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Introdução
®

™

O amplificador Xltek UEM40EX é um sistema de gravação de EEG poderoso e flexível. Este dispositivo
robusto foi projetado com numerosas informações clínicas para atender ao fluxo de trabalho e às
necessidades de diagnósticos de EEG e de Monitorização a longo prazo (Long Term Monitoring, LTM).
O EMU40EX grava um total de 46 canais: 40 canais de referencial de EEG, 4 canais CC de entrada para
transdutores de sinal suplementar e 2 canais de SpO2 e frequência de pulso de seu oxímetro de pulso interno.
O fluxo de dados do EMU40EX adquiridos pelo sistema de amplificador UEM40EX é revisado, analisado
e arquivado utilizando uma estação de trabalho Natus NeuroWorks®. Conectividade TCP/IP padrão ou
USB é suportada para uma instalação fácil e rápida. A unidade base Natus oferece conectividade TCP/IP
e USB para uma instalação rápida e fácil. Este dispositivo robusto foi projetado com amplas informações
clínicas para atender ao fluxo de trabalho e às necessidades básicas de aplicações de laboratórios de
EEG, LTM ou PSG.
Os recursos do EMU40EX incluem:
•

40 canais de referencial, 4 canais CC, e 2 canais de oxímetro de pulso (Sp02 e frequência
de pulso)

•

Capacidade para iniciar um teste de impedância, alterar o limiar e visualizar os resultados no
quarto do paciente

•

O modo ambulatorial mantém os dados sobre a aquisição em caso de desconexão do cabo de
dados do paciente

•

Queda automática para armazenamento interno de dados de resolução completa por até
duas horas

•

Visualização ao vivo de formas de onda de EEG disponível através de uma conexão segura
Bluetooth durante o modo ambulatorial

•

Dados adquiridos sobre a caixa de conexão enquanto estiver no modo ambulatorial são
transferidos de modo transparente e fácil para a unidade base depois de retomar o modo de
funcionamento com fio

•

Conectividade TCP/IP e USB padrão para estações de trabalho Natus NeuroWorks

•

Entradas de CC na interface da unidade base para uma grande variedade de transdutores de
sinal auxiliar

•

Duas interfaces interruptor de botão de evento de paciente: uma sobre a caixa de conexão para
uso no paciente e outra na unidade base para a família ou funcionários

•

Interface do estimulador fótico para EEG diagnóstico

•

Caixa de conexão pequena, leve e conectada ao paciente conectado - 10,0 x 15,8 x 2,3 cm
(3,9 x 6,2 x 0,9 in) e 333 g (0,73 lb)

•

Projeto robusto e durável para uma operação confiável em ambientes de clínica e de pesquisa

®

ADVERTÊNCIA: Recomendamos enfaticamente que se leia a seção Contraindicações,
Advertências e Cuidados deste manual antes de operar este amplificador.
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Uso pretendido do produto
A central XLTEK UEM40EX EEG é um eletroencefalógrafo que funciona em conjunto com o software
XLTEK NeuroWorks.
A central XLTEK UEM40EX EEG é usada para adquirir, digitalizar, armazenar e transmitir sinais fisiológicos
(como sinais de EEG, pulso e oximetria) para estudos de EEG em ambientes clínicos e de pesquisa.
A central XLTEK UEM40EX EEG requer entradas de usuários competentes , e sua saída deve ser
analisada e interpretada por profissionais médicos treinados que exercerão juízos profissionais ao usar
essas informações.

Componentes do sistema
O sistema amplificador EMU40EX é fornecido com componentes opcionais do sistema. Os
computadores são destinados a executar exclusivamente o software NeuroWorks. As câmeras são
destinadas à aquisição de vídeo sincronizadas do paciente durante o acompanhamento a longo prazo.
Os transformadores têm a finalidade de fornecer energia energia para todos os componentes do sistema
enquanto asseguram a segurança dos operadores e pacientes. Os carrinhos destinam-se a apoiar e
facilitar o uso do amplificador EMU40EX, mantendo o sistema móvel. Interruptores de eventos do
paciente são interruptores de mão usados pelo paciente (ou por um atendente próximo) para sinalizar
um evento clínico significativo (por exemplo, uma aura ou o início de uma convulsão).

Desempenho essencial
Os desempenhos essenciais do amplificador EEG32U são identificados na norma IEC 60601-2-26:2012.
Desempenho essencial refere-se à qualidade do sinal gravado do amplificador. Os desempenhos
essenciais específicos são (1) a precisão da reprodução do sinal, (2) a gama dinâmica e o diferencial de
tensão de compensação, (3), o nível de ruído de entrada (4), a resposta de frequência, e (5) a rejeição
de modo comum. As definições desses desempenhos essenciais podem ser encontradas na norma.
A norma ISO 80601-2-61 também se aplica a como o amplificador é considerado equipamento de oxímetro
de pulso sem um sistema de alarme. O desempenho essencial adicional necessário do amplificador, como
previsto nesta norma, inclui a precisão da taxa de SpO2 e de pulso, a ser verificada através de um
simulador eletrônico de paciente; e a indicação de operação anormal, incluindo a notificação da
inadequação do sinal e falhas do sensor. Evidências da precisão de SpO2 por estudo controlado de
dessaturação deve ser coberto pelo fabricante do sensor do oxímetro de pulso ou sensor usado.

Degradação do desempenho essencial
O pessoal profissional de saúde treinado irá observar a degradação de desempenho essencial que inclui,
entre outros:
•
•
•
•
•
•
•

Perda do sinal / dados de EEG.
Indicação de saturação do amplificador no monitor do computador,
Picos intermitentes de ruído em cabos aleatórios do EEG.
Perda de comunicação do computador para a base Natus
Eventos desconectados da caixa de pinos. (Quantum)
Interrupções na transmissão do sinal resultante de eventos eletromagnéticos externos. (Ex.:
Eletrocautério, o funcionamento de equipamentos sem fios em estreita proximidade com o
amplificador, etc.).
Qualquer forma de comportamento do sistema aleatória ou intermitente.

Se qualquer um dos comportamentos acima for observado ou se um comportamento incomum do
sistema Natus for observado, entre em contato com o suporte técnico.
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Como usar o manual
Este manual fornece informações básicas e instruções que lhe permitem configurar e operar o
amplificador EMU40EX. Ao passar pelos procedimentos, recomendamos a leitura da seção inteira
primeiro, antes de iniciar uma sequência. Siga as instruções cuidadosamente.
Além da leitura deste manual, estimulamos o usuário a explorar a Ajuda online do software para permitir
aproveitar todos os recursos que o XLTEK projetou para serem fornecidos pelo EMU40EX. Instruções
mais detalhadas relacionadas à operação e à personalização do sistema são fornecidas na Ajuda online.

Convenções do manual
Vários símbolos e convenções tipográficas são utilizados em todo o manual. A tabela a tabela a seguir
ilustra e descreve os seus significados e funções.
Símbolo/
Convenção

Descrição/Função
Este símbolo indica uma Advertência ou informação importante que não deve
ser ignorada. Leia todas as advertências e cuidados detalhadamente antes de
iniciar o sistema pela primeira vez.
Uma observação que contém informações complementares importantes.

Negrito
Itálico

Nomes das teclas de controleo, teclas de função, opções e etiquetas são
exibidos em negrito. O texto em negrito também é utilizado para enfatizar nomes
ou idéias importantes.
O texto em itálico é usado para legendas.
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Conformidade de segurança e normas do EMU40EX
Normas de conformidade e referências normativas
Sistema amplificador multicanais de sono/ EEG, modelo EMU40EX, cabo destacável conectado, 115/230
VCA portátil, 50/60Hz, 30W.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de proteção contra choques elétricos: Classe I
Grau de proteção contra choques elétricos: Tipo BF
Grau de proteção contra o ingresso de líquidos: IPX0
Grau de segurança de aplicação na presença de composições anestésicas inflamáveis com ar,
oxigênio ou óxido nitroso. O equipamento não é adequado para o uso na presença de misturas
anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Modo de operação: Contínuo
Condições ambientais: Normal: 10-40°C, 30-75% UR, 700-1060hPa

O EMU40EX e seus acessórios foram concebidos para cumprir as seguintes normas nacionais e
internacionais.
Tabela 1 — Norma de conformidade de segurança e referências normativas
CAN /CSA-C22.2 No. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Equipamento eletromédico – Parte 1: Requisitos gerais
para a segurança básica e desempenho essencial

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 e
C2:2007, Terceira Edição
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Edição 3,0

Equipamento eletromédico — Parte 1-6: Requisitos gerais
para a segurança básica e desempenho essencial —
Norma colateral: Uso

IEC 62366:2007, Edição 1.0

Dispositivos médicos — Aplicação de engenharia de
possibilidade de uso para dispositivos médicos

IEC 60601-2-26:2012, Edição 3

Equipamento elétrico médico — Parte 2-26: Requisitos
particulares para a segurança de eletroencefalógrafos

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
Edição 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Edição 1
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Tabela 2 – Norma de conformidade de EMC e referências normativas
IEC 60601-1-2, Edição 4.0,
sábado, 1 de fevereiro de 2014

Equipamento elétrico médico — Parte 1-2: Requisitos gerais para
segurança básica e desempenho essencial — norma colateral:
compatibilidade eletromagnética — requisitos e ensaios

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-2: Ensaios e
técnicas de medição — Ensaio de imunidade de descarga
eletrostática

IEC 61000-4-3 ed 3.0 com
A1:2007+A2:2010

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-3: Ensaios e
técnicas de medição — Ensaio de imunidade a campos
magnéticos de radiofrequência irradiados

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-4: Ensaios e
técnicas de medição — Ensaio de rapidez elétrica/imunidade
de burst

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-5: Ensaios e
técnicas de medição — Ensaio de imunidade de pico

IEC 61000-4-6 ed 2.0 com A1:2004 +
A2:2006

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-6: Ensaios e
técnicas de medição — Imunidade a distúrbios conduzidos,
induzidos por campos de radiofrequência

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-8: Ensaios e
técnicas de medição — Ensaio de imunidade a campos
magnéticos de frequência de potência

IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 4-11: Ensaios
e técnicas de medição — Ensaios de quedas de tensão,
interrupções curtas e de imunidade de variações de tensão

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 3-2: Limites —
Limites para emissões de correntes harmônicas

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

Compatibilidade eletromagnética (EMC) — Parte 3-3: Limites —
Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e
tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão

CISPR 11 ed 5.0 com A1:2010

Equipamentos de radiofrequência industriais, científicos e
médicos (Industrial, Scientific and Medical, ISM) —
Características de distúrbio eletromagnético — Limites e
métodos de medição
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Declaração de conformidade para IEC 60601-1-2
Tabela 1 - Emissões eletromagnéticas
Orientação e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas
O EMU40EX foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário
do EMU40EX deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.
Ensaio de emissões
Emissões de FR

Conformidade
Grupo 1

O EMU40EX usa a energia de FR apenas para as
suas funções internas. Portanto, suas emissões de
FR são muito baixas e provavelmente não causam
nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos
próximos

Classe A

O EMU40EX é adequado para uso em todos os
estabelecimentos que não sejam domésticos ou
naqueles diretamente conectados à rede de energia
elétrica de baixa voltagem que alimenta prédios
usados para finalidades domésticas.

