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Protektor32 - Monitorização neurofisiológica
intra-operatória
Indicações para uso
O sistema de Protektor32, composto de hardware e software, é destinado a ser utilizado para a monitorização
neurológica intra-operatória. O instrumento usa técnicas de EEG, EP, EMG e estimulação transcraniana
(EEG, EP, EMG e Transcranial Stimulation techniques, TcMEP) para oferecer a profissionais de saúde
informações para ajudar a avaliar o estado neurológico do paciente durante a cirurgia.
O modo TcMEP no intra-operatório é destinado ao diagnóstico de disfunção aguda na condução axonal
corticoespinhal por trauma mecânico (tração, cisalhamento, laceração ou compressão) ou insuficiência
vascular.
O software EPWorks, parte integrante do sistema, destina-se a permitir que um profissional médico
configure manualmente parâmetros de aquisição e de estimulação e que crie manualmente protocolos
de EEG, EP, EMG e TcMEP segundo as suas próprias necessidades. O uso a que se destina para cada
uma das saídas do software é o que segue:
•

Os formatos de onda de EEG, EP, e EMG são destinados a ajudar o usuário a avaliar um estado
neurológico do paciente durante a cirurgia.

•

Parâmetros simples de ondas (por exemplo, amplitude e latência), e exibições definidas pelo usuário
de Fast Fourier Transform (FFT) (CSA, DSA) destinam-se a ajudar o usuário a analisar os formatos
de ondas de EEG e de EP.

Este dispositivo destina-se a ser utilizado por profissionais médicos qualificados e treinados em
eletroencefalografia, potenciais evocados e eletromiografia, que irão exercitar juízo profissional ao usar
as informações.
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Protocolos
Como declarado pela America Academy of Neurology (2008) “[ ... ] a qualidade, a extensão e o tipo de
monitorização [ ... ] é requintadamente dependente do rigor do procedimento e dos protocolos de monitorização,
e da expertise clínica do médico que atua na monitorização.” Todas as coisas consideradas, a monitorização
neurofisiológica intra-operatória depende da coleta de dados que serão judiciosamente interpretados pelo
profissional treinado para identificar alterações neurológicas devido às manipulações operativas.
O Protektor32 oferece flexibilidade para acomodar as necessidades do usuário para monitorização intraoperatória. Ele oferece uma interface de fácil acesso para configurar protocolos rapidamente ao executar
os seguintes procedimentos de monitorização intra-operatória:
•

Mapeamento do sulco central: Um método para a determinação intra-operatória do sulco central
utilizando PESS e/ou potenciais evocados motores.

•

Estimulação por parafuso do pedículo: Um método ou técnica para a monitoração da colocação do
parafuso do pedículo e realizado pela aplicação de estimulação do “parafuso do pedículo” e a gravação
da atividade de EMG evocada dos músculos inervados pelas raízes nervosas espinhais em risco.

•

Estimulação direta do nervo: Um método utilizado para avaliar nervos danificados. Ele baseia-se
na possibilidade de gravar e analisar um tipo de potencial evocado (PE) chamado de potencial de
ação do nervo (PAN), que é um potencial elétrico total que se desenvolve e se desloca dentro de um
nervo após seus componentes de fibras nervosas terem sido estimulados — quer fisiologicamente
ou fisicamente — até um nível acima do seu limiar.

O acima reflete os protocolos TcMEP apenas como eles se relacionam com o uso a que se destina o
Protektor32.
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Informações sobre a segurança
O sistema Protektor32 destina-se APENAS para uso por pessoas qualificadas que tenham recebido
treinamento sobre este dispositivo. Leia cuidadosamente este manual e certifique-se de que o usuário
compreende plenamente todos os alertas e cuidados, e os procedimentos a seguir antes de operar o
sistema Protektor32.
Para alertas e cuidados específicos, consulte a seção “Como usar o Módulo TcMEP no Protektor
32” neste manual.

Cuidados e avisos críticos
O sistema Protektor32 destina-se APENAS para uso por pessoas qualificadas que tenham
recebido treinamento sobre este dispositivo. Este manual DO usuário/serviço deve ser lido e
entendido completamente antes de iniciar o uso do produto.
O uso do estimulador de alta corrente Protektor32 para estimulação transcraniana pode
causar lesões associadas com mordeduras. É imperativo que medidas preventivas eficazes
sejam implementadas ANTES de utilizar o aparelho para esse fim.

Avisos gerais
É da responsabilidade da instituição onde a unidade Protektor32 estiver instalada assegurar
que os requisitos da IEC60601. 1.1 -M92 - Norma colateral: Requisitos de segurança para
sistemas elétricos de medicina sejam preenchidos naquela instalação.
Equipamentos elétricos não-médicos (por exemplo, impressoras e computadores) em
conformidade com as normas de segurança ISO ou IEC adequadas podem ser conectados
diretamente às portas serial e de rede do Protektor32 para transferência de dados somente
se o Protektor32 e o equipamento estiverem fora do ambiente do paciente e nenhuma peça
aplicada ao paciente esteja conectada ao paciente.
Para obter mais detalhes sobre como estar em conformidade com esta norma em relação a
impressoras ou monitores VGA fornecidos por empresa que não sejam a Xltek, consulte a
norma ou entre em contato com o Suporte Técnico da Xltek em 1-800-303-0306 ou
OTS@natus.com.
AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado
somente a uma alimentação elétrica com proteção de um terra.

Conectar equipamentos elétricos a uma tomada múltipla (TM) efetivamente leva à criação de
um sistema elétrico (SE) e o resultado pode ser um nível de segurança reduzido. Para os
requisitos que são aplicáveis a um sistema SE, consulte a norma IEC 60601-1. 3,1.
A conexão de um paciente com equipamentos cirúrgicos de alta frequência (eletrocautério) e
a um eletromiógrafo ou a um equipamento de resposta evocada simultaneamente pode
resultar em queimaduras no local do estimulador elétrico ou no local dos eletrodos de
entrada biopotencial e possíveis danos ao estimulador elétrico ou amplificadores biológicos.
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A operação na proximidade (por exemplo, um metro) de equipamentos de terapia de ondas
curtas ou de microondas pode produzir instabilidade na saída do estimulador elétrico.
O dispositivo NÃO se destina a operar nas proximidades de fontes potenciais de forte interferência
eletromagnética, como equipamentos de ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
Precauções de descargas eletrostáticas (ESD): 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.
Conectores marcados com o símbolo de proteção ESD não devem ser tocados.
Fios de/para o paciente NÃO devem entrar em contato com qualquer das peças condutivas
do dispositivo, incluindo o terra.
É necessária manutenção preventiva a cada seis meses. Isso deve incluir as medições das
correntes de fuga ao chassi e ao paciente em um nível mínimo.
Este dispositivo não é protegido contra a desfibrilação. Todos os fios de/para o dispositivo
devem ser removidos antes de usar a desfibrilação.
NÃO use este dispositivo na presença de dispositivos eletrônicos implantados a menos que
seja obtida uma opinião médica especializada.
NÃO coloque os eletrodos de estimulação de modo que a corrente de estimulação seja
transtorácica (cruzando a área do peito e tórax).
A central do Protektor32 tem classificação normal para o nível de proteção contra a
penetração de líquidos (IPXO). Não é à prova de respingos ou de esguichos.
A central do Protektor32 exige uma tomada elétrica devidamente aterrada. O transformador
de isolamento interno nunca deve ser desviado.
Os eletrodos de estimulação devem ser grandes o suficiente para que a densidade de
2
corrente seja sempre inferior a 2 mArms/cm . Densidades de corrente superiores a 2 mA
2
r.m.s./cm podem exigir atenção especial do operador. Por exemplo, se o estímulo está
estimulando a 100 mA a 10 Hz, com uma duração de cerca de 1 ms, então o eletrodo de
2
estimulação deve ser de pelo menos 0,5 cm .
Para uma descrição detalhada e cálculos dos parâmetros de estimulação necessários para
2
alcançar menos do que 2 mArms/cm , consulte Como usar o módulo TcMEP no Protektor32.
Quando um eletrodo com uma pequena área de superfície é utilizado (como um eletrodo de
agulha), a densidade de corrente aumenta.
A densidade de corrente em modo TcMEP é dependente da intensidade do estímulo
(tensão) e do número de pulsos. Se os parâmetros de estimulação forem diferentes daqueles
que são detalhados na tabela e a tensão for maior do que esses limites, isso pode causar
queimaduras na pele.
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Podem ocorrer movimentos do paciente durante a estimulação, levando a lesões neurais
inadvertidas. Adote as medidas adequadas para evitar estímulos quando o movimento do
paciente possa causar lesões.
O Protektor32 deve ser utilizado APENAS com eletrodos comercializados legalmente no
país onde estiver em uso. Por exemplo, os Estados Unidos usam SOMENTE eletrodos
aprovados pela FDA, que sejam comercializados legalmente. No Canadá, utilizam APENAS
eletrodos aprovados pela Health Canada e que sejam comercializados legalmente.
Tensões perigosas são expostas quando a tampa da central Protektor32 é removida.
Este sistema NÃO é classificado como AP ou APG. PERIGO: Perigo de explosão. Não utilize
na presença de anestésicos inflamáveis.
Não ligue nenhuma alimentação elétrica do sistema até que todos os cabos tenham sido
corretamente conectados e tenham, a sua integridade verificada.
O bom uso deste dispositivo para o fim a que se destina pode ser assegurado somente quando
todas as instruções tiveram sido lidas e compreendidas. Se houver alguma dúvida sobre a
operação deste dispositivo, entre em contato com o seu representante Xltek imediatamente.
A venda, a distribuição ou a utilização deste produto é restrita por, ou às ordens de um
médico licenciado.
A central do Protektor32 é um dispositivo tipo BF. De acordo com a norma ICE60601-1, um
dispositivo BF é uma peça aplicada isolada de outras partes do equipamento em tal nível que
nenhuma corrente superior a um nível definido flui se uma tensão involuntária for conectada ao
paciente. Este nível definido de corrente é a corrente de fuga máxima admissível ao paciente em
uma única condição de falha. Todas as conexões ao paciente da central Protektor32 são
eletricamente isoladas. No entanto, estas ligações não são destinados a contato cardíaco direto.
Perigo de Choque Elétrico. Não conecte entradas de eletrodos ao terra. A central do
paciente contém símbolos de alerta importantes afixados para lembrar o usuário que as
conexões são destinadas apenas para conexões isoladas em pacientes.
Remova todos os cabos de alimentação não utilizados das proximidades sistema Protektor32.
Conecte todos os eletrodos do paciente apenas em dispositivos fisiológicos totalmente
isolados eletricamente. A conexão de qualquer outro aparelho ou saída elétrica externa pode
resultar em lesões pessoais.
A central Protektor32 aceita apenas entradas de eletrodos do estilo à prova de toque. Não tente
usar qualquer outro estilo de eletrodo com a entrada de eletrodos do paciente.
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Nenhum outro equipamento que os dispositivos conectados ao Protektor32 pode ser alimentado
por um transformador de isolamento. A classificação atual do transformador deve ser suficiente
para permitir o funcionamento de todos os dispositivos alimentados por ele. Consulte as
classificações atuais de cada dispositivo.
Possíveis interferências com os sinais podem ocorrer em determinadas situações (por
exemplo, aterramento inadequado nos circuitos, proximidade de outros instrumentos, tais
como um dispositivo de imagens de ressonância magnética).
Os acessórios deste dispositivo podem incluir vários tipos de eletrodos descartáveis, agulhas
estéreis de eletrodos. 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.
O computador (desktop ou laptop) conectado à central do Protektor32 tem um ventilador de
refrigeração. Mantenha esta área desobstruída para evitar superaquecimento.
Quando o Protektor32 chegar ao final da sua vida útil, deverá ser descartado de acordo com
os regulamentos locais de descarte.
Não coloque mais do que 10 lb / 4,5 kg no compartimento de acessórios sobre o carrinho do
Protektor32.
A Tomada Portátil de Saída Múltipla (TPSM) não deve ser colocada no chão.
As tomadas portáteis de saídas múltiplas adicionais ou cabo de extensão não devem ser
conectados ao sistema.
NÃO conecte itens que não estejam especificados como peças do sistema.
NÃO toque em nenhuma das partes metálicas acessíveis do sistema e no paciente
simultaneamente.
NÃO conecte equipamentos não médicos, que tenham sido fornecidos como uma parte do
sistema, diretamente à tomada da parede quando o sistema é alimentado via tomada portátil
de saídas múltiplas com um transformador de separação.
NÃO conecte equipamentos elétricos que não tenham sido fornecidos como uma parte do
sistema à tomada portátil de saídas múltiplas.
A conexão de um paciente com equipamentos cirúrgicos de alta frequência (unidade eletrocirúrgica)
e a um eletromiógrafo ou a um equipamento de resposta evocada simultaneamente pode resultar
em queimaduras no local do estimulador elétrico ou no local dos eletrodos de entrada biopotencial e
possíveis danos ao estimulador elétrico ou amplificadores biológicos. Para minimizar o potencial de
tais problemas, leia e siga a seção deste manual intitulada: “Diretrizes para a utilização do
Protektor32 com unidades de equipamentos eletrocirúrgicos”.

12

XLTEK Protektor32

Instruções de uso

Corrupção / perda de dados através da rede devido à desconexão do cabo de rede ou interrupção
de dados durante a transferência de dados / falha de hardware / software corrompido.
Não instale qualquer outro software que não seja o EPWorks Software. A Natus não assume
nenhuma responsabilidade quando o equipamento não é utilizado como descrito neste manual.
Nunca toque no paciente enquanto estiver conectando ou desconectando quaisquer conectores.
Equipamentos de comunicações de FR portáteis (incluindo periféricos, como cabos de antena e
antenas externas) devem ser usados a uma distância de no mínimo até 30 cm (12 polegadas) de
qualquer peça do Sistema Protektor32, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso
contrário, pode resultar uma degradação do desempenho deste equipamento.

