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INMETRO/SITAD/NUMERO

Ofício Circular n. o 006/Dimel

DO PROTOCOLO

52600.00002368/2016.
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2016.

Aos Dirigentes Máximos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inrnetro

Assunto: Esfigmomanômetros

da empresa Controller Comércio e Serviços Ltda.

Prezados Senhores,

l.
Foi iniciado Processo de Exame da Conformidade ao Modelo Aprovado de
esfigmomanômetros digitais, com vista a avaliar se os modelos existentes no mercado estão
sendo fabricados e comercializados em conformidade ao modelo submetido à aprovação pelo
fabricante e apresentado ao Inrnetro.
2.
Com base nos resultados de ensaios de compatibilidade eletromagnética para os
modelos 3002, 3005 e 2005, fabricados pela Bioland Technology Ltda., constatou-se que os 03
(três) modelos não atendem aos requisitos mínimos quando submetidos às perturbações do
referido ensaio.
3.
Tendo em vista que os instrumentos não conformes podem comprometer a saúde
da população, faz-se necessário, a promoção de ações preventivas visando à proteção da
sociedade consumerista.
4.
Motivada por tais ocorrências, a Diretoria de Metrologia Legal, vem dar
orientações aos Órgãos da RBMLQ-I, no sentido de diligenciar ações para que se realize o
efetivo controle no mercado. Sendo assim, objetivando impedir a comercialização desses
instrumentos irregulares sob responsabilidade da empresa Controller Comércio e Serviços Ltda.,
e fabricados pela Bioland Technology Ltda., a Dimel solicita que não sejam realizadas as
verificações iniciais dos referidos modelos, e que todas as solicitações de verificação inicial dos
mesmos sejam informadas a Divisão de Supervisão em Metrologia Legal (Disme), desta
Diretoria.
5.
Da mesma forma, informamos que a empresa Controller Comércio e Serviços
Ltda., já foi cientificada do impedimento para comercializar os modelos 3002, 3005 e 2005 de
esfigmomanômetro eletrônico digital, até que sejam sanadas as irregularidades identificadas e
novas amostras sejam ensaiadas pelo Inrnetro.
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6.
Para maiores informações, solicito entrar em contato com a Divisão de Supervisão
em Metrologia Legal (Disme), nos seguintes canais: Telefone (21) 2679-9123 E-mail:
disme@inmetro.gov.br

7.
Esta Diretoria coloca-se a inteira disposição de Vossa Senhoria, para quaisquer
informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

LUIZ CARL~
~
SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inrnetro
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