CISPR 11

Emissões de RF
CISPR 11
Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de voltagem /
emissões de centelhas

Em conformidade

IEC 61000-3-3
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Tabela 2 - Imunidade eletromagnética

Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O EMU40EX foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário
do EMU40EX deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.
Ensaio de
imunidade
Descarga
eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2
Transiente elétrico
rápido/burst
IEC 61000-4-4

IEC 60601

Nível de

Nível de teste

conformidade

contato ±8 kV
ar ±15 kV

±2 kV, 100 KHz
para linhas de
fornecimento de
energia elétrica

Ambiente eletromagnético — Orientação

Em
conformidade

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou
cerâmica. Se o piso estiver coberto com
material sintético, a umidade relativa deverá
ser de, pelo menos, 30%.

Em
conformidade

A qualidade da energia elétrica principal deve
ser a comercial normal ou a de um ambiente
hospitalar.

Em
conformidade

A qualidade da energia elétrica principal deve
ser a comercial normal ou a de um ambiente
hospitalar.

Em
conformidade

A qualidade da energia elétrica principal deve
ser a comercial normal ou a de um ambiente
hospitalar. Se o usuário do EMU40EX precisar
continuar com uma operação durante
interrupções da alimentação de energia
elétrica, recomenda-se que o equipamento seja
energizado por uma fonte de alimentação de
energia ininterrupta que não possa ser
interrompida ou por uma bateria.

Em
conformidade

Os campos magnéticos de frequência de
energia elétrica devem estar em níveis
característicos de um local normal de um
ambiente comercial normal ou de um hospital.

±1 kV, 100 KHz
para linhas de
entrada/saída
Sobretensão
IEC 61000-4-5

Quedas de tensão,
pequenas
interrupções e
variações de tensão
nas linhas de entrada
de alimentação
de energia
IEC 61000-4-11

±1 kV para modo
diferencial
±2 kV modo
comum
queda de <100%,
0/5 períodos, 0°,
45°,90°, 135°,
180°, 225°,
270°, 315°
Queda de 100%,
1 período
Queda de 30%,
25/30 períodos
Queda de 40%
para 5 ciclos

Frequência de
energia
Campo magnético
de (50/60 Hz)

30 A/m

IEC 61000-4-8
OBSERVAÇÃO: UT é a tensão de alimentação de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Tabela 3 - Imunidade eletromagnética – para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não forem de
SUPORTE À VIDA
Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O EMU40EX foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário
do EMU40EX deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente
Ensaio de
imunidade
Radiofrequência por
condução
IEC 61000-4-6
Radiofrequência por
irradiação
IEC 61000-4-3

Nível de ensaio
IEC 60601

Nível de
conformidade

3 Vrms

3V

150 kHz a 80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

Ambiente eletromagnético — Orientação
Os equipamentos de comunicações de FR
móveis ou portáteis não devem ser usados
mais próximos a qualquer peça do
EMU40EX, incluindo cabos, do que o cálculo
da distância de separação recomendada da
equação aplicável à frequência do
transmissor.
Distância de separação recomendada
d=1,2 ×√P

150 kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

80 MHz a 800 MHz

d=2,3 ×√P

800 MHz a 2,5 GHz

onde P é a taxa de saída máxima do
transmissor em Watts (W) de acordo com o
fabricante do transmissor e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos transmissores
de RF fixos, conforme determinado por um
levantamento na instalação 1 deve ser inferior
ao nível de conformidade em cada uma das
faixas de frequência 2.
Pode ocorrer interferência nas proximidades
de equipamentos que estampem o seguinte
símbolo:

OBSERVAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequências superior.
OBSERVAÇÃO 2: Estas linhas mestras podem não se aplicar em todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

1

Forças de campo de transmissores fixos, como estações de rádio base, telefones (celular / sem fio) e rádios móveis de terra,
radioamador, rádios difusoras de AM e FM e difusoras de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o
ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerada uma pesquisa eletromagnética no local. Se a
força de campo medida no local no qual o EMU40EX é usado exceder o nível de conformidade de FR aplicável acima, o EMU40EX
deve ser observado para verificar se ocorre operação normal. Se um desempenho anormal for observado, medidas adicionais
podem ser necessárias, como reorientação ou relocalização do EMU40EX.
2

Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campos devem ser inferiores a 3 V/m.
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Tabela 4 — Especificações de ensaio para a IMUNIDADE DA PORTA DO GABINETE para
equipamentos de comunicações de FR sem fio
Teste de
frequência
(MHz)

Banda

a)

Serviço

a)

Modulação

b)

(MHz)

NÍVEL DE
TESTE DE
IMUNIDADE
(V/m)

Máximo
Potência
(W)

Distância

1,8

0,3

27

(m)

385

380 -390

TETRA 400

Modulação
do pulso b)
18 Hz

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz de desvio
1 kHz seno

2

0,3

28

704 – 787

Banda LTE 13,
17

Modulação
do pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

Modulação
b)
do pulso
18 Hz

2

0,3

28

1.700 –
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
Band 1, 3, 4,
25; UMTS

Modulação
b)
do pulso
217 Hz

2

0,3

28

2.400 –
2.570

, WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulação
b)
do pulso
217 Hz

2

0,3

28

5.100 –
5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulação
b)
do pulso
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745
780
810
870
930
1.720
1.845
1.970
2.450
5.240
5.500
5.785

c)

OBSERVAÇÃO: Se necessário para atingir o NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE, a distância entre a antena e o
EQUIPAMENTO elétrico médico pode ser reduzida para 1 m. O ensaio de 1 m de distância é permitido pela norma
IEC 61000-4-3.
a)

para alguns serviços, apenas as frequências de uplink são incluídas.
O transportador deve ser modulado usando um ciclo de 50 % de sinal quadrado.
c)
Como uma alternativa para a modulação de FM, 50 % na modulação de pulso de 18 Hz pode ser usado porque
embora ela não represente a modulação real, seria a pior condição.
b)
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Declaração de conformidade para a FCC
Observação:

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites relativos a
dispositivos digitais de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses
limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial
quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o
manual de instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações via rádio.
É provável que o funcionamento deste equipamento em uma área residencial provoque
interferências prejudiciais. Nesse caso, o usuário arcará com os custos da correção
das interferências.

Advertência:

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante
anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento.
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Contraindicações, Advertências e Cuidados
Contraindicações
Os amplificadores Xltek EMU40EX com a base Natus NÃO devem ser usados nas seguintes condições:
NÃO opere o sistema na presença de anestésicos inflamáveis.

Verifique as áreas de uso para evitar o uso do sistema na presença de gases inflamáveis.
Para garantir a validade dos sinais, não utilize o aparelho perto de fontes de interferência
electromagnética.
Os sistemas Natus não são classificados como AP ou APG. NÃO USE um sistema
Natusna presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
O Xltek UEM40EX com a Base Natus não foi projetado para trabalhar com
desfibriladores. O sistema pode ser danificado quando utilizado com este dispositivo.
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Advertências e Cuidados
Advertências Gerais
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que todos os dados sejam armazenados usando os
recursos de armazenamento redundantes. Isto pode ajudar a minimizar a perda de
dados no caso de uma falha da unidade primária.
O uso apropriado deste dispositivo depende da leitura cuidadosa de todas as instruções e
etiquetas que vêm com ou no sistema. Medições imprecisas podem ser causadas pela
aplicação ou uso incorreto.
Este equipamento / sistema tem a finalidade de ser utilizado apenas por usuários treinados.
Leia o manual antes de instalar qualquer hardware e consulte a seção apropriada quando
utilizar, armazenar ou reinstalar o sistema.
Use o sistema EMU40EX apenas em conjunto com dispositivos e acessórios aprovados.
O uso de cabos diferentes dos especificados ou vendidos pelo fabricante do equipamento pode
resultar em aumento das emissões ou redução da imunidade do equipamento e pode levar o
sistema a não estar em conformidade com os requisitos da norma IEC 60601-1-2: 2007.
A unidade base do amplificador é classificada como IPX0, o grau normal de proteção contra a
entrada de água, de acordo com a IEC 60529.
A caixa de conexão do amplificador é classificada como usada junto ao corpo e tem uma
classificação IP1, enquanto no interior da bolsa (-61) e atende à exigência da norma IEC
60601-2-26 para derrames sem a bolsa.
O sistema EMU40EX é classificado como um dispositivo de classe I de acordo com a norma
IEC 60601-1.
O computador utilizado com um sistema EMU40EX deve ser aprovado pela XLTEK e
fornecido como parte de um sistema aprovado pela IEC 60601 ou deve ser aprovado de
acordo com a IEC 60950 ou similar e mantido fora do ambiente do paciente (ou seja, à
distância de pelo menos 1,5 metro do paciente lateralmente e na altura máxima de 2,5 metros
do piso, na área ocupada pelo paciente).
ADVERTÊNCIA: Softwares de terceiros instalados no computador de aquisição podem
interferir com o funcionamento do software Natus. Consulte o Suporte Técnico da Natus antes
de instalar softwares de terceiros no computador.
Nunca utilize equipamentos que tenham peças ou equipamentos em falta ou que possam
conter peças soltas dentro do mesmo (ou seja, dentro de uma parte fechada do
equipamento). Se você suspeitar que uma peça de equipamento tem peças soltas ou
faltando, entre em contato com a Natus. Rotineiramente inspecione os cabos e componentes
do sistema para verificar se há desgaste regular.
Faça a manutenção recomendada. Consulte a seção Manutenção, Limpeza e Descarte para
mais detalhes.
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Desligue todos os sistemas de alimentação e desconecte o cabo de alimentação do sistema e
da parede antes de tentar limpar a unidade. A limpeza deve ser realizada com muito cuidado.
Não permita que qualquer líquido penetre em qualquer um dos conectores ou nos
componentes eletrônicos internos do sistema.
Consulte a seção Manutenção, Limpeza e Descarte para mais detalhes.
O EMU40EX não pode ser limpo de contaminação biológica. Tentativas de remover a
contaminação biológica danificarão a unidade.
Os acessórios deste dispositivo podem incluir vários tipos de eletrodos de agulhas estéreis
descartáveis. Estas agulhas são etiquetadas como ESTÉREIS e o método de esterilização
está documentado na embalagem. Esses eletrodos não devem ser usados se a embalagem
estéril foi manipulada indevidamente.
A venda, a distribuição ou a utilização deste produto é restrita por, ou às ordens de um
médico licenciado.
Impressoras e/ou periféricos utilizados com dispositivos XLTEK devem ser marcados e
aprovados para uso em seu ambiente médico adequado de acordo com as regulações do
país em que estiverem sendo usados.
Não tente conectar dispositivos de terceiros à caixa de conexão do paciente, salvo aqueles
aprovados pela XLTEK.
Não descarte este produto no lixo não classificado de resíduos urbanos. No final da vida de
um EMU40EX, entre em contato no 1-800-303-0306 XLTEK para organizar o transporte do
retorno para o seu amplificador EMU40EX.
ADVERTÊNCIA: Nenhuma modificação deste equipamento é permitida.
A operação deste equipamento com sinais de entrada além de +/- 10 mV pode causar
resultados incorretos.
PERIGO DE LESÕES POR ESTRESSE REPETITIVO: O uso sustentado deste produto sem
consideração ergonômica pode resultar em lesões por esforços repetitivos.
Não não deve posicionar o equipamento de tal forma a tornar difícil a operação do dispositivo
de desconexão.