Cuidados gerais
É recomendável que a sonda do estimulador seja desinfetada após cada paciente com álcool
isopropílico a 70%. Este não é um método de esterilização se o estimulador for utilizado de
modo invasivo.
Desligue todos os sistemas de alimentação e desconecte o cabo de alimentação do sistema e
da parede antes de tentar limpar a unidade. A central do Protektor32 pode ser limpa com um
pano macio e úmido com água destilada não-condutora, surfactantes não condutivos inertes
eletricamente ou um agente esterilizante frio aprovado pela Xltek. É importante secar as
unidades rapidamente. Evite deixar líquido escorrer para qualquer um dos componentes
eletrônicos internos do sistema. Não use nenhum limpador abrasivo no sistema.
Verifique se todos os cabos e conexões (especialmente o cabo de alimentação) com
frequência para ver se há sinais de desgaste ou outros danos. Não opere a central do
Protektor32 se suspeitar de danos em algum dos cabos ou no cabo de alimentação.
Não deixe nenhum cabo conectado à central do Protektor32 para o transporte da unidade.
Isso pode fazer com que as conexões fiquem soltas ou provocar mau funcionamento durante
a operação da unidade.
Não ligue a alimentação da central do Protektor32 imediatamente depois de trazê-lo de um
ambiente frio para uma temperatura ambiente. Permita que a unidade assuma a temperatura
ambiente (ou seja, uma hora de aquecimento).
O modo de chave isolada da fonte de alimentação destina-se à conexão apenas para uma
tomada externa (de parede) de 110 V, 120 V, 220 V ou 240 V.
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Avisos de estimulação áudio / visual
Somente os fones de ouvido Telephonics Modelo TDH-39P e inserções auriculares (TIPS)
fornecidos foram aprovados para uso com o seu Protektor32. O isolamento do paciente de
acordo com a norma IEC60601-1 depende das peças aprovadas.
Somente equipamentos aprovados para a IEC950, IEC60601-1 ou uma norma de segurança
semelhante podem ser conectados à porta VGA no Protektor32. O sistema final deve ser
configurado de forma a atender os requisitos de segurança de sistemas médicos prescritos
pela norma IEC60601-1-1.
Exposição a som excessivo pode causar perda de audição temporária e até mesmo perda
auditiva permanente.
A exposição de longo prazo à luz excessiva pode causar danos de acuidade visual
temporários e até mesmo mudanças permanentes na acuidade visual.
O isolamento elétrico do paciente é garantido quando todos os periféricos (fones de ouvido,
impressora, óculos, monitor) ligados ao Protektor32 são aprovados pela Xltek. A configuração
final do sistema deve atender aos requisitos da norma IEC60601-1 para a segurança de
sistemas médicos.
Se o usuário optar por conectar um monitor VGA que não seja o modelo fornecido pela Xltek,
ele DEVE atender à IEC60601-1 ou aos requisitos de corrente de fuga para sua jurisdição.

Protektor32 com unidades de equipamentos eletrocirúrgicos
(Electro-Surgical Units, ESU) - Diretrizes
Siga as diretrizes de segurança abaixo para garantir o uso correto do Protektor 32 com a unidade
eletrocirúrgica. Não seguir estas diretrizes pode resultar em queimaduras na pele do paciente, e /ou
danos à unidade do Protektor 32.
1. Quando a ESU estiver ativa, mantenha o lápis da ESU longe da central de aquisição e dos
eletrodos de estimulação.
2. Use um eletrodo de terra do paciente tão grande quanto possível conectado à entrada do terra
do Protektor32.
3. Não coloque eletrodo(s) do terra do Protektor32 em estreita proximidade com o eletrodo de
retorno ao terra da ESU. Não conecte o eletrodo de aterramento da ESU ao terra do Protektor32.
4. Certifique-se de que a almofada dispersiva da ESU tenha um bom contato elétrico com o
paciente. Embora algumas ESU tenham um mecanismo de verificação da qualidade do contato,
sempre inspecione visualmente as almofadas dispersivas para certificar-se de que estejam
corretamente aplicadas.
Não ative a unidade de eletrocirurgia durante longos períodos, a não ser que o eletrodo da
ESU esteja em contato direto com o paciente.
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Formas de onda de saída
As ondas de saída do Protektor32 são devem estimular o paciente eletricamente e evocar uma resposta.
Essas ondas não têm nenhum componente de corrente contínua e são limitadas a ± 400V e 100 mA em
estimuladores elétricos padrão ± 500V e 1500mA no estimulador TCeMEP e ± 10V e 40mA nos
estimuladores de sondas cirúrgicas. Como não existe um componente de corrente contínua na saída,
não existem precauções específicas que precisam ser tomadas em relação a um componente de
corrente contínua.
Se a impedância de carga excede o limite de tensão para uma dada corrente, a saída da estimulação é
atenuada em proporção à resistência. As cargas típicas estariam na faixa de 500 Ohms a 10 kOhms.
A duração do pulso de estimulação varia de 0,05 ms a 1,0 ms. Os pulsos são repetitivos para uma
frequência máxima de 500 Hz.

Procedimentos e avisos para lidar com descargas eletrostáticas (ESD)
Antes de executar quaisquer procedimentos de configuração ou de colocação, é recomendável que toda
a equipe clínica leia e/ou seja treinada sobre as 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.
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Conformidade de segurança e com normas do
Protektor32
Desempenho essencial
As fontes potenciais de risco inaceitável identificadas para caracterizar o DESEMPENHO ESSENCIAL
de EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR EMG são:
•
•
•
•

Um mínimo de ruído em um formato de onda ou de artefatos ou distorções em uma imagem ou
erro de valor numérico exibido, que não possa ser atribuído a um efeito fisiológico e que pode
alterar o diagnóstico
Livre da exibição de indicações incorretas relacionadas com a segurança
Livre da produção de saídas de ultrassom não intencionais ou excessivas
Livre de produção não intencional ou excessiva de temperatura de superfície de peças aplicadas
ao paciente

Informações de referências e conformidade com normas
Dispositivo de monitorização intracirúrgico, modelo Protektor32, transportável / móvel (quando montado
em carrinho), classificado: 24 VCC, 2A. Para uso com fonte de alimentação externa (Jerome Industries;
Modelo MC524WSL; classificado para 100~240 VCC, 50/60 Hz, 140 VA; Xltek N/P 005307)
1.
2.
3.
4.

Tipo de proteção contra o choque elétrico: 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.
5. Modo de operação: Contínuo
6. Condições ambientais: Normal: 10-40°C, 30-75% UR, 700-1060 hPa
O Protektor32 e seus acessórios foram projetados para cumprir as seguintes normas nacionais e
internacionais.
Tabela 1 — Informações de referências e conformidade com normas
IEC 60601-1:2012 (Ed. 3.1)

Equipamentos elétricos médicos - Parte 1: Requisitos gerais
para segurança básica e desempenho essencial. Inclui os
desvios nacionais como mostrado abaixo.

ANSI / AAMI ES 60601-1:2005 +
A1:2012

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

CSA C22.2 No. 60601-1:2014-03

Equipamentos elétricos médicos - Parte 1: Requisitos gerais
para a segurança básica e desempenho essencial

EN 60601-1:2006 + A1:2013

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

IEC 60601-2-40:1998 (Ed. 1.0)

Equipamento elétrico médico, parte 2-40: Requisitos Específicos
para a segurança de eletromiógrafos e equipamentos de
respostas evocadas.
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IEC 60601-1-6: 2010 (Ed. 3.0) + A1:
2013

Equipamento elétrico médico, parte 1-6: Requisitos gerais para
a segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral:
Uso

IEC 62366:2007 (Ed. 1.0) + A1: 2014

Dispositivos médicos - Aplicação de engenharia de possibilidade
de uso para dispositivos médicos
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Tabela 2 – Norma de conformidade e referências normativas de EMC
IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0)

Equipamento elétrico médico — Parte 1-2: Requisitos gerais
para - Segurança básica e desempenho essencial - Norma
colateral: compatibilidade eletromagnética - requisitos e testes

IEC 60601-2-40:2016 (Ed. 2.0) –
Cláusulas 201.17 e 202

Equipamento elétrico médico, parte 2-40: Requisitos Específicos
para a segurança de eletromiógrafos e equipamentos de
respostas evocadas

IEC 61000-4-2:2008 (Ed. 2.0)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-2: Técnicas de
testes e de medição - Teste de imunidade de descarga
eletrostática

IEC 61000-4-3:2010 (Ed. 3.2)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-3: Técnicas de
testes e de medição - Irradiada, frequência de rádio, teste de
imunidade a campos magnéticos

IEC 61000-4-4:2012 (Ed. 3.0)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-4: Técnicas de
testes e medição - Teste de rapidez elétrica/imunidade de burst

IEC 61000-4-5:2005 (Ed 2.0)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-5: Técnicas de
testes e de medição - Teste de imunidade de pico

IEC 61000-4-6:2013 (Ed. 4.0)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-6: Técnicas de
testes e de medição - Imunidade a distúrbios conduzidos,
induzidos por campos de frequência de rádio

IEC 61000-4-8:2009 (Ed. 2.0)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-8: Técnicas de
testes e de medição - Teste de imunidade a campos magnéticos
de frequência de potência

IEC 61000-4-11:2017 (Ed. 2.1)

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-11: Técnicas
de testes e de medição - Testes de quedas de tensão,
interrupções curtas, e de imunidade de variações de tensão

IEC 61000-3-2:2018 (Ed. 5.0)

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 11:2010 (Ed. 5.0) + A1

Equipamentos de frequência de rádio 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 3 - Emissões eletromagnéticas
Orientação e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas
O Protektor32 foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o
usuário do Protektor32 deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.
Teste de
emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - Orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 01

O Protektor32 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 nos
equipamentos eletrônicos próximos

Emissões de RF
CISPR 11

Classe A

Emissões
harmônicas IEC
61000-3-2

Classe A

O Protektor32 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.

Flutuações de
voltagem /
emissões de
centelhas

Em
conformidade

IEC 61000-3-3

Aviso: Este equipamento / sistema deve ser utilizado apenas por
profissionais da área de saúde. Este sistema / equipamento pode
causar interferência de rádio ou pode perturbar a operação de
equipamentos nas suas proximidades. Pode ser necessário tomar
medidas de mitigação, como reorientar ou relocalizar o
Protektor32 ou blindar o local.

Tabela 4 - Níveis de testes de imunidade - Porta do gabinete
Fenômeno

Descarga eletrostática

EMC básica ou
método de ensaio
IEC 61000-4-2

Níveis de teste de imunidade –
Ambiente de instalação profissional de
cuidados com a saúde
Contato ±8 kV
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar

Campos eletromagnéticos de FR
irradiados

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

Campos de proximidade do
equipamento de comunicações
de FR sem fio

IEC 61000-4-3

Consulte a “Tabela Imunidade da porta do
gabinete para equipamento de comunicações
de FR sem fio” abaixo

Frequência nominal dos campos
magnéticos de energia elétrica

IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz
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Tabela 5 - Níveis de testes de imunidade - CA de entrada Porta de energia elétrica
Fenômeno

Norma
básica ou

Transientes elétricos rápidos / Bursts

IEC 61000-4-4

Níveis de teste de imunidade –
Ambiente de instalação profissional de
cuidados com a saúde
± 2 kV
Frequência de repetição a 100 kHz

Picos

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

IEC 61000-4-6

3V

Linha a linha (modo diferencial)
Picos
Linha ao terra (modo comum)
Distúrbios conduzidos induzidos por
campos de FR

0,15 MHz – 80 MHz
6 V em bandas ISM entre
0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Quedas de tensão

IEC 61000-4-11

Queda de 100%; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°
Queda de 100%; 1 ciclo
e
Queda de 30%; 25 ciclos (50 Hz)
Monofásico: a 0º

Interrupções de tensão
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Tabela 7 - Porta de acoplamento ao paciente
Fenômeno

Descarga eletrostática

EMC básica ou
método de ensaio

Níveis de teste de imunidade –
Ambiente de instalação profissional de
cuidados com a saúde

IEC 61000-4-2

Contato ±8 kV
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
3V

Distúrbios conduzidos induzidos
por campos de FR

0,15 MHz – 80 MHz
6 V em bandas ISM entre

IEC 61000-4-6

0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz

Tabela 8 - Níveis de teste de imunidade - Entrada de sinal / Porta de peças de saída
Fenômeno

Norma
básica ou

Descarga eletrostática

IEC 61000-4-2

Transientes elétricos rápidos /
Bursts

IEC 61000-4-4

Níveis de teste de imunidade –
Ambiente de instalação profissional de
cuidados com a saúde
Contato ±8 kV
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
± 1 kV
Frequência de repetição a 100 kHz
3V

Distúrbios conduzidos induzidos
por campos de FR

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V em bandas ISM entre
0,15 MHz e 80 MHz
80 % AM a 1 kHz
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Tabela 9 - Teste de especificações para a IMUNIDADE DA PORTA DO GABINETE
para equipamentos de comunicações de FR sem fios
Frequência
do do teste
(MHz)
385

Banda (MHz)

Serviço

Modulação

Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

NÍVEL DE TESTE
DE
IMUNIDADE(V/m)

380 -390

TETRA 400

Modulação
do pulso

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

0,2

0,3

9

18 Hz
450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz de
desvio
1 kHz seno

710

704 – 787

Banda LTE 13, 17

745

217 Hz

780
810

Modulação
do pulso

800 – 960

870

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

Modulação
do pulso

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

Modulação
do pulso

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

Modulação
do do pulso

WLAN 802.11 a/n

Modulação
do pulso

18 Hz

930
1.720

1.700 – 1.990

1.845
1.970
2.450

5.240
5.500
5.785
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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 projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial
quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e
pode irradiar energia de frequência de radio 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.

Aviso:

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante
anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento.
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Símbolos de regulamentação
Alguns símbolos aparecem nos diversos componentes do sistema Protektor32. Consulte a tabela abaixo
para saber os seus significados e importâncias.
Símbolo

Descrição
ATENÇÃO:
Consulte os documentos que acompanham o sistema

Consulte os documentos que acompanham o sistema

Consulte as instruções de operação

Terra de proteção (terra)

Equipamento Tipo BF

Tensão perigosa

Corrente alternada

Corrente contínua

Dispositivo eletrostaticamente sensível (Electrostatically Sensitive Device, ESD)

Ligado
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Descrição

Desligado

Regulamentação de Dispositivo Médico (Medical Device Regulation, MDR) Produto certificado para estar em conformidade com a Regulamentação CE
2017/745.
Canadian Standards Association
(indica aprovação de segurança por)

Segurança de TUV testada e produção monitorada

Feito no Canadá

Descarte ao final da vida operacional
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Configuração do sistema Protektor32

Estilos de dispositivos / modelos podem ser diferentes daqueles mostrados acima.
Legenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
E

Descrição

Legenda

Cápsulas estimuladoras
Cápsulas de estimulação de
baixa corrente
Cápsula TCeMEP
Cápsulas de aquisição
Oxímetro
Óculos
Detector de cautério
Fones de ouvido ou auriculares
Monitor VGA**
Cabo de alimentação (principal)
Transformador
Impressora**

Descrição

M

Fonte de alimentação de
classe médica

N

Caixa de isolamento

O
P
Q
D

PC/Laptop
Gatilhos externos
Caixa de aquisição principal
Caixa do estimulador

1
2
3
4
5

Cabo de comunicações
Cabo VGA
Cabo de energia elétrica CC
Cabo de energia elétrica
Cabo USB de dados

**O monitor VGA e a impressora são opcionais.
As peças aplicadas incluem eletrodos de aquisição de dados de EEG e de EMG, óculos para estimulação
visual, fones de ouvido para a estimulação auditiva, estimuladores elétricos e oxímetro de pulso.
Observação: Use apenas cabos e acessórios aprovados pela Xltek com este dispositivo.
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Central do Protektor
A central do Protektor32 contém um sistema de aquisição de dados completo que tem amplificadores e
conversores A/D, processadores de sinais digitais, CPUs, e dispositivos de armazenamento embutidos.

Recursos da central do Protektor32
•

Até 32 canais de entrada analógicos (diferencial ou referencial).

•

2 estimuladores elétricos independentes, --cada um com oito portas de saída comutáveis, e 2 portas
de sondas de baixa corrente.

•

1 estimulador de audição

•

1 estimulador visual

•

2 gatilhos externos bidirecionais

•

Aquisição de largura de banda total (amostragem de 60 kHz).

•

EP, EMG, e EEG multicanais simultâneos

•

Amplificadores de ruído ultra-baixo

•

Conecta-se a um laptop ou desktop

•

Pequena e leve o suficiente para ser levada para a sala de cirurgia

•

Matriz de comutação

•

Pods de estimulação

•

Caixa de divisão

A central do Protektor32 pode ser conectada a outros equipamentos através de uma porta de
comunicações; duas entradas/saídas de gatilho; e uma porta de detecção de cautério.
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Como conectar a central do Protektor
As instruções a seguir mostram como a ligar a central do Protektor32 a um laptop ou desktop.
Posicione o equipamento de modo que o cabo de energia principal destacável esteja
prontamente à mão para desconexão.
1. Conecte o cabo de alimentação à central de isolamento.

Figura 1: Energia elétrica conectada à conexão de energia da central
2. Conecte o Cabo de aquisição-isolamento à caixa de isolamento e à caixa de aquisição.

Figura 2: Cabo de isolamento-aquisição conectado à caixa de isolamento.
3. Conecte a caixa de aquisição à caixa do estimulador com o cabo de aquisição – simulador:

Figura 3: Como conectar a caixa de aquisição à caixa do estimulador
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4. Conecte o cabo USB entre a caixa de isolamento e o Laptop / Desktop.

Figura 4: Como conectar a caixa de isolamento ao laptop
5. Conecte os pods de aquisição / estimulador às caixas de aquisição e estimulação.

Figura 5: Como conectar um pod estimulador à central do estimulador
Exemplos de pods destacáveis

Pod de estimulação destacável

Pod de aquisição

Exemplo de suporte de pod com a presilha do cabo
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Como usar o estimulador TcMEP com o Protektor32
O estimulador TcMEP com Protektor 32 fornece um modo de operação que fornece estímulos simples ou
de trem a uma velocidade até alguns pulsos por segundo.

Informações sobre a segurança
Contraindicações e exclusões
Contraindicações e critérios de exclusão de modo Protektor32 estimulação transcraniana:
•

Indivíduos com uma história de traumatismo craniano, acidente vascular cerebral, epilepsia,
convulsões ou outro comprometimento neurológico.

•

Indivíduos com histórico de aneurisma cerebral.

•

Indivíduos com qualquer tipo de dispositivo biomédico implantado (por exemplo, um marcapasso).

•

Indivíduos com placas de metal ou fragmentos em sua cabeça.

Protocolo para a elicitação de TcMEPs
Coloque os eletrodos estimuladores no couro cabeludo do paciente de acordo com seus protocolos de
laboratório para estimular os locais dos eléctrodos. Várias configurações diferentes de eletrodos de
estimulação foram reportadas, incluindo a estimulação entre C3 e C4 [Calancie et al. 1998, 2001; Jones
et al. 1996] usando as normas internacionais 10-20 para a colocação de eletrodos de EEG. Em seguida,
coloque os eletrodos de gravação de acordo com os locais dos quais deseja gravar.
A decisão final de como usar os modos TcMEP (incluindo a colocação dos eletrodos de estimulação, a
colocação dos eletrodos de gravação e os tipos de eletrodos) é do usuário. Nós referimos o usuário a
documentos revisados por pares onde descrições detalhadas de diferentes protocolos para executar
TcMEP estão disponíveis.
OBSERVAÇÃO: Para evitar alertas falsos positivos para a equipe de cirurgia, é imperativo
que haja uma compreensão completa que alterações substantivas no fornecimento de
anestesia, ou da média da pressão arterial podem causar desvios de linhas de base
intraoperativas de TcMEP.
Referências:
1) Calancie B., Harris W, Brindle GF, et al: Threshold-level repetitive transcranial electrical
stimulation for intra-operative monitoring of central motor conduction. J. Neurosurg Spine 95:
161-168, 2001.
2) Calancie B., Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA: “Threshold-level” multipulse
transcranial electrical stimulation of motor cortex for intra-operative monitoring of spinal motor
tracts: description of method and comparison to somatosensory evoked potential monitoring.
J. Neurosurg 88: 457-470, 1998.
3) Jones SJ, Harrison R, Koh KF, Mendoza N, Crockard HA: Motor evoked potential monitoring
during spinal surgery: responses of distal limb muscles to transcranial cortical stimulation with
pulse trains. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 100: 375-383, 1996.
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Cuidados e avisos TcMEP
Os eletrodos de estimulação devem ser grandes o suficiente para que a densidade de
2
corrente seja sempre inferior a 2 mA r.m.s./cm . Densidades de corrente superiores a 2 mA
2
r.m.s./cm podem exigir atenção especial do operador. Por exemplo, se o estímulo está
estimulando a 100 mA a 10 Hz, com uma duração de cerca de 1 ms, então o eletrodo de
2
estimulação deve ser de pelo menos 0,5 cm .
Quando um eletrodo com uma pequena área de superfície é utilizado (como um eletrodo de
agulha), a densidade de corrente aumenta.
A densidade de corrente em modo TcMEP é dependente da intensidade do estímulo
(tensão) e do número de pulsos. Se os parâmetros de estimulação forem diferentes
daqueles que são detalhados na tabela e a tensão for maior do que esses limites, isso pode
causar queimaduras na pele.
Para uma descrição detalhada e cálculos dos parâmetros de estimulação necessários para
alcançar menos do que 2 mA rms / cm2, consulte Tabela 4 que aparece abaixo.
Podem ocorrer movimentos do paciente durante a estimulação, levando a lesões neurais
inadvertidas. Adote as medidas adequadas para evitar estímulos quando o movimento do
paciente possa causar lesões.
Para evitar densidade excessiva de corrente e o risco de queimaduras na pele do paciente,
eletrodos de saca-rolhas e de agulha com baixas áreas superficiais, como 13 mm de
comprimento e 0,4 mm em diâmetro, não devem ser usados para estimulação com o
estimulador TcMEP.
A estimulação cortical pode não ser apropriada para uso em pacientes com um histórico de
fratura de crânio ou procedimentos neurocirúrgicos na cabeça. Defeitos cranianos poderiam
fornecer altas densidades de correntes locais.
A estimulação cortical pode induzir convulsões e problemas de memória em aqueles com
histórico de epilepsia e outros distúrbios com predisposição para convulsões (por exemplo,
alcoolismo). Assegure que as precauções médicas necessárias sejam tomadas em caso de
tais episódios.
Em outros casos, convulsões intraoperativas inexplicadas e possíveis arritmias são
indicações para cessar o uso do estimulador TcMEP.
As saídas do estimulador TcMEP devem ser conectadas apenas aos eletrodos de
estimulação. Más conexões não intencionais das saídas para eletrodos de terra podem
resultar em aplicação perigosa de corrente a órgãos que não sejam o córtex cerebral.
Estudos por Calancie et al. foram base para demonstrar a segurança e a eficácia do
dispositivo empregado no monitoramento do nível de limiar para aumentar a segurança do
paciente, minimizando a energia entregue.
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Ao usar o estimulador elétrico muitas vezes durante um longo período, verifique
periodicamente a umidade e a pasta nos eletrodos de estimulação. Quando a estimulação
elétrica é realizada ao longo de um período prolongado, a umidade e a pasta nos eletrodos
de estimulação pode secar; como resultado, se a estimulação elétrica continuar com eles
secos, o ponto que está sendo estimulado com grande densidade de corrente pode vai ficar
quente e pode causar queimaduras.
Quando tanto um instrumento cirúrgico de alta frequência, quanto o estimulador elétrico,
são utilizados para o paciente ao mesmo tempo, há uma possibilidade de que isso irá
resultar queimaduras onde o eletrodo é aplicado ou em danos ao eletrodo utilizado. O
eletrodo deve ser removido se for usado um instrumento cirúrgico de alta frequência.
A saída das peças de estimulação elétrica pode ficar instável quando um instrumento
terapêutico de ondas curtas ou de microondas estiver próximo ao eletrodo. O estimulador
elétrico deve ser desligado ao se usar um instrumento terapêutico de microondas.

Limitações de estimulação da modalidade TcMEP
1. Limitação de energia por pulso
50mJ por pulso em uma carga de 1000 Ohms (requisito de segurança de acordo com a
IEC60601-2-40 – norma colateral)
2. Limitação de energia por período
Máximo = 100 mJ por segundo distribuídos em no máximo 9 pulsos de carga de 1000 Ohms.

Limites de segurança do trem de pulsos
Para evitar o excesso de estimulação para a paciente, o Protektor32 é configurado com condições
específicas para a relação entre a tensão de saída e o número de pulsos de estimulação. A energia total
fornecida ao paciente pelo estimulador TcMEP Protektor32 depende do número de pulsos por trem e da
tensão de estimulação selecionada.
A energia calculada que o dispositivo vai fornecer ao paciente é exibida na figura a seguir:
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Limitação de energia versus configurações admissíveis
As configurações fora dos intervalos retratados na figura não são permitidas pelo aparelho. Se o valor
estabelecido é excedido, a função do Protektor32 para limitar a saída é acionada.

Densidade de corrente
Ao usar o modo TcMEP, o usuário deve estar ciente da densidade de corrente. A densidade de
corrente em modo TcMEP depende da intensidade do estímulo (tensão) e do número de pulsos. Para
2
atingir densidades de corrente inferiores a 2 mA rms/cm , o usuário pode usar as configurações de
parâmetros que constam na Tabela Tabela 4.
2

Tabela 4: Tensão máxima - número combinações de pulsos para chegar a menos do que 2 mA rms/cm .
As configurações máximas de tensão por impulso, por configuração de eletrodo para evitar densidades
2
excessivas de corrente acima de 2mA RMS/cm
Pulsos por segundo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

147

127

114

104

96

90

85

2

Um eletrodo de disco de EEG (0,9 cm )
Configurações de tensão [V]. 255

180

ELETRODOS DE DISCO DE PRATA DESCARTÁVEIS - PARA EEG - Diâmetro do copo: 10 mm, altura do
2
copo: 3 mm; superfície = 90 mm (peça nº 105191, no Catálogo de Acessórios Neurodiagnostic Natus)
Se você usar as combinações de configurações excedendo aquelas detalhadas na Tabela 4
acima, a estimulação pode resultar em queimaduras de pele e vai exigir atenção especial do
operador.
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Pulsos de

1

Pulsos de
núm. de pulsos
de preparação

2

1

núm. de pulsos
de teste

2

...