Cuidados e advertências de eletricidade
Os sistemas XLTEK são destinados para conexão somente a uma tomada elétrica aterrada
adequadamente. Assegure que o sistema amplificador EMU40EX esteja conectado
unicamente a uma tomada de três fios, aterrada, com grau hospitalar.
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Assegure que o sistema amplificador EMU40EX esteja conectado unicamente a uma tomada
de três fios, aterrada, com grau hospitalar.
As partes condutoras dos eletrodos e seus conectores não devem entrar em contato com
outras peças condutoras e com o terra.
Não coloque extensões com tomadas múltiplas portáteis no piso.
Não conecte extensões com tomadas múltiplas portáteis ou extensões ao Sistema
Amplificador EMU40EX.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue a alimentação elétrica do sistema até que
todos os cabos tenham sido corretamente conectados, verificados e inspecionados
visualmente quanto a qualquer dano. A falta de inspecionar os cabos pode resultar em
eletrocussão A verificação da segurança elétrica deve ser realizada rotineiramente.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça a manutenção do sistema. Peça manutenção
apenas a pessoas qualificadas. NÃO use componentes reparados sem teste apropriado.
Não utilize tomadas múltiplas com o sistema amplificador EMU40EX para fornecer energia a
qualquer equipamento que não faça parte do sistema.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO conecte entradas de eletrodos ao terra. A caixa de
conexão do paciente contém símbolos de advertência importantes afixados para lembrar o
usuário que as conexões são destinadas apenas para conexões isoladas em pacientes.
Conectar a um terra pode resultar em eletrocussão.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça a manutenção do sistema. Peça manutenção
apenas a pessoas qualificadas. NÃO use componentes reparados sem teste apropriado.
Para a utilização de um ELETROENCEFALÓGRAFO sem meios de proteção e para evitar a
queima ao PACIENTE, são fornecidas as informações sobre a localização dos eletrodos.
NÃO conecte equipamentos não médicos que tenham sido fornecidos como parte do sistema
diretamente à tomada da parede quando o sistema é alimentado, via por tomada portátil de
saídas múltiplas com um transformador de separação.
Para evitar possíveis riscos de segurança causados pela soma das correntes de fuga quando
vários componentes do sistema estão interligados, nenhum outro equipamento ligado ao
sistema amplificador EMU40EX deve ser alimentado pelo seu transformador.
A classificação atual do transformador deve ser suficiente para permitir o funcionamento de
todos os dispositivos alimentados por ele. Consulte as classificações atuais do transformador
e de corrente para cada dispositivo individual conectado.
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Ao substituir o fusível do amplificador EMU40EX, ele deve ser substituído por um fusível com
o mesmo tipo e classificação do fusível original. Fusíveis de reposição devem ser comprados
diretamente da Natus.
O sistema amplificador EMU40EX é classificado como um dispositivo de classe I de acordo
com a norma IEC 60601-1.
ADVERTÊNCIA: PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue a alimentação elétrica do
sistema até que todos os cabos tenham sido corretamente conectados, verificados e
inspecionados visualmente quanto a qualquer dano. A falta de inspecionar os cabos pode resultar
em eletrocussão A verificação da segurança elétrica deve ser realizada rotineiramente.

Cuidados e avisos com o ambiente do paciente
OBSERVAÇÃO: O ambiente do paciente é definido como a área no intervalo de 1,5 metros
do paciente e lateralmente dentro de 2,5 metros do piso na área ocupada pelo paciente.
Conecte todos os eletrodos do paciente apenas em dispositivos totalmente isolados
eletricamente. A conexão de eletrodos do paciente a qualquer outro aparelho ou saída elétrica
externa pode resultar em lesões pessoais.
A caixa de conexão do paciente aceita apenas entradas de eletrodos do tipo à prova de
toque. NÃO tente usar qualquer outro tipo de eletrodo na entrada de eletrodos do paciente.
O interruptor de eventos do paciente anexado à unidade base ou a caixa de conexão NÃO é
destinado a incidentes críticos associados com a segurança do paciente.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente e estiver conectado a uma
rede, um isolador de rede DEVE ser utilizado.
NÃO toque nenhuma das partes metálicas acessíveis do sistema EMU40EX e o paciente
simultaneamente.
NÃO toque nenhum dos componente aterrados do sistema EMU40EX e o paciente
simultaneamente.
A conexão de um paciente com equipamentos cirúrgicos de alta frequência e a um
equipamento de eletroencefalografia simultaneamente pode resultar em queimaduras no local
dos eletrodos de entrada biopotencial e possíveis danos aos amplificadores biológicos.
Consulte a documentação do usuário do equipamento cirúrgico para instruções sobre o seu
uso adequado.
Como com todos os equipamentos médicos, há risco de lesão se o cordão/cinto e a(s)
bolsa(s) que estiver(em) sendo usado(s) não for(em) fixado(s) ao paciente apropriadamente.
Consulte a seção Como adicionar a caixa de conexão do EMU40EX a um cordão ou cinto
para obter detalhes.
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O sistema amplificador EMU40EX NÃO inclui alarmes de SpO2 ou de frequência de pulso.
Se uma câmara de vídeo estiver presente no ambiente do paciente, ela deve ser conectada
diretamente ao computador, e não a uma rede.
O usuário não deve posicionar o equipamento elétrico médico de tal forma a tornar difícil a
operação do dispositivo de desconexão.
Nenhuma peça do equipamento elétrico médico deve ser reparada ou submetida a
manutenção quando estiver em uso em um paciente.
As conexões do paciente NÃO não são destinadas a contato cardíaco direto.
Direcione o cabeamento do paciente com cuidado para reduzir a possibilidade de
complicações ou estrangulamentos.
Não use o EMU40EX nas proximidades de sistemas de TC e de IRM.

Não deixe que eletrodos soltos entrem em contato com partes metálicas.

Advertências quanto ao oxímetro de pulso:
®

O oxímetro de pulso Masimo SET deve ser operado somente por pessoal qualificado. Este
manual, as direções acessoriais para uso, todas as informações de precaução e
especificações devem ser lidas antes do uso.
Perigo de explosão. Não utilize o oxímetro de pulso de a placa MS na presença de misturas
anestésicas inflamáveis ou outras substâncias infamáveis em combinação com o ar,
ambientes com oxigênio enriquecido ou óxido nitroso.
O sistema amplificador EMU40EX NÃO inclui alarmes de SpO2 ou de frequência de pulso.

Um oxímetro de pulso NÃO deve ser usado como monitor de apneia.
Um oxímetro de pulso deve ser considerado como dispositivo de alerta precoce. Conforme
uma tendência de desoxigenação de um paciente seja indicada, amostras de sangue devem
ser analisadas por um CO-oxímetro de laboratório para compreender completamente a
condição do paciente.
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Níveis significativos de hemoglobinas disfuncionais (HbCO ou MetHb) podem causar medidas
inexatas.
Corantes intravasculares como verde indocianina ou azul metileno podem causar medidas
inexatas.
Iluminação excessiva pode causar medidas inexatas ou perda do sinal de pulso.

Movimento excessivo do paciente pode causar medidas inexatas.

Pulsações venosas podem causar medidas inexatas.
A carboxiemoglobina pode aumentar erroneamente as leituras. O nível de aumento é
aproximadamente igual à quantidade de carboxiemoglobina presente. Corantes, ou qualquer
substância contendo corantes, que alteram a pigmentação arterial, podem causar leituras
errôneas.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o paciente tiver hipotensão, forte
vasoconstrição, anemia ou hipotermia severa.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando houver uma oclusão arterial proximal
ao sensor.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o paciente estiver em parada cardíaca ou
em choque.
A colocação incorreta do sensor pode causar dano a tecidos.
Não mergulhe os cabos do paciente em água, solventes ou soluções de limpeza (os
conectores de cabos do paciente não são à prova d'água). Não esterilize os cabos do
paciente por irradiação, vapor ou óxido de etileno.

Advertências do sensor do oxímetro de pulso
Antes do uso, leia cuidadosamente as instruções de uso do sensor LNOP® .
Utilize somente sensores do oxímetro Masimo para medições SpO2 . Outros transdutores de
oxigênio (sensores) podem causar desempenho de oxímetro de pulso inapropriado.
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Podem ser causados danos aos tecidos por aplicação ou uso incorreto de um sensor LNOP®
sensor, por exemplo, por envoltura muito apertada do sensor. Inspecione o local do sensor
conforme direcionado nas direções do sensor para uso e assegure a integridade da pele e o
posicionamento e adesão corretos do sensor.
Não utilize sensores de oximetria Masimo durante ressonância magnética, pois haveria risco
potencial de queimaduras. O oxímetro de pulso Masimo pode afetar a imagem da ressonância
e a unidade de IRM pode afetar a precisão das medidas de oximetria.
O posicionamento de um sensor sobre uma extremidade com medidor de pressão arterial,
catéter arterial ou linha intravascular pode causar medidas imprecisas.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o sensor estiver muito apertado.
Veja as instruções de limpeza nas direções para uso para os sensores reutilizáveis Masimo
LNOP®.
Não use cabos de paciente danificados. Não mergulhe os cabos do paciente em água,
solventes ou soluções de limpeza (os conectores de cabos do paciente não são à prova
d'água). Não esterilize por irradiação, vapor ou óxido de etileno. Veja as instruções de limpeza
nas instruções de uso para os cabos de paciente reutilizáveis.

Cuidados e advertências com a opção sem fio
O recurso sem fio desta central / amplificador apresenta uma visualização passiva do sinal de
EEG. Este recurso não substitui outros meios de monitoramento e supervisão de pacientes.
Como demais dispositivos sem fio, este recurso é limitado à faixa operacional. Esta faixa
também será reduzida substancialmente se houver qualquer interferência física entre a
unidade base a caixa de conexão. Em qualquer uma destas situações, os dados sem fio não
serão recebidos pelo computador de aquisição.
O EMU40EX contém a ID FCC: R47F2M03GX que está em conformidade com a parte 15 das
Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência
que possa causar operação indesejável.
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável
pela conformidade anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento.
O EMU40EX contém a F2M03GXA que passou pelo processo de Qualificação/Certificação para
Bluetooth conforme especificado nas Especificações Bluetooth conforme exigido na PRD 2.0.
QDID: B012540.
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Não há dispositivos conhecidos por causar perturbação ao desempenho das rádios sem fio
neste dispositivo. No entanto, precauções devem ser tomadas para manter o dispositivo de
EEG a uma distância segura de outros produtos sem fio. Consulte a Tabela 4 na Declaração
de Conformidade com a norma IEC 60601-1-2.
Se ocorrer interferência de rádios sem fios neste dispositivo, mude os dispositivos que estão
causando o problema de lugar, ou entre em contato com o Suporte Técnico em Natus
1-800-303-0306 ou OTS@Natus.com.