...

t

Lacuna de preparação
i

i

t = Duração do pulso – Fixo a 50us
i = Intervalo entre pulsos (taxa de pulsos)
Observação: Núm. de pulsos de preparação + Núm. de pulsos de teste não pode exceder
t t ld 9
Trem de pulsos

1

Próximo trem de pulsos

Num total de
pulsos

2

1

...

...

Tempo mín. de repetição
(1 segundo)
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Manutenção recomendada realizada pelo usuário
Manutenção rotineira do sistema
Em um sistema de estado sólido, sem partes móveis, não há necessidade de manutenção de rotina.
No entanto, se o usuário ainda pretende testar o sistema, uma onda quadrada de 1 mV 1 Hz pode ser
usada como um gerador de sinal calibrado. A forma de onda apresentada na tela deve aparecer como
uma onda quadrada com a amplitude e frequência apropriadas. É importante observar que as
configurações de filtro atuais podem distorcer a forma da onda.

Manutenção geral realizada pelo usuário
Para manter o sistema Protektor32 em boa condição de trabalho, siga uma programação regular de
manutenção preventiva. A manutenção preventiva regular não implica no acesso ao interior da central e
dos componentes do Protektor32. Para problemas de manutenção que exigem manutenção corretiva
e/ou manutenção de componentes internos, entre em contato com o suporte técnico da Xltek 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

•

Eletrodos e acessórios

•

Centrais do estimulador / aquisição / isolamento e cabos
OBSERVAÇÃO: Tomar cuidados básicos com o sistema e evitar abusos físicos extremos
ajuda a prolongar a vida útil dos componentes do sistema.

Avisos de manutenção
Não faça manutenção deste equipamento quando em uso com o paciente.

Desconecte a central do Protektor32 do computador antes da limpeza. Desconecte todos
os cabos. Use um pano isento de fiapos. NÃO utilize limpadores em qualquer componente
do sistema.
Tenha cuidado para não permitir que qualquer líquido escorra para os componentes
eletrônicos internos da central ou da caixa de conexões.
NÃO deixe a central ou a caixa de conexões conectadas ao computador quando
transportar a unidade.
NÃO use soluções à base de petróleo ou acetona ou outros solventes agressivos para
limpar o dispositivo.
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Condições ambientais
Limites ambientais de operação Temperatura: 10° a 40°C
Umidade relativa: 30%-75%
Altitude: Até 4600 metros acima do nível do mar
Pressão atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa
Limites de transporte e de
armazenamento

Faixa de temperatura: - 40°C a 70°C
Faixa de umidade: 10% a 100% incluindo condensação
Faixa de pressão atmosférica: 500 hPa a 1.060 hPa

Classificações elétricas da
caixa de isolamento, caixa de
aquisição, e caixa com
estimulador com carrinho
Protektor32

24 VCC / 2A.

Tensão máxima de saída do
transformador

N/P 006979: 100 VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (850 VA),
115(120)/230(240) VCA-50/60 Hz, 8,7/4,35 A (1000 VA)
N/P 010758: 120 VCA-60 Hz, 7,50A (900 VA)
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Descarte ao final da vida operacional
A Natus tem o compromisso de atender aos requisitos dos Regulamentos da União Europeia de 2014 de
Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
Estes regulamentos estipulam que os resíduos elétricos e eletrônicos devem ser coletados
separadamente para o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os resíduos WEEE
sejam reutilizados ou reciclados de forma segura. Em linha com esse compromisso, a Natus pode
repassar a obrigação da coleta e da reciclagem para o usuário final, a não ser que sejam feitos outros
acordos. Entre em contato conosco para saber mais detalhes sobre a coleta e recuperação de sistemas
disponíveis para você em sua região em www.natus.com.
Equipamentos elétricos e eletrônicos (Electrical and Electronic Equipment, EEE) contém materiais,
componentes e substâncias que podem ser perigosos e apresentar um risco para a saúde humana e
para o meio ambiente quando os WEEE não forem tratados corretamente. Portanto, os usuários finais
também têm um papel a desempenhar na garantia de que os WEEE sejam reutilizados e reciclados de
forma segura. Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar WEEE
juntamente com outros resíduos. Os usuários devem utilizar os sistemas municipais de coleta ou a
obrigação de coleta do produtor/importador ou seus transportadores licenciados de resíduos para reduzir
os impactos ambientais adversos relacionados com o descarte dos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos e para aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos.
Equipamentos marcados com um símbolo de um recipiente com rodas cruzado são equipamentos
elétricos e eletrônicos. O símbolo de um recipiente com rodas cruzado indica que os resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos não
separados, mas que devem ser coletados separadamente.
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Software Protektor32 / EPWorks
Como configurar testes
A) Antes de iniciar
1. Certifique-se de que a central esteja conectada ao computador e ligada.
2. Abra o EPWorks clicando duas vezes no ícone EPWorks na área de trabalho do Windows®.
3. Clique em File (Arquivo) > New (Novo). A janela Study Information (Informações do estudo)
irá aparecer.
4. Digite o primeiro e o último nome do paciente na área específica das caixas de texto. (Você pode
preencher mais informações agora, ou você pode reabrir a janela Study Information
(Informações do estudo) para preencher mais informações mais tarde clicando
na barra
de ferramentas do EPWorks).
5. Clique em OK. A janela Test Directory (Diretório de teste) se abre. (Veja a ilustração abaixo).

Janela Test Directory (Diretório de teste).
Os testes constantes dessa imagem são apenas para fins ilustrativos.
O botão Study Information (Informações do estudo) na barra de ferramentas do EPWorks
abre a janela Study Information (Informações do estudo) que permite adicionar ou editar
as informações a qualquer momento.
O botão Settings (Configurações) na barra de ferramentas do EPWorks abre a janela Edit
Test (Editar teste), que permite inserir ou alterar as configurações de teste, ou mudar para
um novo teste.

Como criar um teste básico
1. Do Test Directory (Diretório de teste), abra a janela Edit Test (Editar teste), clicando no
botão Create (Criar)...
2. Clique no botão New (Novo)… e selecione o número de canais que o teste exige.
•
•
•

EP-8: É executado nas centrais EP-8 e EP-16;
EP-16: É executado apenas na central EP-16;
Protektor: É executado apenas na central Protektor.

3. Para definir a localização dos eletrodos, clique em uma célula de Location (Localização) do
eletrodo. Digite um nome para identificar a localização --por exemplo, “C-3” na célula de localização
do eletrodo E3 ou “C-4” na célula de localização do eletrodo E4-- e pressione a tecla Enter.
A etiqueta da localização é colocada automaticamente no mapa de entradas da central.
4. Digite um nome para o teste, p. ex., Eletrodo mestre, na caixa de texto Test Definition (Definição
de teste). Observe que os testes são agrupados em ordem alfabética.
5. Clique em Save (Salvar) para salvar o teste com o novo nome.
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B) Como editar as guias da janela de texto - Como configurar um teste básico
Os testes a seguir podem ser configurados a partir das guias da janela Edit Test (Editar teste):
•

Eletrodos

•

Grupos

•

Montagem EEG

•

Traços

•

Canais (entradas do amplificador)

•

Marcadores

•

Estimuladores elétricos

•

Layouts

•

Estimuladores AV/externos

•

Gravação

•

Cronogramas

Diretório de teste - Novo teste

New Test (Novo teste)...
Nervo acústico
SSEP entrelaçado inferior bilateral
(Bilateral SSEP Lower Interleaved)
SSEP entrelaçado superior bilateral
(Bilateral SSEP Upper Interleaved)
EP auditivo clínico (Clinical Auditory EP)
EP visual clínico (Clinical Visual EP)

--Test Directory (Diretório de teste) –
New Test (Novo teste)

Mapeamento de quatro canais
(Four Channel Mapping)
SSEP entrelaçado de quatro extremidades
(Four Extremity Interleaved SSEP)
Teste de canal do hardware
(Hardware Channel Test)
Estím. elétrico do hardware
(Hardware Electrical Stim)
Execução livre L3-4 L5-S1
(L3-4 L5-S1 Free Run)
Execução livre L3-4 (L3-4 Free Run)
L3-4 Acionado (L3-4 Triggered)
Execução livre L5-S1 (L5-S1 Free Run)
L5-S1 acionado (L5-S1 Triggered)
Protocolo de fossa posteriorAcoustic Nerve
(Posterior Fossa Protocol)
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C) Guia Electrodes (Eletrodos)
Para fazer as modificações necessárias nas localizações dos eletrodos:
1. Clique na guia Electrodes (Eletrodos).
2. Insira as suas alterações (e.g., adicione músculos ou eletrodos especiais)
3. Clique em Save (Salvar).
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D) Guia EEG
A guia EEG permite configurar os canais e os filtros para uma montagem de EEG. As localizações padrão
10-20 definidas nas configurações dos eletrodos são automaticamente colocadas no mapa da guia EEG.

Para usar o mapa da guia para configurar um canal diferencial:
1. No mapa da guia EEG, localize o ponteiro sobre o local de Input 1 (Entrada 1) desejado.
Pressionando o botão esquerdo do mouse, mova o ponteiro
para o local de Input 2 (Entrada 2) desejado e libere o botão
do mouse. Uma seta vermelha é desenhada entre os locais.
Um novo canal é adicionado à listagem da tabela de EEG
Input 1 (Entrada 1), Input 2 (Entrada 2) e as configurações
padrão para o novo canal.
2. Repita a Step 1 (Etapa 1) até ter adicionado os canais
necessários para o teste.
3. Para selecionar as demais configurações para o novo canal,
clique com o botão direito do mouse nos cabeçalhos das
colunas ou nas células individuais e selecione os valores para
LFF, HFF, Notch (Entalhe),, Color (Cor), Gain (Ganho) e
Quadrant (Quadrante) dos menus pop-up.
4. Clique em OK para salvar.
Para usar a tabela de EEG para configurar um Canal diferencial:
1. Clique no botão Add (Adicionar). Aparecerá um canal com um fundo vermelho na tabela.
2. Clique com o botão direito na célula Input 1 (Entrada 1) do novo canal e selecione um local de
eletrodo de EEG do menu pop-up.
3. Clique com o botão direito na célula Input 2 (Entrada 1) do novo canal e selecione um local de
eletrodo de EEG do menu pop-up.
4. Repita as Steps (Etapas) 1 a 3 até ter adicionado os canais necessários para o teste.
5. Selecione as demais configurações para o novo canal, clicando com o botão direito do mouse
nos cabeçalhos das colunas ou nas células individuais e selecione os valores para LFF, HFF,
Notch (Entalhe), Color (Cor), Gain(Ganho) e Quadrant (Quadrante) dos menus pop-up.
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6. Digite um nome para a montagem na caixa de texto Name (Nome) acima do mapa da guia.
7. Clique em OK para salvar.
Para usar o mapa da guia para configurar um canal diferencial:
1. Clique em um local no mapa da guia para selecionar a Input 1 (Entrada 1). Um novo canal
aparecerá na tabela EEG com a Input 1 (Entrada 1) definida corretamente.
2. Repita a Step 1 (Etapa 1) até ter adicionado os canais necessários para o teste.
3. Para selecionar as demais configurações para os novos canais, clique com o botão direito do
mouse nos cabeçalhos das colunas ou nas células individuais e selecione os valores para LFF,
HFF, Notch (Entalhe), Color (Cor), Gain (Ganho) e Quadrant (Quadrante) dos menus pop-up.
Consulte o tópico Configurações de canal de EEG para mais informações.
4. Clique em OK para salvar.
Observe que se já existir um referencial canal, ele não será adicionado à tabela quando o
usuário clicar no local na mapa da guia.
Para usar a tabela de EEG para configurar canais diferenciais:
1. Clique no botão Add (Adicionar) que está localizado à direita da tabela EEG. Aparecerá um
canal vazio com um fundo vermelho na tabela.
2. Clique com o botão direito na célula Input 1 (Entrada 1) do novo canal e selecione um local de
eletrodo de EEG do menu pop-up.
3. Repita a Step 1 (Etapa 1) até ter adicionado os canais necessários para o teste.
4. Para selecionar as demais configurações para os novos canais, clique com o botão direito do
mouse nos cabeçalhos das colunas ou nas células individuais e selecione os valores para LFF,
HFF, Notch (Entalhe), Color (Cor), Gain (Ganho) e Quadrant (Quadrante) dos menus pop-up.
Consulte o tópico Configurações de canal de EEG para mais informações.
5. Clique em OK para salvar.