Advertências de interferência eletromagnética (EMI)
Equipamentos elétricos médicos precisam de precauções especiais relativas à EMC e devem
ser instalados e colocados em operação de acordo com as informações de EMC fornecidas
neste manual em outros documentos incluídos.
O uso de acessórios, transdutores e cabos e/ou diferentes dos especificados, com a exceção
de daqueles vendidos pelo fabricante dos equipamentos pode resultar em um aumento das
emissões ou na redução da imunidade do equipamento e pode levar o sistema a não estar em
conformidade com os requisitos da norma IEC 60601-1-2: 2007.
O equipamento não deve ser usado de modo adjacente ou empilhado com outros equipamentos.
Se o uso de modo adjacente ou empilhado for necessário, o equipamento deve ser observado
para verificar se ocorre operação normal na configuração em que será usado.
Os equipamentos de comunicações de FR móveis e portáteis podem afetar os equipamentos
elétricos médicos.

Advertências de imunidade conduzida
Certifique-se de que qualquer plataforma, mesa, carrinho ou outra superfície usada durante a
operação, transporte ou armazenamento temporário ou permanente do sistema e seus
componentes seja adequada, resistente e segura. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano que venha a resultar de transportes, carrinhos, ou superfícies de operação
inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano resulte de armazenamento indevido do cabo durante o transporte.

Advertências de transporte
Certifique-se de que qualquer plataforma, mesa, carrinho ou outra superfície usada durante a
operação, transporte ou armazenamento temporário ou permanente do sistema e seus
componentes seja adequada, resistente e segura. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano que venha a resultar de transportes, carrinhos, ou superfícies de operação
inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano resulte de armazenamento indevido do cabo durante o transporte.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o usuário deve guiar o carrinho usando as duas
mãos, assegurando-se que a base da roda esteja alinhada de modo que uma única roda leve
na direção do movimento. A falta de levar o carrinho com uma roda pode resultar em um
perigo de queda ao ascender ou descer escadas ou níveis.
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Procedimentos e advertências
Como lidar com descargas eletrostáticas (Electrostatic Discharge, ESD)
Antes de executar quaisquer procedimentos de configuração ou de colocação, leia a precauções
descritas nesta seção.
AVISO: Certifique-se de tomar as precauções adequadas para descargas eletrostáticas
(ESD). Desconecte os cabos antes de se mudar, cabear ou realizar quaisquer
procedimentos de preparação.
Alguns dispositivos semicondutores (estado sólido) podem ser facilmente danificados
por eletricidade estática. Tais componentes são comumente chamados de dispositivos
eletrostaticamente sensíveis (Electrostatically Sensitive Devices, ESD). Não toque nas
partes condutoras acessíveis para os conectores marcados com o símbolo ESD.
Siga estas técnicas para ajudar a reduzir a incidência de danos a componentes causados por
eletricidade estática:
•

Imediatamente antes de manusear quaisquer conjuntos de componentes de produtos, drenar a
carga eletrostática de seu corpo tocando em um aterramento conhecido.

•

Minimizar movimentos do corpo ao lidar com ESDs de reposição em embalagens. Movimentos
como esfregar tecidos de roupas entre si ou levantar seu pé de um chão acarpetado podem
gerar eletricidade estática suficiente para danificar os componentes do produto.

•

Evite carpetes em áreas frias e secas. Se fornecidos, deixe os componentes do produto em sua
embalagem anti-estática até estarem prontos para serem instalados.

•

Tenha cuidado ao conectar ou desconectar cabos. Ao desconectar um cabo, puxe sempre o seu
conector, ou o seu laço de redução de tensões, e não o cabo em si.
AVISO: Um cabo danificado pode provocar um curto-circuito no circuito elétrico. Evite danos
aos conectores, alinhando os pinos do conector antes de ligar o cabo.
AVISO: Pinos do conector desalinhados podem causar danos aos componentes do sistema na
inicialização.

Procedimentos e avisos sobre imunidade conduzida
Imunidade conduzida é definida como a capacidade de um produto eletrônico para tolerar a influência da
energia eléctrica a partir de outros produtos eletrônicos ou de fenômenos eletromagnéticos.
A energia elétrica a partir de outros dispositivos eletrônicos localizados em equipamentos próximos é
geralmente propagada através dos cabos de conexão. A funcionalidade de alguns dispositivos
semicondutores e de amplificadores de alta sensibilidade (EEG, ECG, EMG) pode ser afetada por sinais
parasitas induzidos.
Este efeito pode ser descrito como ruído e/ou saturação de canal nas formas de onda de EEG,
juntamente com os valores fora de escala para sensores auxiliares.
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Siga essas técnicas para ajudar a identificar as fontes e para aumentar a
imunidade contra ruídos parasíticos:
Verifique se a fonte de alimentação e todas as tomadas múltiplas portáteis estão
fora do chão e em local seco.
•
•
•
•
•

Se o ruído parasita estiver presente nas formas de onda de EEG, tente identificar possíveis
culpados desligando equipamentos próximos da fonte de energia comum.
Colocar os cabos de interligação tão distantes quanto possível dos cabos que estão sendo
usado por equipamentos próximos.
Verificar a integridade do cabo de alimentação. Não use várias tomadas de corrente portáteis
que não sejam devidamente aterradas.
Não utilize tomadas sem um terra de proteção.
Quando transformadores forem usados, certifique-se de que o sistema médico esteja
devidamente aterrado.
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Descrição dos símbolos
Símbolo

Descrição
ATENÇÃO:
Consulte os documentos que acompanham o sistema
Consulte os documentos que acompanham o sistema
Consulte as instruções de operação

Proibido empurrar

Terra de proteção (terra)

Equipamento Tipo BF

Tensão perigosa

Corrente alternada
Corrente contínua
Ligado

Desligado

UE apenas: Não descarte como resíduos municipais não classificados

Marca CE
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Símbolo

Descrição
Equipamento Classe II (gabinete não aterrado)
Sensível a ESD
ou
Sensível a estática

Entradas de CC 13 a 16 do conector do cabo de conexão

Conector do botão de eventos do paciente
Haste equipotencial

Dispositivo não estanque

Conexão LAN

Conexão USB
Informações do fabricante

Frágil

IPX0

Sem proteção contra entrada de água de acordo com a norma IEC 60529.

IPX1

Proteção contra respingos de água em cima do dispositivo por pelo menos
10 minutos, de acordo com a Norma IEC 60529.
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Especificações: Amplificador EMU40EX
Especificação

Valor(es)

Canais de especificações analógicos
Canais referenciais

40

Impedância de entrada diferencial

> 50 MOhms

Impedância de entrada de modo comum

> 25 MOhms

Taxa de rejeição do modo comum

116 dB @ 60 Hz

Ruído de entrada (pico a pico)

3,9 µV @ 0,1~70 Hz de largura de banda

Ruído de entrada (RMS)

0,65 μV @ 0,1~70 Hz de largura de banda

Ganho de hardware de canal de EEG

250

Diferencial de CA máximo de entrada antes de
clipping (referência)

± 10 mV pico-a-pico

Compensação de eletrodo de tensão de CC
operacional máxima

± 200 mV

Corrente de entrada de desvio

< 20 pA

Crosstalk do canal

-87 dB

Especificações analógicas - Canais CC
Canais CC (unidade base, DC1 – DC4)

4 isolados

Faixa de entrada CC

±5V

Interface do host
Interface de rede
Fios

TCP/IP (endereço IP fixo ou DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Interface de conexão direta

USB 2.0

Interface do usuário
Painel de controle frontal

Tela sensível ao roque de LCD da unidade base

Conexão do botão de eventos do paciente

1 na unidade base e 1 na caixa de conexão

Interface do estimulador fótico

1 estimulador fótico Natus
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Especificação

Valor(es)

Especificações digitais
Taxa de amostragem

750, 512, 1024 Hz.

Resolução de amostragem - Canais de EEG

16 bits

Quantificação de amostragem - Canais de EEG

300 nV

Resolução de amostragem - Canais CC

16 bits

Quantificação de amostragem - Canais CC

150 μV

Modos de operação
Tipo de fusível e classificação da unidade de base T 1,5 A / 250 V
Fonte de alimentação da unidade base

100 – 230 V, 50/60 Hz

Capacidade de armazenamento

Cartão flash compacto interno de 4 GB

Requisito de alimentação (unidade base)

100-230 VCC; 50-60 Hz 70 VA

Consumo de energia (caixa de conexão
EMU40EX)

1 W @12 V

Bateria

Bateria recarregável 2 x AAA Ni-Mh

Duração da bateria

1 a 1,5 h (dependendo dos recursos habilitados:
sem fio, oxímetro)

Verificação de impedância

< 2.5, < 5, < 10, < 25 kOhms

Sinal de teste de canal

Programável
Seno: 5–20 Hz, 50–200 μV pico-a-pico
Quadrado: 0,25-1 Hz, 50–200 μV pico-a-pico

Especificações sem fio
Frequência de operação

2.400 - 2.4835 GHz

Potência de saída de RF

6 mW (+8 dBm)
64 mW (+18 dBm)

3

Até 30 metros
Faixa de distância máxima entre o transmissor /
receptor (de acordo com as condições ambientais
de EMC).
3

A potência máxima de rádio pode ser ajustada para cada unidade EMU40EX usando o utilitário de software fornecido

29

Xltek® EMU40EX™
Especificação

Manual do Usuário e de Manutenção
Valor(es)

Condições ambientais para o uso
Limites ambientais de operação

Temperatura: 10° a 30°C
Umidade relativa: 30%-75%
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Faixa de temperatura de armazenamento e
transporte

-25°C a 60°C

Faixa de umidade de armazenamento e transporte 10%-95%
Faixa de pressão atmosférica de armazenamento 500 hPa a 1060 hPa
e transporte
Dimensões
Tamanho (comprimento x largura x altura)

Peso

30

Unidade base
Natus

292,5 mm x 266,6 mm x
51,5 mm (11,52” x 10,5” x 2,03”)

Caixa de
conexão
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Unidade base
Natus

2,14 kg / 4,72 lb

Caixa de
conexão
EMU40EX

333 g / 0,73 lb

(3,94” x 6,22” x 0,91”)
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Imagens do produto
Sistema EMU40EX

Figura 1: Sistema EMU40EX: Unidade base, caixa de conexão e pacote de baterias
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Unidade base

1

Botão liga/desliga. Etiquetado com

2

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

3

Pode ser usado para conectar a unidade base Natus a um PC e/ou laptop. Etiquetado com

4

Pode ser usado para conectar a unidade base a uma rede TCP/IP. Etiquetado com

5

Terminal equipotencial de terra

6

Conecta a unidade base Natus à fonte de alimentação principal.

7

Compartimento do fusível. Etiquetado com:

8

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

9

Pode ser utilizado para conectar sinais de CC a partir de dispositivos externos. Etiquetado com DC1DC12. Apenas DC1-DC4 estão disponíveis quando a caixa de conexão UEM40EX está conectada.

10

Conector do estimulador fótico Natus. Etiquetado com .