Como configurar canais para locais personalizados de EEG
Antes de configurar um canal personalizado para um local personalizado de EEG, é necessário atribuir
um local personalizado de EEG na guia Electrodes (Eletrodos). Quando isso for feito, o local
personalizado é exibido no menu pop-up quando se clica com o botão direito em uma célula Input 1
(Entrada 1) na guia EEG.
Para configurar um canal para o local personalizado de eletrodo de EEG:
1. Clique no botão para adicionar um novo canal para a montagem.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula da coluna (Input 1) (Entrada 1) e selecione o
local personalizado de EEG que deseja no menu pop-up.
3. Repita a Step 1 (Etapa 1) para adicionar os canais personalizados necessários para o teste.
4. Para selecionar as demais configurações para os novos canais, clique com o botão direito do
mouse nos cabeçalhos das colunas ou nas células individuais e selecione os valores para LFF,
HFF, Notch (Entalhe), Color (Cor), Gain (Ganho) e Quadrant (Quadrante) dos menus pop-up.
Consulte o tópico Configurações de canal de EEG para mais informações.
5. Digite um nome para a montagem na caixa de texto Name (Nome) acima do mapa da guia.
6. Clique em OK para salvar.
Os locais personalizados de EEG também podem ser usados para configurar a montagem
de EEG; no entanto, observe que eles não serão exibidos no mapa da guia EEG.
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E) Guia Channels (Canais)

Para especificar os eletrodos que serão utilizados em cada canal:
1. Clique na guia Channels (Canais). --Cada par de eletrodos que é adicionado aqui usará um dos
canais disponíveis na central. -- Clique em Append (Anexar) para adicionar um novo canal para
na tabela Inputs (Entradas).
2. Para escolher um eletrodo ativo para o canal, clique com o botão direito do mouse na célula da
coluna Active (Ativo) e selecione um eletrodo ativo no menu apresentado.
3. Para escolher um eletrodo de referência para o canal, clique com o botão direito do mouse na célula
da coluna Reference (Referência) e selecione um local de eletrodo no menu apresentado. Repita as
etapas 3 e 4 até que todas as entradas necessárias para a montagem tenham sido feitas.
Para inverter as formas - por exemplo, Erbs esquerda aponta para o ponto direito de Erb, e o
então, o ponto Erbs direito aponta para o ponto esquerdo do Erb -- de modo que eles irão defletir
para cima na janela ativa. Para fazer isso, é necessário adicionar outro canal de entrada.
4. O ganho do amplificador é definido coluna Input Range (Faixa de entrada) da guia Inputs
(Entradas). Para definir a mesma faixa de entrada para todos os canais de entrada, clique com o
botão direito do mouse no título da coluna Input Range (Faixa de entrada) e selecione um
valor. Para definir ganhos diferentes para diferentes tipos de canais, clique com o botão direito
do mouse em uma célula da coluna Input Range (Faixa de entrada) e selecione um valor.
Para a maioria das gravações de EP, o ganho do amplificador de ±50 - ±100 µV é
geralmente aceitável.
Se muito ruído estiver presente, no entanto, uma faixa de entrada do amplificador de ±500 µV
é aconselhável para gravações de EMG.
5. Reject Threshold (Rejeitar limiar) é o nível no qual a entrada (amplificador) rejeita sinais
indesejados (e.g., de facas Bovie e cauterizadores bipolares). Para definir Reject Threshold
(Rejeitar limiar), clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna ou nas células
individuais e selecione um valor a partir do menu. Observe que é possível selecionar um nível
abaixo da Input Range (Faixa de entrada), mas não acima. Para ajustar o Reject Threshold
(Rejeitar limiar) para cima, a Input Range (Faixa de entrada) deve ser aumentada.
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6. Para ativar o seu alto-falante para o som de EMG, clique com o botão direito do mouse nas
células da coluna Sound (Som) e selecione Off (Desligado), 25, 50, 75 ou 100% conforme
desejado.
7. Para configurar o squelch automático ou o alto-falante, para não responder abaixo de um certo
nível e evitar o hum de 60 Hz, clique com o botão direito do mouse nas células da coluna
Squelch e defina um limiar.
8. Clique em Save (Salvar).

F) Guia Estimuladores elétricos

Para configurar os estimuladores elétricos:
1. Clique na guia Electric Stimulators (Estimuladores elétricos).
2. Para adicionar os estimuladores desejados, clique no botão Add (Adicionar) e selecione o
estimulador no menu suspenso. Repita o procedimento até ter adicionado todos os estimuladores
que são necessários para o teste.
3. Clique em cada célula da coluna Name (Nome) e digite um nome para cada estimulador (por ex.,
“PTN esquerdo” ou “PTN direito”).
4. Para selecionar um modo de estimulação, clique com o botão direito do rato as células da coluna
Mode (Modo) e selecione a partir de um único pulso, pulso repetitivo, acionado, execução livre e
em média. Observe que o modo selecionado determina as opções que estão disponíveis para as
demais colunas.
5. Para definir a intensidade máxima de saída do estimulador, clique com o botão direito do mouse
nas células da coluna Maximum Intensity (Intensidade máxima) e selecione as intensidades
(intensidade máxima disponível 100 mA (miliampères)).
6. Para definir a duração da estimulação, clique com o botão direito nas células na coluna Pulse
Duration (Duração do pulso) e selecione entre 0,05 ms, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,3, 0,5 ms e 1 ms.
7. Para definir a taxa de estímulo, clique com o botão direito nas células na coluna Pulse Rate
(Taxa de pulso) e seleciona a taxa desejada.
8. As colunas remanescentes permitem definir Pulse/Train (Pulso / Trem) e Train Rate (Taxa de
trem).
9. Clique em Save (Salvar).
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G) Guia AV/Ext Stimulators (Estimuladores AV/Ext)
A guia AV/Ext Stimulators (Estimuladores AV/Ext) é usada para definir os parâmetros de
estimulação para os estimuladores internos Auditivos/Visuais e/ou para as portas externas de
disparo In/Out (Entrada/Saída).

1. Da lista suspensa Stimulator (Estimulador), selecione o tipo de hardware de estimulador que
será usado para o teste. Você pode selecionar fones de ouvido ou auriculares (inserções).
Se você selecionar dicas para gravação, um atraso de stim de 0,9 ms será removido
da latência de onda
2. Na seção Auditory (Auditivo) , selecione o tipo de Ipsilateral Sound (Som ipsilateral) que será
usado para o teste: Click (Clique), Pip ou Tone (Tom). Dependendo da opção selecionada, será
necessário refinar ainda mais a seleção. Estas são as suas opções:
Clique

•

•
•

Alternating (Alternado): Selecione para fazer o som de clique
alternado entre o tipo de forma de onda de rarefação e condensação.
Esta configuração padrão é usada mais comumente durante a
estimulação auditiva.
Rarefaction (Rarefação): Selecione para usar uma forma de onda que
esteja em proporção inversa ao tipo de forma de onda de condensação.
Condensation (Condensação): Selecione para usar uma forma de
onda que esteja em proporção inversa ao tipo de forma de onda de
rarefação.

Pip

Se Pip for selecionado, deve-se inserir um valor na caixa de texto Rise/Fall
Time (Aumentar/Diminuir tempo) [ms].

Tone (Tom)

Se Tone (Tom) for selecionado, deve-se inserir um valor na caixa de texto
Duration (Duração) [ms].
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3. Selecione um Contralateral Sound (Som contralateral). Esta configuração permite que o
usuário selecione qual tipo de estimulação deseja usar no ouvido que seja o oposto ao ouvido
que está sendo monitorado.

•
•
•

Masking Tone (Tom de mascaramento): Um som contralateral usado para estimulação
auditiva eleva o limiar auditivo para o som ipsilateral pela presença de outro som (de
mascaramento).
Noise (Ruído): Um som contralateral usado para testar o limiar auditivo mais baixo para o
som ipsilateral pela presença de outro som aleatório e discordante.
Silence (Silêncio): Nenhum som contralateral é usado para o teste se Silence (Silêncio) é
selecionado.

4. Na seção Visual, defina a unidade do estimulador para Pattern Reversal (Reversão de padrão)
ou Goggles (Óculos).
•

•

•
•

•
•

Stimulator (Estimulador): Do menu suspenso Stimulator (Estimulador), selecione o tipo de
hardware de estimulador que será usado para o teste. Você pode optar por Googles
(Óculos) ou Monitor. Todas as configurações abaixo são apenas para o Monitor.
Modality (Modalidade): O menu suspenso Modality (Modalidade) permite selecionar o
padrão visual que será utilizado para a estimulação visual. Você pode escolher entre Stripes
(Listras) ou Quadrants (Quadrantes) (um padrão de tabuleiro de xadrez).
Color (Cor): É possível especificar a cor do padrão de estimulação. Selecione entre as
cores Black, Red, Blue ou Green (preto, vermelho, azul ou verde). Este recurso está
disponível apenas quando Monitor é selecionado como o estimulador visual.
Acquire ON (Adquirir LIGADO): Use a lista suspensa Acquire ON (Adquirir LIGADO),
para especificar quais cores acionar a aquisição de dados EP: Both (Ambas), White
(Branco) ou Color (Cor). Este recurso está disponível apenas quando Monitor é
selecionado como o estimulador visual.
Rate (Taxa) [Hz]: Digite um valor na caixa de texto Rate (Taxa) [Hz] para definir a taxa de
estímulo visual em Hertz.
Piscando: Selecione esta caixa de seleção para exibir um padrão de cinza entre dois
padrões de distribuição/quadrante no monitor.

5. Clique em Save (Salvar).
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H) Guia Timelines (Cronogramas)
Os cronogramas são usados para dizer ao EPWorks quando iniciar a coleta de um novo conjunto de formas
de onda. É possível definir o cronograma para ser Interleaved (Intercalado) ou Consecutive (Consecutivo).
Você ainda pode modificar o cronograma para ser executado de forma contínua; para ser executado uma vez
e nunca reiniciar; ou para ser executado em intervalos regulares. Um cronograma é usado principalmente
para a intercalação de estímulos ao se usar a estimulação de dois ou quatro membros.

Para configurar um ou mais cronogramas:
1. Clique na guia Timelines (Cronogramas).
2. Para adicionar uma nova linha de cronograma na tabela de cronogramas, clique em Append
(Anexar).
3. Para selecionar o tipo de cronograma, clique com o botão direito do mouse na célula da coluna
Type (Tipo) e selecione Interleaved (Intercalado) ou Consecutive (Consecutivo). Intercalado
provoca estimulação para a frente e para trás que alterna de um lado para o outro.
4. Na coluna Restart (Reiniciar), defina a propriedade de reinício para cada célula para Never
(Nunca), Continuous (Contínua) ou On Interval (No intervalo)….
5. Clique em Save (Salvar).
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I) Guia Groups (Grupos)
A guia Groups (Grupos) é usada para configurar a coleta dos traços. Cada grupo pode ser constituído
por traços que são associados a um determinado estímulo (p. ex. L(eft) Lower SSEP (SSEP L (Esquerdo
mais baixo)), R(igth) Lower SSEP (SSEP R (Direito mais baixo))). Cada grupo pode ser visualizado em
uma janela separada durante a aquisição ou revisão.

Para configurar os grupos para o teste:
1. Clique em Append (Anexar) para adicionar uma linha a um novo grupo.
2. Insira um nome para o grupo no campo Name (Nome).
3. Para selecionar um tipo de sinal para o grupo, clique com o botão direito do mouse na célula da
coluna Signal Type (Tipo de sinal) e selecione Free Run (Execução livre), Triggered (Acionado)
ou Averaged (Em média).
4. Se o usuário selecionar tipo de sinal Triggered (Acionado) ou Averaged (Em média), em
seguida, deve clicar com o botão direito do mouse na célula na coluna Trigger (Stim) para
selecionar a partir de um menu de estimuladores definido anteriormente.
5. Use a coluna Stim Delay (Atraso de estímulo) para definir o atraso do estímulo para os Grupos
configurados com cronogramas Interleaved (Intercalados).
6. O botão Stim Delay (Atraso de estímulo) no canto inferior direito da guia Groups (Grupos) é
utilizado para calcular automaticamente as configurações do Stim Delay (Atraso de estímulo).
O botão Stim Delay (Atraso de estímulo) não funcionará até que a guia Traces (Traços) tenha
sido configurada.
7. Sweeps/Averages (Varreduras/Médias) é o número de varreduras que são incluídas em toda a
média. Clique com o botão direito do mouse nas células da coluna Sweeps/Averages
(Varreduras/Médias) para inserir a sua definição preferida.
8. Para definir um cronograma para um grupo, clique com o botão direito do mouse na célula da
coluna Timeline (Cronograma) e selecione a partir do menu de cronogramas que o usuário
configurou anteriormente na guia Timeline (Cronograma).
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9. A coluna Capture (Capturar) é utilizada para definir o limiar de captura das épocas de dados
Free Run (Execução livre). Clique com o botão direito do mouse na célula da coluna Capture
(Capturar) para selecionar uma das seguintes opções:
•

•

•

Start Capturing/Recording (Iniciar Captura/Gravação): Use este botão para ligar e
desligar Capture (Capturar). Você também pode clicar com o botão direito do mouse em uma
forma de onda específica em uma janela Waveform (Forma de onda) para ativar e desativar
Capture (Capturar). Quando Capture (Capturar) é atovada, há uma marca de verificação ao
lado do valor Capture (Capturar).
Limiar: o valor de tensão definido pelo usuário que, se qualquer a ponto de dados for
superior a este (e não exceder o limite de “rejection threshold” (limiar de rejeição)) os dados
são capturados e exibidos. Selecione para inserir o limiar de captura em µV.
Chime (Carrilhão): é um som definido pelo usuário que será executado sempre que uma
forma de onda é “capturada”. Selecione um som do menu Chime (Carrilhão) para configurar
um som a ser reproduzido sempre que os dados da forma de onda correspondam ao limiar.

10. A coluna Trig. Delay (Atraso do disparo) (para estimulação acionada) define o atraso em
milissegundos do momento em que a estimulação começa até o início da aquisição. É possível
definir o atraso do disparo para os valores positivos e negativos.
11. Para definir o modo de exibição, clique com o botão direito do mouse numa célula da coluna
Disp. Mode (Disp modo) e selecione uma dessas o Modo:
•
•
•

Replace (Substituir): Exibe o número de conjuntos de traços que são definidos na opção
Replace Mode (Modo de substituição).
Vertical Curve Stack (Pilha de curva vertical): Um máximo de 50 traços são exibidos
consecutivamente e espaçados verticalmente.
Overlay (Superposição): Conjuntos de traços são sobrepostos (exibido com as origens
coincidentes) na janela de forma de onda. O número de traços superpostos é definido na
opção Overlay Mode (Modo de superposição).

12. Para definir o número de traços exibido no Replace Mode (Modo de substituição) ou no
Overlay Mode (Modo de superposição):
•
•

Para uma janela individual de forma de onda, clique com o botão direito do mouse no fundo
da janela de forma de onda e clique na guia Layout.
Para todas as janelas de formas de onda, selecione Customize (Personalizar) no menu
Tools (Ferramentas) e clique na guia Traces (Traços).

13. Para definir o tipo de exibição de pilha, clique com o botão direito do mouse na célula na coluna
Disp. Stack (Disp. da pilha) e selecione uma das opções a seguir:
•
•

Trace Stack (Pilha de traços): Organiza os traços dentro do grupo de acordo com os
canais que fazem parte de cada grupo.
Set Stack (Configurar pilha): Junta os traços que são adquiridos ao mesmo tempo.

14. Na coluna Nb. Div., defina o número máximo de divisões da grade de forma de onda para 10, 20
ou 30.
15. Clique em Save (Salvar).
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J) Guia Traces (Traços)
Um traço é uma coleção de formas de onda que é adquirido através dos mesmos canais de entrada.
É possível definir até 32 traços para um teste. A guia Traces (Traços) permite definir os atributos de
cada traço.

Para configurar os traços para que apareçam nos grupos:
1. Clique em Append (Anexar) e em seguida, selecione um grupo do menu de grupos para
adicionar um traço ao teste. Uma nova linha é adicionado à tabela Traces (Traços).
2. Para conferir a um traço um nome personalizado, clique na célula da coluna Name (Nome) e
digite um nome. Se o usuário não digitar um nome personalizado, o EPWorks nomeia
automaticamente o traço após a entrada quando uma entrada for selecionada.
3. Para definir quais entradas criarão o traço, clique com o botão direito do mouse na célula da
coluna Input (Entrada), e selecione uma entrada do menu. (As entradas são predefinidas na
guia Input (Entrada).)
4. A célula na coluna Group (Grupo) foi definida quando o usuário tiver selecionado um grupo do
menu do botão Append (Anexar). (Se desejar, o usuário pode alterar o grupo clicando com o
botão direito do mouse na célula da coluna Group (Grupo)).
5. Para configurar o filtro de baixa freqüência para filtrar as interferências abaixo de um
determinado valor, clique com o botão direito do mouse na célula da coluna LFF e selecione uma
definição do menu. A faixa de valores para LFF é de 0,1 Hz a 200 kHz.
6. O filtro de alta frequência define um circuito para passar todas as frequências acima de uma
frequência de corte específica. As frequências acima da frequência de corte são rejeitadas ou
atenuadas. Clique com o botão direito do mouse na coluna HFF e selecione uma configuração
no menu. A faixa de valores para HFF é de 15 Hz a 15 kHz.
7. O filtro Notch minimiza e praticamente elimina a interferência de equipamentos elétricos
próximos. Clique com o botão direito do mouse na célula da coluna Notch para definir o filtro de
corte para Desligado, 60 Hz ou 50 Hz.
8. O ajuste de sensibilidade ajusta a sensibilidade, ou ganho, dos canais. Clique com o botão
direito do mouse na coluna Sensitivity (Sensibilidade) e selecione uma configuração no menu.
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9. O ajuste de base de tempo ajusta a tela e a velocidade da gravação na tela. Clique com o botão
direito do mouse na coluna Timebase (Base de tempo) e selecione uma configuração no menu.
10. Clique com o botão direito do mouse na célula da coluna Color (Cor) para definir a cor do traço
quando ela não estiver ativa (adquirindo dados no momento). Vermelho é a cor padrão para os
traços ativos.
11. Por padrão, o Chime (Aviso sonoro) é definido para <none> (nenhum). Clique com o botão
direito sobre a célula na coluna Chime (Aviso sonoro) para selecionar um som do menu
Chime (Aviso sonoro) para definir um som para um determinado traçado.
12. Quando terminar de configurar os vestígios da guia Trace (Traço), clique em Save (Salvar).
13. Se o usuário tiver definido uma base de tempo na guia Groups (Grupos) para interleaving
(intercalados), deve configurar o atraso do estímulo. Para fazê-lo, clique na guia Groups
(Grupos), e em seguida, clique no Calculate Stim Delay (Calcular atraso do estímulo).
14. Clique em Save (Salvar).

K) Guia Markers (Marcadores)
Marcadores e definições e cálculos de marcadores são definidos na guia Markers (Marcadores) na
janela Edit Test (Editar teste). Quando definidos, os botões correspondentes de marcadores aparecem
na janela da barra de ferramentas ao lado do menu Group (Grupo).
Observe que:
•

Apenas um marcador de um determinado tipo pode ser colocado sobre um determinado conjunto.

•

Os marcadores podem ser definidos para marcar formas de onda e para calcular valores de latência
e amplitude.

•

Os marcadores podem ser configurados para cada grupo definido.

Para configurar a tabela de definições de marcadores:
1. Clique no botão Append (Anexar) para adicionar uma linha para a tabela de definições de
marcadores.
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2. Clique com o botão direito do mouse na coluna Style (Estilo) e selecione de:
•
•
•
•
•
•
•

Amplitude
Cursor
Cursor de latência
Tique com cursor de latência
Tique com valor de amplitude
Tique com valores de latência e de amplitude
Tique etiquetado com valor de latência

3. Então, clique com na célula da coluna Placement (Colocação) e selecione de:
•
•
•

Manual
Pico
Vale

Ao selecionar Peak (Pico) e Trough (Vale), digite os valores apropriados na colunas From (De)
(ms) e To (Para) (ms).
Observe que cinco milissegundos em ambos os lados da latência esperada da forma de
onda são geralmente aceitáveis.
4. Insira os valores From (De) (ms) e To (Para) (ms) na célula da coluna para indicar quando o
marcador começa e termina. O valor padrão é de 0 ms e 15 ms, respectivamente.
5. Para definir o marcador para um traço específico, clique com o botão direito do mouse na célula
da coluna Trace (Traço), e selecione o traço do menu exibido.
Observe que o usuário pode configurar tantos marcadores quanto forem necessários para
o teste.
Para configurar a tabela de cálculos:
1. Clique no botão Append (Anexar) para adicionar uma linha à tabela de cálculos de marcadores.
2. Insira um nome para resultado calculado na coluna Name (Nome). Se o nome não for digitado, o
EPWorks irá atribuir automaticamente um nome baseado nos marcadores selecionados nas
colunas From (De) (ms) e To (Para) (ms).
3. Clique com o botão direito do mouse na célula From (De) para selecionar o segundo marcador.
O resultado é calculado como (To (Para) - From (De)).
4. Se o usuário planeja selecionar Amplitude na coluna Type (Tipo) na Etapa 3, clique com o botão
direito do mouse na célula To (Para) para selecionar o primeiro marcador. -Observe que não é
necessário definir um valor para a coluna Para (To) se o usuário selecionar o cálculo da Latency
(Latência) na coluna Type (Tipo) na etapa 3.
5. Clique com o botão direito do mouse na célula Type (Tipo) e selecione um tipo de cálculo de
Amplitude ou Latency (Latência).
6. Clique em Save (Salvar).

52

XLTEK Protektor32

Instruções de uso

L) Guia Reporting (Relatório)

1. Os modelos específicos de testes listados na janela Template (Modelo) são aplicáveis a este teste.
2. Clique no botão Add (Adicionar) para começar a criar o seu modelo específico de teste personalizado.
3. Esta caixa apresenta o modelo padrão para o teste nomeado. Neste exemplo, nenhum padrão
foi selecionado da lista suspensa.
4. Clique no botão modelos globais para ver a lista de todos os modelos disponíveis de Global
Study (Estudo global) e de Test (Teste) (i.e. , modelos que podem ser usados quaisquer testes).
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Aquisição de Dados
Tipos de gravações
Os seguintes tipos de gravações podem ser realizados com o Protektor 32:
•

Potenciais evocados somatosensoriais (SSEPs)

•

Potenciais evocados motores transcranianos (TcMEPs)

•

Potenciais evocados visuais (VEPs)

•

Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (BAEPs)

•

Eletromiografia (EMG)

•

Eletroencefalografia (EEG)

Visão geral da janela de gravação de dados ao vivo

1. Janela/Visualização de gravação de dados
ao vivo

2. Barra de ferramentas Waveforms
(Formas de onda)

3. Barra de títulos

4. Barra de ferramentas

5. Janela Stimulators (Estimuladores)

6. Janela Groups (Grupos)

7. Janela Test Directory (Diretório de teste)

8. Editar anotações

9. Visão geral da Timebar (Barra de tempo)

10. Janela History (Histórico)

Em Acquisition (Aquisição), a janela History (Histórico) pode ser vista enquanto os dados ao
vivo estão sendo gravados, permitindo assim que o usuário compare as formas de onda
presentes com aquelas coletadas em testes anteriores.
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Barra de ferramentas Acquisition (Aquisição)
Veja o capítulo Toolbar Buttons (Botões da barra de ferramentas) para a definição dos botões.

Janela Stimulators (Estimuladores)
A janela Stimulators (Estimuladores) permite definir a duração, frequência e intensidade de
estimuladores individuais, enquanto o estudo estiver ocorrendo.

Janela Groups (Grupos)
A janela Groups (Grupos) permite iniciar e parar a gravação / aquisição de dados. Para cada grupo no
teste, a janela Groups (Grupos)informa o número
de varreduras aceitas (coluna NA) e o número de
varreduras rejeitadas (coluna NR) para o conjunto
atual que está sendo adquirido / gravado. Para iniciar
ou parar a aquisição para um grupo específico,
clique na caixa de seleção na coluna Type (Tipo).
Para grupos disparados ou de média, o usuário
também deve iniciar os estimuladores apropriados na janela Stimulators (Estimuladores) para adquirir
as formas de ondas.
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Janela Waveform (Formato de Onda)
A janela de forma de onda mostra os resultados de seu teste de traços e conjuntos de formas de ondas
que são atribuídos a grupos.
No modo de gravação, a barra de título mostra se os dados na janela forma de onda é Ao vivo (atualmente
sendo adquiridos) ou Histórica (um instantâneo de dados que foram adquiridos em um ponto anterior no
estudo). O Timebar (Barra de tempo) exibe os dados históricos na janela forma de onda.

1. A barra de título mostra que esses dados são
Ao vivo

2. O menu de grupo é visível se houver mais de
um Grupo atribuído à janela. O menu Grupo é
oculto se apenas um Grupo é atribuído

3. Botões de marcadores

4. Cálculos Sett

5. Sizing Handle (Alça de dimensionamento)
(usada para exibir ou ocultar Set Calculations
(Definir cálculos)).

6. Waveform Labels (Etiquetas de formas de onda)

7. Barra de rolamento (usada para mover o
conteúdo da janela para cima/ para baixo).

8. Alça de dimensionamento (usada para fazer a
janela maior/menor).

9. Por padrão, um traço vermelho é ativo.

10. Por padrão um traço verde é a linha de base.

11. Por padrão, um traço azul é selecionado.

12. Etiqueta de traço.

13. Marcador

14. Cálculos de linha de base.

15. Zoom para fora/para dentro.
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Modo de exibição da forma de onda - Opções do menu
Para visualizar ou alterar o modo de exibição de um grupo em uma janela de forma de onda, clique com
o botão direito do mouse em uma etiqueta de traço e selecione Display Mode (Modo de exibição) a
partir do menu pop-up.

As duas principais categorias do modo de exibição são Traces Stack (Pilha de traços) e Sets Stack
(Conjunto de pilhas). É possível alternar entre a visualização das formas de onda no modo Traces
Stack (Pilha de traços) ou Sets Stack (Pilha de conjuntos) clicando o primeiro item no menu pop-up
Display Mode (Modo de exibição).

1. Trace Label
(Etiqueta de Traço)

2. Menu Display Mode
(Modo de exibição)

3. Clique para alterar do Display Mode (Modo
de exibição) doMode (Modo) de Traces Stack
(Pilha de traços) para Sets Stack (Pilha de
conjuntos).

Display Mode
(Modo de exibição)

Set Stack (Configurar pilha)

Exibir todas as Waveforms
(Formas de onda)

Vertical

Distribuir Waveforms
(Formas de onda)

CurveStack

Excluir Waveforms
(Formas de onda)

Overlay (Superposição)

Trace Enabled (Traço ativado)

Replace (Substituir)

Properties (Propriedades)...

57

Instruções de uso

XLTEK Protektor32

Modo Traces Display (Exibição de traços)
As formas de onda são exibidas sequencialmente no tempo de acordo com o modo de exibição do
grupo. É permitido exibir um número total de 50 traços. –Ver abaixo exemplos de Stack (Pilha) de traços.
Observe que traços também podem ser exibidos como Sets Stack (Conjunto de pilhas).
Display Mode
(Modo de exibição)

Ilustração

Descrição

Vertical Curve Stack
(Pilha de curva vertical)

Single traces (Traços únicos)

Overlay (Superposição)

Conjuntos de traços superpostos.

Replace (Substituir)

Cada nova forma de onda
adquirida substitui a anterior.
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Como usar marcadores
Para colocar um marcador em um formato de onda:
1. Selecione um botão de Marcador.
2. Mova o ponteiro até a posição desejada e clique. O marcador é colocado sobre a forma de onda.
Os cálculos para o marcador aparecem na seção de resultados do cálculo do marcador da forma
de onda.
3. Repita as etapas acima para configurar tantos marcadores quanto forem necessários para o teste.
•

Para mudar a localização de um marcador, clique no marcador na janela de forma de onda e
mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto arrasta o marcador para um novo local
na forma de onda. Observe que os resultados do cálculo são atualizados automaticamente conforme
o usuário move o marcador.

•

Para excluir um marcador, clique no marcador para selecioná-lo e em seguida, pressione a tecla
Delete do teclado.