11

Conector do botão de eventos do paciente. Etiquetado com .

12

Usado para conectar a unidade base à caixa de conexão Quantum do paciente. Não disponível
quando UEM40EX caixa de conexão está conectada.

13

Usado para conectar a caixa de conexão para o UEM40EX. Etiquetado com

.
.
.

.

Fusível: T 0,5 A/250 V; 100-230 VCA; 50-60 Hz 70 VA
.

.

OBSERVAÇÃO: Apenas um tipo de caixa de conexão deve ser usada em um determinado momento.
Não se deve usar uma caixa de conexão UEM40EX em conjunto com outra caixa de caixa de conexão.
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Caixa de conexão EMU40EX

Figura 5: Caixa de conexão EMU40EX
1

Entradas de canais 10-20 padrão

2

Conexão de eventos do paciente (na lateral)

3

Unidade base ou conexão da bateria externa (na lateral)

4

LEDs indicadores de estado

5

8 Canais adicionais

6

Conexão do Oxímetro de Pulso
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Como desembalar
Ao desembalar o seu EMU40EX, certifique-se de que os seguintes itens estejam incluídos:
•

Unidade base Natus

•

Caixa de conexão EMU40EX

•

Cabo da caixa de conexão EMU40EX

•

Cabo Ethernet

•

Cabo de alimentação

•

Interruptor de eventos do paciente

Acessórios opcionais:
•

Pacote de bateria EMU40EX

•

Kit de acessórios de EEG
OBSERVAÇÃO: O sistema EMU40EX deve ser usado apenas com cabos, transdutores,
eletrodos, sensores e interruptores que sejam fornecidos ou aprovados pela Natus.
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Configuração
O amplificador EMU40EX foi projetado para trabalhar com um sistema de computador XLTEK com
operação do banco de dados Natus e o software de EEG NeuroWorks.

Como conectar ao computador
Conexão estilo USB
Para conectar o EMU40EX ao computador XLTEK:

1. Utilize o cabo USB 2.0 fornecido para conectar a unidade base do Natus ao computador.
2. Insira o Interruptor de eventos do paciente na conexão de eventos do paciente na unidade
base ou na caixa de conexão.

3. Se for necessário um Estimulador fótico, insira a conexão do estimulador fótico na conexão na
unidade base.

4. Quando o usuário estiver pronto para executar um estudo, deve conectar os fios do paciente e
transdutores à caixa de conexão do EMU40EX.

Figura 6: Conexões de hardware do tipo USB para um sistema EMU40EX

Conexão Ethernet
1. Conecte o computador à LAN (Rede local).
2. Conecte a unidade base Natus à LAN.
3. Insira o Interruptor de eventos do paciente na conexão de eventos do paciente na unidade base
ou na caixa de conexão.

4. Se for necessário um estimulador fótico, insira o estimulador fótico na conexão na unidade base.
5. Quando o usuário estiver pronto para executar um estudo, deve conectar os fios do paciente e
transdutores ao EMU40EX.

Figura 7: Conexões de hardware do tipo USB para um sistema EMU40EX
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OBSERVAÇÃO: A XLTEK projetou o amplificador EMU40EX para estudos de EEG / LTM.
Para obter mais informações sobre executar estudos, consulte a ajuda Help (Ajuda) online.

Configuração da ligação para a unidade base
1. Confirmar que a unidade de base está montada por meio do Suporte de desconexão rápida em
um sistema de carrinho ou trilho de suporte de parede.

2. Conecte a unidade base do amplificador ao computador de aquisição usando uma rede ou

conexão USB. A unidade base pode ser conectada a uma tomada de rede comutada padrão
gigabit (recomendado) ou a uma placa de interface de rede secundária gigabit no computador
de aquisição.
3. Conecte o cabo de alimentação, a unidade de base ao cabo da caixa de conexão UEM40EX,
interruptor de evento do paciente e quaisquer acessórios adicionais, conforme necessário.

OBSERVAÇÃO: A configuração e a instalação do sistema amplificador EMU40EX devem ser
realizados apenas por pessoal qualificado da Natus.
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Configuração do endereço IP
1. Para ligar a unidade base, pressione e segure o botão de alimentação
A seguinte interface do usuário aparece.

2. Pressione o botão Configurações
configuração IP.

durante 3 segundos.

na tela sensível ao toque para acessar a

OBSERVAÇÃO: O amplificador suporta a configuração de endereços DHCP e TCP/IP
estático. A seleção de DHCP permitirá que o amplificador receba endereços TCP / IP
automaticamente do servidor DHCP.
O software Neuroworks pode realizar a varredura e encontrar os amplificadores
disponíveis para aquisição.
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3. Selecione On (Ligado) ou Off (Desligado) para alertas de áudio.
4. Selecione DHCP sob Configurações de rede; caso contrário, o servidor DNS habilitará a inserção
manual do endereço IP e do servidor DNS para a unidade base.

5. Pressione Salvar para finalizar as alterações na configuração IP.
6. Pressione Fechar para voltar à tela principal.
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7. Da Tela Principal, confirme as configurações do sistema pressionando o botão Info
para visualizar a tela de informações.

8. Na tela de informações, assegure-se que o endereço IP esteja configurado como pretendido e que
as informações de conexão relacionadas à caixa de conexão exibam que todos os componentes são
reconhecidos pelo sistema.
OBSERVAÇÃO: Se DCHP não foi utilizado, o item DHCP / STATIC (ESTÁTICO)
indicará STATIC (ESTÁTICO).
9. Pressione Close (Fechar) para sair da tela info.
Agora, o amplificador está configurado e pronto para uso.
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Ícones da tela de toque
Quando adequadamente instalado e conectado ao PC, a base Natus exibe diversos ícones na parte
inferior da tela sensível ao toque que indicam o status da conectividade das caixas de conexão, da
central e das unidades base. A tabela a seguir mostra os diferentes indicadores de status da conexão.
Ícone

Descrição
Mostra o número de caixas de divisão (1) que estão conectadas à unidade de base.
Indica que a central está ligada ao PC via USB e estabeleceu uma conexão com o
software.
Certifique-se de que a central esteja conectada ao computador por meio de um cabo
Ethernet. Se a cor for AZUL, o software do PC está conectado à central e é
tipicamente executado um estudo.
Se a cor for PRETA, o cabo Ethernet está conectado, mas o software não estabeleceu
uma conexão com a central.
Se for TRANSPARENTE, então nenhum cabo de rede está conectado.
OBSERVAÇÃO: Se a conexão USB for usada, a conexão acima será mostrada até
que o software estabeleça uma conexão direta à central, ponto em que ela será
alterada para
. Uma conexão física com um cabo USB não pode ser detectada
pelo hardware.
Apresenta as configurações para a base Natus.
Exibe as informações sobre a caixa de conexão conectada.
Desliga a tela da LCD.
Desliga o base Natus.
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Uso e recursos do amplificador
Como iniciar
OBSERVAÇÃO: Na eventualidade de uma falha de energia elétrica, a gravação
corrente será retomada usando as últimas configurações programadas depois da
restauração da energia elétrica.

Posicionamento do operador e paciente
Espera-se que o operador do sistema esteja em pé ou sentado na frente do computador, mas não
continuamente. Normalmente, o paciente estará deitado na cama localizada ao lado do carrinho do
sistema ou amplificador, não sendo apoiado de nenhum modo pelo equipamento.
As unidades do amplificador são usadas pelo paciente. Consulte a seção Como adicionar a caixa de
conexão EMU40EX a um arnês ou cinto para obter detalhes sobre a colocação da caixa de conexão
no paciente.
Em nenhuma hipótese deve-se apoiar ou descansar sobre o sistema. Consulte a seção Especificações
e Manutenção do Sistema de Transporte quanto à colocação, detalhes e cuidados para as diferentes
opções de transporte de carrinho.
Consulte as correspondentes Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes de usar.
Isto inclui, entre outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.

Como iniciar um estudo
Depois que o equipamento estiver conectado pelo seu representante qualificado Natus e um paciente
estiver conectado ao sistema EMU40EX, pode ser iniciado um novo estudo de EEG. Para detalhes sobre
começar um novo estudo de EEG, consulte o manual NeuroWorks diretamente.
OBSERVAÇÃO: Para gravar um estudo, a unidade base deve ser conectada a um PC
e a unidade base deve estar conectada à caixa de conexão como descrito em
Conexão da caixa de conexão EMU40EX com os dados da unidade base.

Como desligar o sistema
Utilize os seguintes passos para garantir que seu sistema esteja desligado completamente e de forma segura.
1.
2.
3.
4.

Feche quaisquer estudos ativos no software NeuroWorks.
Desligue o computador; assegurando-se de que o procedimento correto de desligamento seja seguido.
No LCD da base, pressione e mantenha pressionado o botão Desligar por 3 segundos.
Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Como adicionar a caixa de conexão EMU40EX a um
cinto ou cordão.

A colocação da caixa de conexão EMU40EX no paciente pode ser realizada pelo uso de um cinto ou do cordão.
O estojo e o sistema de cinto ou cordão devem ser usados sobre as roupas do paciente ou
do vestuário de hospital.
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Como adicionar a caixa de conexão EMU40EX a um cordão ou cinto
Configuração de cinto
Para usar a configuração do cinto:
1. Prenda o estojo ao cinto passando o cinto pela parte de trás da bolsa.
2. Depois de fixar os eletrodos ao paciente, coloque o caixa de conexão na bolsa com os fios do
eletrodo saindo pela parte de cima ou pelos lados, conforme especificado. Se uma bateria externa
for utilizada, insira-a na bolsa ao lado da caixa de conexão.
3. Aperte bem os fechos o máximo possível para segurança do caixa de conexão.
4. Depois que a caixa de conexão estiver na bolsa, coloque o cinto firmemente em torno da seção
central do paciente. Certifique-se que o cinto não esteja muito apertado ou muito solto e que o
paciente esteja confortável.
5. Insira o interruptor de eventos do paciente no suporte na frente da bolsa e junte os eletrodos em um
rabo de cavalo.
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Configuração do cordão
Para usar a configuração do cordão:
1. Prenda o cordão a dois (2) anéis na parte de trás da bolsa.
2. Depois de fixar os eletrodos ao paciente, coloque o caixa de conexão na bolsa com os fios do
eletrodo saindo pela parte de cima ou pelos lados, conforme especificado. Se uma bateria externa
for utilizada, insira-a na bolsa ao lado da caixa de conexão.
3. Aperte bem os fechos o máximo possível de modo que a caixa de conexão fique firmemente alojada
na bolsa.
4. Depois que a caixa de conexão estiver alojada na bolsa, coloque o cordão ao redor do pescoço ou
do ombro do paciente, ou pendure-o na coluna da cabeceira da cama.
5. Insira o interruptor ON/OFF de eventos do paciente no suporte na frente da bolsa e junte os
eletrodos em um rabo de cavalo.

Condutor de equalização de potencial
A unidade de base Natus fornece um condutor de equalização de potencial para uso opcional. Para
instalá-lo, conecte um cabo de rede do condutor de equalização de potencial para o barramento de
equalização de potencial da isolação elétrica na sala onde o sistema EMU40EX é usado.
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Descrição do sistema amplificador EMU40EX
Esta seção apresenta uma descrição do sistema amplificador EMU40EX e seus modos de operação.
O sistema amplificador EMU40EX EEG consiste de um conjunto de eletrodos do paciente, caixa de
conexão e da unidade base. O sistema amplificador EMU40EX foi projetado para trabalhar com um
sistema de computador host XLTEK com operação do banco de dados Natus e do software de revisão
e análise de dados NeuroWorks.
A caixa de conexão EMU40EX é um amplificador de 40 canais de EEG com tomadas à prova de toque para
fios de eletrodos de EEG. Ele converte a atividade elétrica do cérebro do paciente em um fluxo de dados
®
digitais. Ele também se integra a canais de SpO2 e frequência de pulso do oxímetro de pulso Masimo SET ,
bem como marcadores de eventos do paciente botão interruptor tipo pingente à beira do leito.
Os dados digitais da forma de onda de EEG são transmitidos à unidade base para armazenamento e
processamento de sinais adicionais. A unidade base torna este dados disponíveis através por Ethernet
ou USB para uma estação de trabalho NeuroWorks XLTEK para visualização da forma de onda,
posterior revisão e interpretação clínica das formas de onda. A unidade base também oferece quatro
entradas, controle de estimulador fótico, outra entrada de marcador de eventos, e controles para testes
de impedância do eletrodo de EEG no quarto do paciente.
A caixa de conexão EMU40EX pode ser conectada à unidade base com um cabo, ou pode ser
conectada sem fio através de uma conexão segura Bluetooth. O uso do sistema de amplificador
EMU40EX em seus vários modos de operação é descrito em detalhes abaixo.

Conexão da caixa de conexão EMU40EX com os dados da unidade base
A caixa de conexão EMU40EX se comunica com a unidade base por meio de uma conexão com fio
bidirecional de 4 Mbit/s. Esta conexão é utilizada para enviar em tempo real formas de onda digitalizadas
com resolução total de EEG e sinais associados à unidade base.
Além disso, a caixa de conexão e a unidade base podem conectadas sem fio utilizando uma conexão
sem fio unidirecional sem de 230,4 kbit/s. Com esta opção, a caixa de conexão armazena os dados em
sua memória flash e envia as formas de onda de EEG com amostras de dados para a unidade base que,
por sua vez, encaminha os dados para o computador NeuroWork para a exibição de formas de ondas de
EEG em tempo real.
Observe que a unidade base pode enviar dados/comandos para configurar e controlar a caixa de
conexão EMU40EX apenas através da conexão com cabo.
O recurso sem fio opcional estará disponível a pedido do cliente. Existem dois passos necessários para
usar esta opção. Em primeiro lugar, a pedido do cliente, este recurso é habilitado na fábrica. Em
segundo lugar, o usuário deve habilitar esse recurso no software NeuroWorks antes de usar o modo sem
fio Bluetooth.
As seguintes seções descrevem como usar o EMU40EX quando a opção sem fio está desabilitada e
quando a opção sem fio está habilitada.
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Descrição do recurso do EMU40EX com opção sem fio desabilitada
Quando a unidade base está fisicamente conectada à caixa de conexão com o cabo de dados da caixa
de conexão, o EMU40EX é referido como estando no Modo de conexão física. Neste modo, os dados
são transmitidos através da conexão com fios para a unidade base, que, em seguida, transmite os dados
para o computador.
O software do computador exibirá e armazenará esses dados (ver Figura 8).

Figura 8: Modo de conexão física sem opção sem fio
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Quando a unidade base é fisicamente conectada à caixa e conexão, o EMU40EX é referido como
estando em Modo de desconexão física. Neste modo, a caixa de conexão usa a memória flash
compacta para armazenar os dados do estudo (ver Figura 9).

Figura 9 - Modo de desconexão física sem opção sem fio
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Quando a caixa de conexão é fisicamente reconectada à unidade base, o EMU40EX é referido como estando
em Modo de reconexão física. Neste modo, os dados armazenados na caixa de conexão são transferidos
para o computador através da unidade base e mescladas com o estudo gravado (ver Figura 10).

Figura 10 - Modo reconexão física sem opção sem fio

Depois que todos os dados armazenados na memória flash da caixa de conexão forem transferidos para
o computador, a caixa de conexão retorna para o modo de conexão física.
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Descrição do recurso do EMU40EX com opção sem fio
A opção sem fio não tem efeito na operação com fio.
Durante o Modo conetado fisicamente, os dados são transmitidos através da conexão com fios para a
unidade base, e depois, retransmitidos para o computador. O software do computador exibirá e
armazenará esses dados (ver Figura 11).

Figura 11 - Modo conexão física com opção sem fio
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Quando a unidade base é fisicamente desconectada da caixa divisora, a caixa divisora usa a memória
flash compacta para armazenar os dados do estudo e, simultaneamente, transmite uma versão
amostrada desses dados através da conexão sem fio (ver Figura 12).

Figura 12 - Modo de desconexão física com opção sem fio
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Os dados transmitidos através da ligação sem fios são usados pelo software NeuroWorks para
apresentar uma visualização passiva dos sinais de EEG. Não é possível realizar qualquer ação nos
sinais apresentados pelo software (representação de sinal passivo). Os dados enviados através da
conexão sem fio não são armazenados.
Na reconexão, quaisquer dados armazenados na caixa divisora são transferidos para o computador
através da unidade base e fundidas com o estudo gravado (ver Figura 13).

Figura 13 - Modo reconexão física com opção sem fio
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Como configurar o limite de potência com a opção sem fio
O módulo de rádio Bluetooth no UEM40EX apresenta níveis ajustáveis de potência. Ele pode ser
configurado para permitir o alcance sem fio padrão ou estendido, ou ele pode ser desativado
completamente. Cada central UEM40EX pode ser configurada individualmente usando o utilitário de um
CD NeuroWorks. A configuração selecionada será mantida em uma memória não volátil até que seja
explicitamente alterada.
Para ajustar a potência sem fio, execute o aplicativo EMU40EX.exe de um CD NeuroWorks. Aparece a
seguinte janela:

Figura 14: Como usar o utilitário EMU40EX.exe para ajustar a potência sem fio
Clique em Open (Abrir) para estabelecer uma conexão com o amplificador. Se o amplificador EMU40EX
estiver conectado por Ethernet (IP), insira o endereço IP do amplificador (o mesmo endereço que é
exibido na configuração do amplificador NeuroWorks). Quando o EMU40EX estiver conectado, o
registro indicará uma conexão bem-sucedida e o usuário poderá ajustar a potência do sem fio clicando
em Extended (Estendido) ou Standard (Padrão).

Como testar o amplificador EMU40EX
O amplificador EMU40EX é completamente montado, testado e calibrado antes de ser enviado a cliente.
Entretanto, as seções a seguir descrevem alguns testes que podem ser executados para verificar o
desempenho do amplificador EMU40EX.

Calibração e verificação
Não há necessidade de calibrar o software ou o amplificador EMU40EX. Toda a calibração é feita na
fábrica antes do sistema ser enviado. Para verificar se o amplificador EMU40EX está corretamente
calibrado, siga o seguinte procedimento:

1.
2.
3.
4.
5.

Conecte a unidade base a um computador XLTEK e ligue o sistema.
Inicie o banco de dados Natus.
Para iniciar um novo estudo, clique em New EEG (Novo EEG) ou Sleep (Sono).
Selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações)> Acquisition (Aquisição).
Na guia Acquisition (Aquisição), defina o Reference Electrode (Eletrodo de referência) para
Common (Comum).
6. Prepare quatro montagens bipolares que tirem a diferença de canais adjacentes; por exemplo,
C3 CZ, C4 T4, T5 P3, etc.
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7. Aplique uma onda senoidal de 50 microvolts, amplitude pico a pico de 10 Hz, para todos os

canais do grupo utilizando um gerador de sinal. Assegure-se de que haja uma carga de 50 Ohms
na saída do gerador se o gerador foi concebido para proporcionar o nível especificado dentro
desta carga.
8. Defina o filtro LFF para 0,1, o filtro HFF para OFF (Desligado), e o filtro Notch para OFF (Desligado).
9. Verifique se nenhuma onda senoidal é maior do que 50 microvolts pico a pico. 50 microvolts
representa uma correspondência de ganho de 1%.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre a configuração de uma montagem,
consulte Help (Ajuda) online.

Teste de canal
Enquanto no modo Aquisição, um teste de canal pode ser realizado para verificar se um sinal está
sendo processado adequadamente do amplificador para a tela. Um teste de canal se aplica a todos os
canais. Isso permite examinar as formas de onda na tela para ver ser todos os canais estão funcionando.
OBSERVAÇÃO: Um teste de canal não valida a conexão do eletrodo do paciente até a
entrada do amplificador.
Para executar um teste de canal

1. Selecione Controls (Controles) > Channel Test Signal (Sinal de teste de canal). A barra de
controle Channel Test (Teste de canal) aparece acima da janela de forma de onda.

2. Use a barra de ferramentas Channel Test (Teste de canal) para selecionar a forma de onda, a
amplitude e a frequência desejadas.

3. Para parar o teste de canal e salvar as configurações atuais, clique em Done (Pronto).
Controle do sinal de teste de canal.
O controle do sinal de teste de canal liga o sinal de teste de canal de acordo com as últimas definições
salvas e exibe a barra de ferramentas Channel Test Signal (Sinal de teste de canal). A barra de controle
Channel Test Signal (Sinal de teste de canal) aparece acima da exibição do traço. A barra de
ferramentas tem controles para a forma, amplitude e frequência do sinal de teste.

Figura 15 - Barra de ferramentas do teste de canal
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Verificação de impedância
Uma verificação de impedância é realizada para assegurar que o contato do eletrodo com o paciente
seja satisfatório. Você pode executar uma verificação de impedância a qualquer momento durante
um estudo.
Como executar uma verificação de impedância do software
Quando uma verificação de impedância é iniciada, o software verifica todos os canais (no modo de
varredura automática).
Para…

Fazer isso...

Iniciar a verificação da impedância

Escolha Controls (Controles)> Impedance Check
(Verificação de impedância)

Bloqueio em um canal

Clique em Lock Channel (Bloquear canal). Em seguida,
faça ajustes na conexão do eletrodo até que sejam
alcançados níveis satisfatórios

Prossiga para uma verificação de
impedância total

Clique em Release Lock (Liberara bloqueio)

Finalize a verificação de impedância

Clique em End (Fim)

Salve a verificação de impedância como
parte do estudo

Clique em End (Fim) e Start Recording (Iniciar
gravação)

Uma verificação de impedância exibe gráficos de barras que mostram a impedância de cada conexão de
eletrodo. Uma barra verde indica que a leitura está abaixo do limiar definido. Uma barra vermelha indica
que a leitura está acima do limiar. Para definir o limite de impedância, clique em um dos botões
Threshold (Limiar) na caixa Threshold Group (Grupo de limiares) no lado direito da caixa Check
Impedance (Verificação de impedância).
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Oxímetro de pulso
Os seguintes tópicos listam as especificações liberadas pela FDA sob a K990966 para a placa Masimo
®
SET que é embutida no EMU40EX. A placa conecta os sensores e fornece saturação de oxigênio, taxa
de pulso, forma de onda de pulso e outras informações de saída via software NeuroWorks. O EMU40EX
fornece energia e isola a placa da energia principal e do terra. O software NeuroWorks/SleepWorks
fornece atualmente dois tipos de dados: SpO2, frequência de pulso de quatro batimentos baseado nas
quatro taxas de batimentos contínuas aceitáveis e uma taxa de valor de batimento a batimento que é
calculada com base no batimento anterior.