Tabela de cálculos do marcador
Para ver a tabela de cálculos do marcador, clique na barra cinza (alça de dimensionamento) e mantenha
o botão esquerdo do mouse pressionado enquanto arrasta a barra cinza para baixo.

1. Botões Zoom para dentro/para fora

2. Botões de marcadores

3. Resultado de cálculos do marcador

4. Sizing Handle (Alça de dimensionamento)
(usada para exibir ou ocultar Set Calculations
(Definir cálculos)).

5. Marcador

6. Forma de onda ativa (vermelho por padrão)

7. Grupo 1: Definida como a linha de base e
mostrada como uma forma de onda verde
(por padrão).

8. Forma de onda selecionada (azul por padrão)

9. O conjunto B é a linha de base definida

10. Menu Group (Grupo)
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Para acessar o menu pop-up de opções de cálculo de marcador, clique com o botão direito do mouse em
célula na tabela de cálculos do marcador.
•

Exibir valor absoluto do marcador

•

Exibir a diferença em relação à linha de base

•

Exibir a diferença percentual em relação à linha
de base

•

Imprimir a tabela de valores

--Tabela de cálculos do marcador Menu Options (Opções)

Como medir as formas de ondas com os cursores
A barra de ferramentas Cursors (Cursores) barra proporciona uma forma rápida para medir e comparar
os pontos de uma forma de onda. Abra o menu View (Visualizar)e selecione Toolbars (Barras de
ferramentas) > Cursors (Cursores).

Barra de ferramentas cursores
Menu Item
(Item do Menu)

Botão na barra
de ferramentas

Descrição

Latency Difference
(Diferença de latência)

Mede a diferença de tempo em milissegundos de um
ponto em uma forma de onda para o outro na janela do
formato de onda ativo (Intervalo interpicos).

Amplitude Difference
(Diferença de amplitude)

Mede a diferença de tensão da amplitude entre dois
pontos de uma forma de onda na janela ativa da forma
de onda.

Absolute Latency
(Latência absoluta)
Absolute Amplitude
(Amplitude absoluta)
•

Mede o tempo em milissegundos de um ponto específico
na forma de onda na janela de forma de onda ativa ou
na janela histórico.
Mede a tensão de amplitude de um ponto específico na
forma de onda na janela de forma de onda ativa como
comparada com a linha de base.

–Ver o Manual de Referência do Protektor 32 para uma descrição mais detalhada sobre as
propriedades da Janela de formato de onda: Guia General (Geral); Guia Layout ; Guia Misc; Option
Menus (Menus de opções).
Cada traço pode ter apenas uma forma de onda de linha de base. Uma forma de onda
de linha de base pode pertencer a mais de um grupo.
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É possível habilitar a opção para executar vários estimuladores na guia Personalizar
Estimuladores Ao executar vários estimuladores, os estimuladores elétricos e externos
não podem ser executados ao mesmo tempo. Além disso, não mais do que um
estimulador externo pode ser executado ao mesmo tempo.
Todos os outros parâmetros de estímulos (Áudio: tipo de estímulo, tipo de ruído, etc. e o
Visual: óculos versus monitor, cor, etc) devem ser definidos pela abertura da janela
Editar teste e selecionando a guia portas AV/Acionamento para dentro / para fora.
Para executar Timelines (Cronogramas) ao mesmo tempo:
1. Abra a janela Stimulators Properties (Propriedades do estimulador), selecione Customize
(Personalizar)... do menu Tools (Ferramentas) e clique na guia Stimulators (Estimuladores).
2. Selecione a opção Enable running multiple timelines and stims (Habilitar a execução de
vários cronogramas e estimuladores)e clique em OK.
Quando o usuário executar o teste, vai ser capaz de autonomamente iniciar / parar / pausar / continuar
os cronogramas.
Um relógio de cronograma aparece quando a estimulação é pausada por um intervalo de tempo
definido para mostrar quando o estímulo será reiniciado.

Para obter informações sobre os recursos da Timebar (Barra de tempo), Log Book
(Livro de registro), e da janela History (Histórico), consulte a seção Reviewing a Study
(Como revisar um estudo).

Verificação de impedância
A verificação da impedância pode ser realizada a qualquer momento durante o estudo. Observe que
quando se verifica a impedância, uma nova anotação Verificação de impedância é inserida no Livro de
registro e na Barra de tempo.
Para executar uma verificação de impedância, siga as etapas abaixo.
1. Clique no botão Impedance Check (Verificação de impedância)
na barra de
ferramentas Settings (Configurações).
2. Selecione o Threshold Value (Valor de limiar)da impedância.
3. Para verificar um único canal, selecione a opção ao lado do canal desejado.
Para verificar todos os canais, clique no botão Scan All (Varredura em todos).
4. Para parar a verificação da impedância e voltar para o teste, clique no botão Exit (Sair).
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Janelas EEG / Spectral
Janela EEG Live
A janela EEG Live exibe os dados de EEG de acordo com as configurações de montagem ativas no
momento. --As montagens são definidas na guia Montage (Montagem) janela Edit Test (Editar teste).
É possível editar as configurações de canal temporariamente na opção do menu configurações na janela
forma de onda EEG. Observe que as definições do canal são feitas no menu de opções de configuração
da forma de onda, e não nas configurações para o teste.

1. Local da Hora atual da Sweep Edge (Borda de varredura).

2. Menu Montage (Montagem)

3. Configurações editáveis de montagem

4. Bordas redimensionáveis

5. Exibir traço

6. Borda de varredura

7. Canais de montagem

8. Mover alça

9. Configurações da alça de montagem
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Janela EEG Review (Revisão de EEG)
A janela EEG Review (Revisão de EEG) permite que o usuário revise todos os dados de EEG coletados
durante a realização de um estudo.

Como revisar os dados de EEG
•

Barra de ferramentas: Use a barra de ferramentas para navegar através dos dados de EEG gravados.

•

Anotações: As Anotações acrescentadas durante o estudo são apresentadas na tela do traço da
Revisão de EEG.

•

Time Marker (Marcador de tempo) É possível usar o mouse para arrastar a linha de marca do
tempo para um determinado ponto.

•

Time Stamp (Marcação de hora) A Time Stamp (Marcação de hora) na barra de título atualiza
automaticamente para refletir a posição atual da marca de hora.

•

Teclas de seta para a esquerda e para a direita. As teclas de seta direita e esquerda do teclado
permitem mover a visualização do traço para frente e para trás.

•

Timebar (Barra de hora): Por padrão, a janela EEG Review (Revisão de EEG) é vinculada à
Timebar (Barra de hora).

•

Quando a posição do cursor deslizante Timebar (Barra de hora) muda, o a janela Revisão de EEG é
atualizada para exibir os dados a partir daquele ponto no estudo.

•

Botão Lock (Bloquear) Clique no botão Lock (Bloquear) para alternar o link entre a Timebar (Barra
de hora) e a janela EEG Review (Revisão de EEG) ligada e desligada. Quando o botão bloquear
estiver desligado, é possível clicar duas vezes em uma anotação na Timebar (Barra de tempo) para
saltar a exibição da janela EEG Review (Revisão de EEG) para a hora no estudo em que a anotação
foi aplicada.

Visão geral da janela EEG Review (Revisão de EEG)
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1. Local da hora corrente da linha Time Mark
(Marca da hora).

2. A linha Mark (Marca da hora) pode ser
arrastada com o mouse.

3. Exibir traço

4. Bordas redimensionáveis

5. Canais de montagem

6. Mover alça

7. Reproduzir para a frente

8. Paginar para a frente

9. Parar a reprodução

10. Paginar para trás

11. Reproduzir para trás

12. Selecione Bloquear para prevenir esta janela
de estar vinculada à posição do Timebar Slider
(Cursos deslizante da barra de hora).

Janela Spectral (Espectral) EEG CSA e DSA
Raw EEG (EEG Bruto) é processado usando a técnica FFT (Fast Fourier Transform) (Transformação
rápida de Fourier) e exibindo o espectro de EEG. Os espectros de frequência de EEG são exibidos como
Potência (μV2) ou Amplitude (μV) como uma função da frequência.
A janela Spectral exibe as características da frequência de traços de EEG previamente definidos em
formatos de Análise espectral comprimida (CSA) ou de Análise de densidade espectral (DSA).
As configurações de Spectra das janelas CSA e DSA permitem definir o modo de exibição,
processamento e as propriedades gerais. --Para abrir CSA/DSA Properties (Propriedades), clique
com o botão direito do mouse no fundo da janela CSA/DSA e selecione Properties (Propriedades)...
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Janela Compressed Spectral Analysis (Análise espectral comprimida) (CSA)

1. Etiqueta de canal de montagem
3. Eixo de tempo
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Janela Density Spectral Analysis (Análise de densidade espectral) (DSA)

1. Etiqueta de canal de montagem

2. Limite Espectral

3. Eixo de frequência

4. O eixo Potência é exibido na exibição de cor.

5. Eixo de tempo
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Janela Quadrant DSA (Quadrante DSA)
A janela Quadrant Density Spectral Analysis (Análise de densidade espectral do quadrante) aparece
exibe os grupos de análise de densidade espectral em quadrantes. --Para ver os resultados na janela
Quadrant-DSA, os Quadrantes devem ser definidos na janela da guia Edit Test -- Montage (Editar teste
-- Montagem). Para abrir Quadrant-DSA Properties (Propriedades de quadrante DSA), clique com o
botão direito do mouse na janela Quadrant DSA e selecione Properties (Propriedades)....
1. Quadrante

2. Eixo de tempo

3. Paleta de cores do
eixo Potência

4. O eixo Potência é
exibido na exibição
de cor.
5. Eixo de frequência
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Janelas Spectral Review (Revisão espectral)
Todas as janelas espectral –CSA, DSA, Q-DSA– pode ser visualizadas no modo Review (Revisão).

Use a Timebar (Barra de hora) para se mover para frente e para trás no tempo
conforme você revisa a sua janela espectral.
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Como revisar um estudo
Para revisar um estudo:
1. Feche todas as janelas ativas selecionando Close Study
(Fechar Estudo) do menu File (Arquivo).
2. Selecione Review (Revisão) do menu File (Arquivo).
3. Selecione um arquivo para revisar da caixa de diálogo
Open (Abrir).
•

•

Se o Last study directory (Último diretório de
estudo) for selecionado na seção Review/Resume (Revisar/Retomar), o estudo adquirido
mais recentemente aparecerá no campo File Name (Nome do arquivo) da caixa de diálogo
Open (Abrir).
Se o diretório principal de pacientes for selecionado em Personalizar > Opções, será
necessário procurar o arquivo do paciente que deseja revisar. Então, clique duas vezes na
pasta do arquivo e selecione o arquivo *.iom do paciente (e.g., John,Smith.iom).

4. Depois de localizar o arquivo que deseja analisar, clique em Open (Abrir). O arquivo do estudo,
no modo de revisão, é então apresentado.
•

Para procurar um arquivo diferente, clique no botão de seta na caixa de lista Look in (Olhar
em): caixa de lista e selecione o diretório Patients (Pacientes). Do diretório Pacientes
exibido, selecione o arquivo que o usuário deseja revisar e clique em Open (Abrir).

5. No modo Review (Revisar), é possível:
•
•
•
•
•
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Usar a Timebar (Barra de hora) para navegar através do estudo;
Revisar as anotações no livro de registro;
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Revisar os conjuntos de traços na Janela History (Histórico).
Revisar os dados adquiridos de EEG na janela EEG Review (Revisão de EEG).
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Timebar (Barra de hora)
A Timebar (Barra de hora) exibe uma visão geral de todo o estudo que permite analisar e ter acesso às
suas informações.
Observe que o recurso Timebar (Barra de hora) está disponível nos modos de
Recording (Gravação) e Review (Revisão).

Visão geral da Timebar (Barra de tempo)

1. Tiques de anotações

2. Tique da verificação de impedância

3. Transição entre testes

4. Tique na linha de base

5. O cursor deslizante fica no ponto do estudo que é
mostrado nas janelas de forma de onda

6. Conjunto anterior

7. Seção de teste histórico (cinza)

8. Seção de teste atual (amarelo)

9 Seção do estudo ao vivo (azul claro)

10. Próximo conjunto

11. No modo Recording (Gravação), o cursor
deslizante salta de volta à seção de estudo ao vivo.
No modo Review (Revisão), o cursor salta para o
final do estudo.
A Timebar (Barra de hora) pode ser vinculada às seguintes janelas:
•

Waveform (Forma de onda)

•

Log Book (Livro de registro)

•

History (Histórico)

•

Trending (Tendências)

•

EEG Review (Revisão de EEG)

Por padrão, todas as janelas acima (exceto History (Histórico) estão vinculadas à Timebar (Barra de hora))
Para ativar/desativar o link, use o menu de opções ou o botão da barra de ferramentas Timebar (Barra
de hora).
A Timebar (Barra de hora) exibe:
•

Todos os testes que foram utilizados no curso de um estudo incluindo testes ativos (atualmente ao
vivo) e inativos (históricos).
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•

Todas as anotações de um estudo.

•

Linhas de base

•

Verificações de impedância
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Quando você clica com o botão esquerdo do mouse no símbolo Timebar (Barra de hora), um
relógio é exibido ao lado do ponteiro. Observe que, se o usuário mantiver o botão esquerdo do
mouse pressionado, a Timebar (Barra de hora) não será atualizada
até que o usuário o libere.
Para ver uma caixa de informações sobre qualquer ponto do cronograma,
role o cursor sobre a área ou clique em um ponto de interesse.
Para obter informações sobre botões de navegação Timebar (Barra de hora); Manus
de opções da Timebar (Barra de hora); Tiques da Timebar (Barra de hora); ver o
Manual de Referência do Protektor 32.