Patentes Masimo
Este dispositivo está coberto sob uma ou mais das seguintes patentes dos EUA: 5,758,644; 5,823,950;
6,011,986; 6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, equivalentes internacionais, ou uma ou mais patentes
referenciadas em www.masimo.com/patents. Outras patentes dos EUA e internacionais pendentes.

Nenhuma licença implícita
A posse ou compra deste dispositivo não transmite nenhuma licença expressa ou implicada para uso
com partes de substituição que, isoladamente ou em combinação com este dispositivo, se encaixariam
no escopo de um ou mais pacientes relacionado a este dispositivo.

Indicações para uso
O oxímetro de pulso e seus acessórios são indicados para o monitoramento contínuo não invasivo da
saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (SpO2) e a pulsação (medida por um sensor
®
SpO2). O oxímetro de pulso e acessórios Masimo SET são indicados para uso adulto, pediátrico,
neonatal, durante condições com e sem movimento, e para pacientes que são bem ou mal perfundidos
em hospitais, instalações hospitalares, móveis ou em ambientes domésticos.

Instruções de uso
A indicação de uma inadequação de sinal e/ou avarias de sonda para o sensor SP02 é alarmado por
meio do software Neuroworks 9.0 e é exibido no monitor do computador. O software irá indicar o
seguinte se detectar uma anomalia; uma degradação do sinal, ou falha da sonda durante a
monitorização:
1.
2.
3.
4.
5.

Evento de oxímetro, registra a hora do evento e é gravado
Evento de pulso, registra a hora do evento e é gravado
Indicação de “Channel Off” (Canal desligado)
Baixa qualidade
“-----” indicação se a sonda está desalinhada ou se não está recebendo um sinal.

Como o oxímetro de pulso funciona
®

O oxímetro de pulso Masimo SET é baseado em três princípios:

1. A oxiemoglobina e desoxiemoglobina diferem na absorção de luz vermelha e infravermelha
(espectrofotometria).

2. O volume de sangue arterial no tecido (e assim, a absorção de luz por aquele sangue) muda
durante o pulso (pletismografia).

3. As manobras artério-venosas são bastante variáveis, e esta absorção flutuante pelo sangue
venoso é a maior componente de ruído durante o pulso.
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O oxímetro de pulso Masimo SET®, bem como a oximetria de pulso tradicional, determina a SpO2
passando luz vermelha e infravermelha em um leito capilar e medindo as mudanças na absorção de luz
durante o ciclo pulsátil. Os diodos emissores de luz (LEDs) vermelha e infravermelha em sensores de
oximetria servem como fontes de luz; um fotodiodo serve como fotodetector.
A oximetria de pulso tradicional assume que todas as pulsações no sinal de absorção de luz são
causadas por oscilações no volume de sangue arterial. Isto assume que o fluxo de sangue na região
do sensor passa completamente pelo leito capilar ao invés de passar pelas derivações arteriovenosas.
O oxímetro de pulso tradicional calcula a proporção de absorção pulsátil (CA) em relação à absorção
média (CC) em cada um dos dois comprimentos de onda, 660 nm e 905 nm:
S(660) = AC(660)/DC(660)
S(905) = AC(905)/DC(905)
O oxímetro então calcula a proporção destes dois sinais arteriais de absorção adicionados com pulso:
R = S(660)/S(905)
Este valor de R é utilizado para achar a saturação SpO2 em uma tabela de referência embutida no
software do oxímetro. Conforme mencionado previamente, os valores na tabela de referência estão
baseados em estudos do sangue humano utilizando um cooxímetro de laboratório em voluntários adultos
saudáveis em estudos de hipóxia induzida.
O oxímetro de pulso Masimo SET® presume que as manobras arteriovenosas são bastante variáveis e
esta absorção flutuante pelo sangue venoso é o maior componente de ruído durante o pulso. O oxímetro
de pulso Masimo SET® decompõe S(660) e S(905) em um sinal arterial mais um componente de ruído e
calcula a proporção de sinais arteriais sem ruído:
S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
Novamente, R é a proporção de dois sinais de absorção arterial adicionados com pulso, e o seu valor é
utilizado para encontrar a saturação (SpO2 ) empregando uma equação derivada empiricamente no
software do oxímetro. Os valores na equação empiricamente derivada são baseados em estudos do
sangue humano utilizando um cooxímetro de laboratório em voluntários adultos saudáveis em estados
de hipóxia induzida.
As equações acima estão combinadas e uma referência de ruído (N') é determinada:
N’ = S(660) - S(905) x R
Se não há ruído N' = 0: então S(660) = S(905) x R que é a mesma relação para o oxímetro de pulso
tradicional.
A equação para referência de ruído está baseada no valor de R, o valor sendo procurado para
determinar o SpO2. O software de oxímetro de pulso faz uma varredura por todos os possíveis valores de
R que correspondam aos valores de SpO2 entre 1% e 100% e gera um valor de N' para cada um desses
valores R. Os sinais S(660) e S(905) são processados com cada referência N' por um cancelador de
correlação adaptativa (adaptive correlation canceler, ACC) que gera uma potência de saída para cada
valor possível de R (ex: cada SpO2 possível de 1% a 100%). O resultado é um gráfico da Transformada
de saturação discreta (Discrete Saturation Transform, DST™) da potência de saída relativa em
comparação com o valor de SpO2, conforme mostrado na figura onde R corresponde a SpO2 = 97%.
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Plotagem da Transformada de saturação discreta (DST™)
O gráfico DST tem dois picos: o pico correspondente à saturação mais alta é selecionado como o valor
SpO2. Esta sequência completa é repetida uma vez a cada dois segundos nos quatro segundos de
®
dados brutos mais recentes. O valor de SpO2 do oxímetro de pulso Masimo SET então, corresponde à
média corrida de saturação de hemoglobina arterial que é atualizada a cada dois segundos.

Acessórios do oxímetro de pulso
Cabo Série PC: Conecta o módulo do oxímetro de pulso aos sensores de oximetria. Transfere a
potência de acionamento do LED aos sensores de oximetria desde o oxímetro de pulso. O oxímetro de
pulso recebe o sinal do detector desde o sensor de oximetria pelo cabo PC series.
®
Sensores de oximetria série LNCS : Baixo ruído de sensores cabeados (Low Noise Cabled Sensors,
LNCS) e cabos integrados são projetados para oferecer desempenho ideal de oximetria de pulso.
Oferecendo proteção adicional de líquidos e maior resistência à umidade, estes sensores desempenham
®
com precisão em ambientes com movimento, baixa perfusão e luz ambiente intensa. Sensores LNCS
®
podem ser utilizados com todos os oxímetros de pulso Masimo SET .
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Sensores de oxímmetros disponíveis
Número
do modelo

Descrição

008775

Kit Oximetria Masimo EMU40EX LCNS

1006 (PC-12)

CABO DE PACIENTE MASIMO 12' - CONECTA-SE A TODOS OS SENSORES DE
OXIMETRIA DE PULSO MASIMO

2013

Cabo de paciente reutilizável Masimo LNCS 14 ft

2653

DBI Masimo LNCS adulto reutilizável macio com cabo de 3 ft

1859

Sensor adulto descartável Masimo LNCS com cabo de 18"

1863

Sensor de clipe para dedo adulto reutilizável Masimo LNCS DCI com cabo de 3 ft

1864

Sensor de clipe para dedo pediátrico reutilizável Masimo LNCS DCI com cabo de 3 ft

2258

Sensor multilocal reutilizável Masimo LNCS Y1
Requer envolvimentos descartáveis. Tamanhos padrão e pequeno disponíveis

Especificações do oxímetro
Potência de saída óptica
Potência radiante em 50 mA pulsados

≤ 15mW

Faixa de comprimento de onda óptica
LED

Comprimento de onda

Vermelho

660 nm

Infravermelho

905 nm

Especificações exibidas
Faixa de saturação de oxigênio exibida (SpO2)

0 a 100%

Faixa de taxa de batimentos exibida

25 a 240 batimentos por minuto (BPM)

A potência de saída óptica máxima é garantida como sendo inferior ou igual a 15 mW / 11,7 dBm/com
uma faixa de comprimento de onda de 660nm e 905nm.
OBSERVAÇÃO: A precisão do monitor de oxímetro de pulso ou da sonda do oxímetro de
pulso não pode ser determinada usando um testador funcional.
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Medições
Se a precisão das medições não parecerem corretas, verifique os sinais vitais do paciente por meios
alternativos. Depois, verifique o funcionamento correto do oxímetro de pulso.

Causas de medições imprecisas
•

Aplicação ou uso de sensor incorreto.

•

Níveis significativos de hemoglobinas disfuncionais (ex: carboxiemoglobina ou metemoglobina).

•

Corantes intravasculares como verde indocianina ou azul metileno.

•

Exposição à iluminação excessiva, como luzes cirúrgicas (especialmente aquelas com fonte de
luz de xenônio), lâmpadas de bilirrubina, luzes fluorescentes, lâmpadas de aquecimento
infravermelhas, ou luz solar direta. A exposição à iluminação excessiva pode ser contornada
cobrindo o sensor por um material escuro ou opaco.

•

Movimentação excessiva do paciente.

•

Pulsações venosas.

•

O posicionamento de um sensor sobre uma extremidade com medidor de pressão arterial,
catéter arterial ou linha intravascular.

Causas da perda de sinal de pulso
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•

O sensor está muito apertado.

•

Iluminação excessiva de fontes de luz como luzes cirúrgicas, lâmpadas de bilirrubina ou
luz solar.

•

Há um medidor de pressão inflado na mesma extremidade contendo um sensor SpO2 anexado.

•

O paciente tem hipotensão, forte vasoconstrição, anemia ou hipotermia severa.

•

A oclusão arterial é proximal ao sensor.

•

O paciente está em parada cardíaca ou em choque.
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Especificações e manutenção do sistema de
transporte
Consulte as correspondentes Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes de usar.
Isto inclui, entre outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.
OBSERVAÇÃO: A preparação e a instalação do sistema de transporte e devem ser realizados
por pessoal qualificado da Natus.