Log Book (Livro de registro)
O Log Book (Livro de registro) mantém um registro de todas as anotações que são adicionadas ao teste,
assim como a onda específica, se for o caso, a que cada anotação é associada.
Observe que o recurso Livro de registro também está disponível no modo de
Recording (Gravação).

1. Anotação que se aplica a todo o teste.

2. Anotação que é anexada à forma de onda.

3. Hora em que a anotação foi aplicada.

4. Para as anotações vinculadas às formas de ondas, mostra
a etiqueta do traço, número definido e hora da aquisição.

5. Arraste a linha entre os cabeçalhos à
esquerda ou à direita para alterar a
largura de uma coluna.

6. Adicione uma anotação geral ao teste por meio da
seleção do menu Anotações ou a criação de uma anotação
personalizada.

7. Excluir uma anotação

8. Abra a caixa de diálogo Edit Notes (Editar anotações)
para alterar o título, adicionar comentários ou vincular a
anotação a uma forma de onda.
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Visão geral da janela Trending (Tendências)
A janela Trends (Tendências) é utilizada para exibir sequências ordenadas de cálculos para os
marcadores em cada um dos seus testes.

1. Botão de configuração da exibição de tendências:
Atualmente definido para exibir Todos os cálculos.
Clique para reduzir a exibição de grupos ou
marcadores específicos.

2. Define o número de minutos de dados
exibidos nos gráficos.

3. O gráfico é definido para o tipo de exibição de
ponteiros.

4. O gráfico é definido para o tipo de exibição de
barras verticais.

5. Reading Gap (Lacuna de leitura) é compactada e
enquadrada por linhas azuis pontilhadas.

6. Mova a caixa de rolagem para a esquerda ou
direita para ver mais dados.

7. As mensagens da barra de status mudam de
acordo com a posição do ponteiro do mouse.

8. Barra delimitadora

9. Títulos de gráfico mostram Etiqueta do marcador
<Título do grupo>.

10. Cabeçalho vermelho do gráfico mostra que
os pontos do gráfico excedem o nível permitido
do usuário.

11. Os pontos no gráfico mostram o cálculo do
marcador para cada conjunto.

12. Escala de tempo

13. O triângulo vermelho ultrapassa os níveis
definidos pelo usuário. –i.e., “Out of Range Level
(Nível fora da faixa)”.

14. Vá para a anotação anterior.
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Visão geral da janela History (Histórico)
A janela History (Histórico) permite rever todas as formas de onda/traços que foram adquiridos ao
longo do curso de um estudo, incluindo aqueles que foram excluídos quando o número máximo de
conjuntos de uma janela de forma de onda foi alcançado.
A linha de base da forma de onda será exibida com a onda adquirida mais recentemente bem acima dela.
Observe que na Review (Revisão), a janela History (Histórico) pode ser habilitada
permitindo ao usuário comparar os dados presentes com testes gravados anteriormente.

Janela History (Histórico) - Todos os traços

1

Botão Refresh/Stop (Atualizar/Parar)

9

Os cálculos do Cursor (marcador) são verdes (por
padrão).

2

A caixa Status exibe a Hora de início da
escala de tempo

10

Lacuna de leitura

3

Botão de seleção da configuração da
exibição do histórico

11

Mova a caixa de rolagem para a esquerda ou direita
para ver mais dados
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4

Tamanho da escala de tempo

12

As mensagens da barra de status mudam de acordo
com a posição do ponteiro do mouse.

5

Alterna as unidades da escala de tempo
entre minutos e segundos.

13

Mova a tela até o fim da escala de tempo.

6

Ajusta todos os ganhos

14

Avançar a escala de tempo para a frente.

7

Observações de Float (Flutuação)

15

Avançar a escala de tempo para trás.

8

As formas de onda são na cor amarela
(por padrão).

16

Mova a tela até o início da escala de tempo.
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Relatórios
Como criar relatórios genéricos
Cada Relatório do EP Works é gerado usando dois tipos diferentes de Modelo de relatório:
•
•

Modelo de estudo: Inclui informações inseridas do Estudo do paciente
−E.g., Informações do paciente e resumo do caso.
Test Template (Modelo de teste): inclui informações de dados coletados de seu Estudo do paciente
−e.g., formas de onda e tabelas de cálculo para cada grupo.

Depois de ter concluído um Patient Study (Estudo do paciente), clique no botão
Reports (Relatórios)
na barra de ferramentas. Da lista Select Report Templates (Selecionar Modelos de Relatório), selecione
os testes que o usuário deseja incluir em seu relatório e clique em OK. O relatório será então gerado.
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Monitoramento remoto
Antes de iniciar
Antes que o usuário possa começar a usar o software XLTEK Portals (i.e. LocalPortal e RemotePortal),
consulte o departamento de TI de seu hospital ou instituição para configurar os endereços IP adequados,
as máscaras de sub-rede e os gateways padrão.
Para se certificar de que todos os computadores estão conectados e que o usuário será capaz de executar
o software XLTEK Portals com êxito, é aconselhável executar o Microsoft Netmeeting em primeiro lugar.
Para abrir o Microsoft Netmeeting, vá para:
Start (Iniciar) > Programs (Programas) > Accessories (acessórios) > Communications (Comunicações)
Para ajustar os parâmetros de áudio e vídeo, selecione:
1) Como ajustar os parâmetros de áudio para monitoramento remoto
2) Como ajustar os parâmetros de vídeo para monitoramento remoto
Depois de ter executado o NetMeeting com êxito e ajustado os parâmetros de seu áudio e vídeo, o
usuário está pronto para começar a usar o XLTEK LocalPortals (no sistema de aquisição) e o software
RemotePortals (no sistema remoto) e iniciar a monitorização remota.

XLTEK Portals
LocalPortal
XLTEK LocalPortal é o software de monitoramento remoto que é executado na Estação Local ou de
Aquisição (ou seja, o computador que está adquirindo os dados do paciente). Este software permite que
os dados sejam enviados para uma ou mais estações de monitoramento remoto (ou seja, para os
computadores que estão observando a estação de aquisição).
Para abrir o software LocalPortal, vá para Start (Iniciar) > Programs (Programas) > XLTEK e selecione
Local Portal.
É importante que o usuário configure corretamente seu software LocalPortal para otimizar o desempenho
do seu recurso de monitoramento remoto.

RemotePortal
O RemotePortal é o software de monitoramento remoto da XLTEK que é executado na estação remota
(ou seja, o computador que está observando a estação de aquisição remotamente). O software
RemotePortal permite que a estação remota receba ondas em tempo real (EP, EMG de execução livre,
EMg disparado, EEG) bem como formas de ondas históricas. O software também suporta a transmissão
de mensagens de texto.
Para abrir o software RemotePortal, vá para Iniciar Start (Iniciar) > Programs (Programas) > XLTEK e
selecione Remote Portal (Portal Remoto).
Em Options (Opções) , sob Nickname (Apelido), especifique o nome que a estação de aquisição verá.
Ao clicar com o botão direito do mouse no nome de uma aquisição em sua lista, uma caixa de
informações com detalhes sobre o caso que está sendo adquirido será exibida na janela Portal remoto.
Para remover a caixa de informações da tela, clique sobre ela com o mouse.
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Conexões múltiplas
É possível monitorar mais de uma estação de aquisição por mais de uma estação remota. As configurações a
seguir são as disponíveis:
Tanto a Local Portal (LP) e a Remote Portal (RP) podem ser executadas na mesma estação ao mesmo tempo.
•

A RP pode conectar-se a várias estações de aquisição (nLP) e monitorá-las ao mesmo tempo
(monitoramento de muitas).

•

A LP pode aceitar vários observadores (nRP) ao mesmo tempo (monitoramento de muitos).

•

Os três pontos acima proporcionam muitos monitoramentos onde todas as topologias (incluindo
enlaces) são permitidos.

•

Chat textual LP-nRP.

Informações e termos adicionais
Bandwidth (Largura de banda) – é a quantidade total de dados EPWorks sendo enviados para o
observador (as unidades estão em bytes/segundo).
•

Messages (Mensagens) – refere-se a quantas mensagens por segundo estão sendo enviadas para
o observador (os dados são transmitidos em mensagens).

•

Queue (Fila) – refere-se a quantas mensagens estão atualmente em processo de passar para o
observador.

•

Remote monitoring Optimizations (Otimizações de monitoramento remoto) – são todas as
otimizações que podem reduzir a carga do sistema e a carga da rede tanto no sistema de aquisição,
quanto no sistema remoto.
•

•

•

SSEP por padrão e não a cada única varredura “intermediária” é enviada como uma forma
de onda média para economizar largura de banda. O usuário pode especificar a frequência
com que as varreduras intermediárias são enviadas (varreduras finais concluídas são
sempre enviadas).
Atualizar execução livre de EMG a cada n segundos - isso economiza largura de banda da
rede, enviando varreduras a cada poucos segundos. O usuário pode especificar 0 e ele irá
enviar os dados logo que os tenha.
EEG acumulado - essa opção especifica com que “suavidade” o EEG no sistema remoto
será exibido. Quanto mais frequentemente ele for enviado, maior a largura de banda da rede
que será utilizada.

•

Remote Monitoring (Monitorização remota) – o médico poderá adicionar notas diretamente no
registro do paciente “log book” enquanto conectado remotamente.

•

Connectivity (Conectividade) – uma mensagem aparecerá no sistema de aquisição e no sistema
de monitorização remota se uma conexão de rede for perdida e também emitirá uma notificação
quando a ligação for recuperada.
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Vídeo de microscópio
Um vídeo da alimentação de um microscópio pode ser obtido pela conexão do Kit de Integração de
Microscópio do Protektor32.
Para abrir a visão do microscópio, clique na guia View (Exibir) e depois Microscope (Microscópio).
Quando o vídeo for exibido, você terá a opção de gravar segmentos de vídeo até dez minutos de cada
vez. Para gravar, clique no botão vermelho no canto inferior esquerdo da tela. A hora de início e de
término do vídeo clipe será exibida no registro do paciente “log book”.
Para reproduzir a gravação, clique duas vezes no clipe de vídeo de interesse no registro do paciente “log
book” e clique no botão play/stop (reproduzir/parar) localizado na barra de tempo na parte inferior do vídeo.
A imagem do vídeo aparecerá se você fizer uma captura de tela.
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Botões da barra de ferramentas
Barra de
ferramentas

Botão

Descrição
Média ligada/desligada

Controles

Aquisição de execução livre ligada/desligada
Aquisição disparada ligada/desligada
Parar todos os estimuladores

Definições

Excluir conjunto e reiniciar a média
Manter o conjunto atual
Cursor de diferença de latência
Cursor de diferença de amplitude

Cursores
Cursor de latência absoluta
Cursor de amplitude absoluta
Informações do estudo
Personalizar

Criar relatório
Personalizar
Teste de impedância

Configurações
Editar Teste
Gravar layout
Layouts
Selecionar layout

Volume

Som ligado/desligado
Aumentar/reduzir som
Instantâneo da tela atual

Câmera
Selecionar instantâneo
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Acessórios
Os sistemas Protektor32 podem ser usados com os seguintes tipos de eletrodos:
•

Eletrodos de disco

•

Eletrodos de agulha

•

Eletrodos de barra

•

Sonda de parafuso de pedículo

•

Eletrodos de saca-rolhas

Os acessórios de EEG que podem ser utilizados com o amplificador Protektor32 estão disponíveis para
você no catálogo online de acessórios da Natus Neuro em www.natus.com ou ligue para Vendas e
Atendimento da Natus em 1-800-303-0306. A seguir, são os acessórios compatíveis:
Número da peça

Descrição

002514

P32 - Pod TCMEP (Cr)

002978

Protektor 32 - Caixa de isolamento

002979

Protektor 32 - Caixa de estimulação

002980

Protektor 32 - Caixa de aquisição

003708

Pod de sonda - P32 (Cr)

005030

Detector de cautério P32 (Cr)

005031

Óculos de LED para estimulação visual Protektor 32

010384

P32 Cabo de pulso oxi LP (Cr)

006640

FONTE DE ALIMENTAÇÃO P32

005562

P32 Inserções auriculares (Cr)

W8194X

USB 2.0 6 FT HI SPEED GOLD

A1011X

Cabo de alimentação, não blindado, 3 m

005032

FONES DE OUVIDO PARA ESTIMULAÇÃO AUDITIVA P32

005029

GATILHO DE ENTRADA E SAPIDA COM CABO PROTEKTOR 32 (Cr)

004878

CINTA COM GANCHOS PROTEKTOR 32
AVISO: O uso de acessórios, transdutores ou cabos que não os especificados ou
fornecidos pelo Xltek pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou redução
da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.
A central Protektor32 aceita apenas entradas de eletrodos do estilo à prova de toque.
Não tente usar qualquer outro estilo de eletrodo com a entrada de eletrodos do paciente.
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O Protektor32 deve ser utilizado apenas com eletrodos comercializados legalmente no
país onde estiver em uso. Por exemplo, os Estados Unidos usam somente eletrodos
aprovados pela FDA, que sejam comercializados legalmente. No Canadá, utilize apenas
eletrodos aprovados pela Health Canada legalmente comercializados; nos países da UE
usar apenas eletrodos aprovados pela CE comercializados legalmente.
Todos os eletrodos em uma única configuração do paciente devem ser feitos do mesmo
metal. Não use dois tipos de metais diferentes ou dissimilares em uma única
configuração.
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Uma solução total de assistência técnica
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 de campo para clínicas de Neuro / Sono e contratos de serviços e suporte que incluem
visitas de manutenção preventiva e atualizações de computador.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
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