Especificações do Trole XLTEK

Local de
montagem
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Equipamento padrão
Câmera de vídeo
Iluminador IR
Suporte do monitor
Superfície de trabalho
Recipiente de
armazenamento
Bandeja do teclado
Suporte do estimulador
fótico
Bandeja para a DT
de aquisição
Transformador

Peso do
equipamento
[lb]
1
2
10
0
0

Carga
máxima [lb]
(incluindo
equipamentos)
3
2
10
10
10

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso do carrinho da base

100

Peso total
* Itens opcionais

163

255
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Especificações do carrinho Neurowand (sem PC)

Local de
montagem
A1*
A2*
B
C
D

60

Equipamento
padrão
Câmera de vídeo
Iluminador IR
Suporte do
amplificador
Recipiente de
armazenamento
Transformador

Peso do
equipamento
[lb]
4
2
5

Carga
máxima [lb]
(incluindo
equipamentos)
4
2
5

0

10

23

40

Peso do carrinho da base

48

Peso total
* Itens opcionais

82

109
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Especificações do carrinho Natus ErgoJust
Para especificações e detalhes sobre o carrinho ErgoJust, consulte o Guia de Instalação e
Funcionalidade do Natus ErgoJust (n/p: 019667).

Manutenção
1. Inspecione regularmente o trole para garantir que rodízios, parafusos, suportes de equipamentos e
prendedores de prateleira estejam sempre fixos.
2. Inspecione regularmente todos os fios e cabos para verificar se existem cortes e danos.
3. Inspecione regularmente todos os plugues elétricos para assegurar que eles estejam seguramente
inseridos em suas tomadas corretas.

Avisos e cuidados
ADVERTÊNCIA: Utilize somente equipamento aprovado pela XLTEK no trole/carrinho.
Equipamentos não aprovados podem comprometer o funcionamento e a segurança do
sistema.
Certifique-se de que qualquer plataforma, mesa, carrinho ou outra superfície usada durante a
operação, transporte ou armazenamento temporário ou permanente do sistema e seus
componentes seja adequada, resistente e segura. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano que venha a resultar de transportes, carrinhos, ou superfícies de operação
inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano resulte de armazenamento indevido do cabo durante o transporte.
AVISO: Não incline o trole / carrinho com inclinação superior a 10°, pois isso irá
comprometer a estabilidade do trole / carrinho.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o usuário deve guiar o carrinho usando as
duas mãos, assegurando-se que a base da roda esteja alinhada de modo que uma única
roda leve na direção do movimento. A falta de levar o carrinho com uma roda pode resultar
em um perigo de queda ao ascender ou descer escadas ou níveis.
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Detalhes de entrada elétrica e transformador
UE
Alimentação

200-240 V AC, 2.24 A @ 50 Hz

Transformador

Powervar ABC500-22MED

América do Norte
Alimentação

120 V CA, 3,10 A @ 60 Hz

Transformador

Powervar ABC300-11MED

Japão
Alimentação

100V-120 V CA, 8,0 A, 50/60 Hz

Transformador

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Manutenção, limpeza e descarte
Para manter o amplificador EMU40EX em boas condições de trabalho, siga uma programação regular de
manutenção preventiva. A manutenção preventiva regular não implica no acesso ao interior do
amplificador e dos componentes do EMU40EX. Para problemas de manutenção que exigem manutenção
corretiva e/ou manutenção de componentes internos, entre em contato com o suporte técnico da Natus
no número em 1-800-303-0306, ou entre em contato com o representante local XLTEK.
Verifique periodicamente as conexões dos cabos e eletrodos para desgaste e danos. Verifique se os
cabos têm pinos tortos. Substitua os cabos desfiados ou desgastados. Além disso, inspecione
regularmente e limpe todos os componentes do sistema, incluindo:
•

Portas e conectores

•

Unidade base, caixa de conexão e cabo USB 2.0

•

Eletrodos e acessórios

Como qualquer peça de equipamento, o EMU40EX está sujeito ao desgaste diário e à ruptura. Tomar
cuidados básicos com o sistema e evitar abusos físicos extremos ajuda a prolongar a vida útil do EMU40EX.

Recomendações
Desconecte todos os cabos do EMU40EX antes de limpar o dispositivo. Use um pano isento
de fiapos. Não use limpadores em qualquer componente do sistema.
Tenha cuidado para não permitir que qualquer líquido escorra para os componentes
eletrônicos internos do sistema.
NÃO deixe o amplificador conectado ao computador quando transportar a unidade.
NÃO coloque em autoclave, esterilize com pressão, ou esterilize com gás este amplificador.
Não é possível limpar bio-contaminantes do amplificador.
NÃO mergulhe ou emerja o amplificador em qualquer líquido.

Recomenda-se uma solução de limpeza de álcool isopropílico a 70%.
Use a solução de limpeza com moderação. Excesso de solução pode fluir para dentro do
amplificador e causar danos aos componentes internos.
NÃO toque, pressione ou esfregue o LCD com compostos de limpeza abrasivos,
instrumentos, escovas, materiais de superfície áspera, ou coloque-os em contato com
qualquer coisa que possa arranhar o painel.
NÃO use soluções à base de petróleo ou acetona ou outros solventes agressivos para limpar
o amplificador. Estes materiais atacam os materiais do dispositivo e isso pode resultar em
falhas do dispositivo.
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Descarte
Ao final da vida útil, ao descartar o amplificador EMU40EX e seus componentes, recomenda-se que as
leis federais, estaduais e municipais sejam seguidas para o descarte adequado de placas de circuito
impresso, e peças de metal e de plástico. Para o descarte de acessórios que não sejam da Natus, siga
as instruções incluídas com esses itens.
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Solução de problemas
Se você estiver enfrentando problemas, tente as soluções listadas abaixo.

Lista de verificação de solução de problemas
Peça ao paciente para relaxar.
Inspecione os cabos.
Certifique-se de que todos os cabos estejam adequadamente conectados entre o EMU40EX e o
computador. Se estiver usando uma LAN (Rede Local), certifique-se que o hardware e o software
estão configurados corretamente.
Certifique-se de que os eletrodos do paciente estejam conectados nos canais corretos na caixa
de conexão.
Certifique-se que os eletrodos do paciente estejam conectados corretamente na caixa de
conexão (não soltos).
Certifique-se de que não haja rupturas aparentes nos cabos de eletrodos do paciente.
Algum dos eletrodos está tocando nos outros? Se assim for, eles estão causando um curtocircuito e vão desenvolver um artefato.
Instale um terra de grau médico para se certificar de que a sua clínica tem um sistema com
aterramento adequado.
Verifique a impedância.
Desligue quaisquer outros dispositivos no mesmo circuito, como impressoras, camas mecânicas,
aspiradores de pó ou outras fontes potenciais de interferência.
Verifique as configurações de ganho e de base de tempo para garantir que eles são apropriados
para o teste atual. Você também pode querer verificar as configurações de filtros LFF, HFF e
Notch. Selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações)> Montage (Montagem). Clique com
o botão direito do mouse na célula na coluna apropriada e selecione um valor.
Desligue e ligue a energia elétrica da unidade base. Isto vai reiniciar o sistema.
Desligue por pelo menos 10 segundos. Em seguida, configure o teste novamente desde o início.
O desligamento do computador e a religação às vezes resolve o problema.
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Como obter ajuda
A Natus tem o compromisso de fornecer apoio para que o usuário possa operar o amplificador
EMU40EX com facilidade e confiança. Se você precisar de ajuda, siga estes passos para encontrar uma
solução:

Passo 1: Documente o incidente
Documente cuidadosamente o incidente Se possível, anote as mensagens de erro, os nomes das caixas
de diálogo e o que você fez antes de ocorrer o problema.

Passo 2: Pesquisar a documentação de ajuda do NeuroWorks Online
Para acessar o arquivo de ajuda, escolha Help (Ajuda) > NeuroWorks Database Help (Ajuda do
banco de dados do Neuroworks) ou Help (Ajuda) > NeuroWorks Database Help (Ajuda de EEG do
Neuroworks) (dependendo da aplicação).
Ou alternadamente, a documentação de ajuda pode ser localizada no Menu Iniciar do Windows:

1. Clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows.
2. Navegue à pasta Excel Tech | Documentation

Passo 3: Reiniciar o Computador
Muitas vezes, reiniciar o computador irá resolver um problema.

1.
2.
3.
4.

Feche todos os aplicativos.
Clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows.
Selecione Shut Down... (Desligar) no menu Iniciar do Windows.
Selecione Restart the computer (Reiniciar o computador) e clique em Yes (Sim).

Passo 4: Desligar o computador:
Às vezes será necessário desligar o computador completamente para resolver um problema.

3.
4.
5.
6.

Clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows.
Selecione Shut Down... (Desligar) no menu Iniciar do Windows.
Selecione Desligar e clique em Sim.
Desligue (OFF) a energia elétrica da unidade. Aguarde 10 segundos. Ligue a energia elétrica
novamente.

Passo 5: Como entrar em contato com o Suporte técnico
Primeiro, anote o número de série do seu computador (localizado na parte de trás) e o número de série
do seu amplificador EMU40EX. Depois, entre em contato com o seu distribuidor local ou o suporte
técnico Natus em 1-800-303-0306 ou OTS@Natus.com.
Agradecemos os seus comentários e sugestões sobre o amplificador EMU40EX e qualquer aspecto de
nossos sistemas software SleepWorks ou NeuroWorks, ajuda on-line, linha de acessórios e serviços
de suporte.
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Lista de acessórios e peças de reposição
A seguir, são os acessórios compatíveis:
Número da peça

Descrição

016862

Unidade base Natus (Fase II).

006562

Caixa de conexão EMU40EX

Ver o Catálogo de
Acessórios de
Neurologia da Natus

Kit de acessórios de EEG

W6438H

Cabo do paciente EMU40EX da caixa de conexão para a unidade base, 10 m

002874

Pacote de bateria EMU40EX

W6232H

Interruptor de eventos do paciente EMU40EX, 8'

10440

Estimulador Fótico Natus

008775

Kit de oximetria EMU40EX Masimo LNCS – Para acessórios adicionais de
oximetria, consulte a seção Sensores de oxímetro disponíveis deste manual.

105295

Kit de montagem EMU40EX Cyclops

10368

Kit de montagem de parede EMU40EX

A1011X

Cabo de alimentação, 6’

W8194X

Cabo USB 2.0, 6 ft (Hi Speed Gold)

W8128F

Cabo de rede, 15 ft

004893

Bolsa modular EMU40EX

103664

Cordão de caixa de conexão, 36”

010863

Isolador médico de rede

015162

Transformador (UE)

015163

Transformador (AN)

PSM-22318

Transformador (JA)

015170

Fusível de reposição, unidade de base Natus

015170

Fusível, vidro 1,5 A 250 VCA 5X20 mm lento

Os acessórios de EEG que podem ser utilizados com o amplificador EEG32U estão disponíveis para
você no catálogo online de acessórios da Natus Neurology em www.natus.com ou ligue para Vendas e
Atendimento Natus em 1-800-303-0306.
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Uma solução de assistência técnica total
Atrás de todo produto XLTEK está a Natus Medical Incorporated, uma inovadora internacionalmente
respeitada de produtos e serviços médicos.
Os nossos sistemas de neurologia são apoiados por uma equipe de apoio na empresa composta por
especialistas técnicos e clínicos, suporte 24/7, suporte remoto via WebEx ou VPN, a maior rede de
suporte técnico e para clínicas de contratos de assistência técnica em campo e de manutenção de Neuro
/ Sono que incluem visitas de manutenção preventiva e upgrades de computador.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
T: +1 905.829.5300
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