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O HD amplificador Trex Xltek®, com seu projeto mecânico de tecnologia de ponta, proporciona o máximo
de confiabilidade e desempenho em registros clínicos de eletroencefalograma (EEG) e polissonografia
(PSG). Ele é projetado para ser usado com o software Natus SleepWorks™ ou o NeuroWorks® para
auxiliar em diagnósticos.
O Trex HD é equipado com um módulo Bluetooth para comunicação sem fio com uma interface Trex HD
Video que se comunica com uma câmera de vídeo.
O Trex HD oferece estes recursos:
•

Conexão a computador Natus

•

24 entradas CA referenciais

•

4 entradas CA diferenciadas

•

4 entradas CC não isoladas para conexão com transdutores de pacientes

•

Memória interna para até 96 horas de gravação de EEG

•

Alimentado por duas pilhas alcalinas tamanho AA

•

Um conjunto de pilhas opcional que fornece até 72 horas de gravação contínua quando usado
com duas pilhas alcalinas AA

•

Módulo Bluetooth para sincronização sem-fio com vídeo HD

•

Porta serial isolada

•

Interface de chave paciente-evento
AVISO: Nós recomendamos enfaticamente que você leia a seção Avisos e Cuidados deste
manual antes de operar este amplificador.

1.1. Uso pretendido
O Trex HD se destina a ser usado como um eletroencefalógrafo para: adquirir, digitalizar, armazenar e
arquivar sinais eletroencefalográficos.
O Trex HD se destina a ser usado seja por profissionais médicos treinados ou pessoas instruídas por um
profissional médico treinado. Seu uso é destinado para ambientes clínicos como quartos de hospital,
unidades de monitoramento de epilepsia, unidades de tratamento intensivo e blocos cirúrgicos. Ele pode
ser usado com pacientes de todas as idades, mas não foi projetado para utilização fetal.
A venda, a distribuição ou a utilização deste produto é restrita por, ou às ordens de um médico licenciado.
O Trex HD é fornecido com uma etiqueta padrão exibindo marcas para estudos de EEG. Para maior conveniência,
ao realizar os estudos de sono, o usuário pode aplicar a etiqueta “Trex HD Sleep” com marcações projetadas para
estudos do sono (fornecido). Ver a Seção 8, “Como desembalar“ quanto a figuras dos rótulos.
OBSERVAÇÃO: A funcionalidade do Trex HD não é afetada pelo rótulo e todas as
instruções, avisos e advertências descritas neste manual ainda se aplicam.

AVISO: O Trex HD NÃO deve ser usado como monitor de apneia.
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1.2. Desempenho essencial
Os desempenhos essenciais do amplificador Trex HD são identificados na norma IEC 60601-2-26:2012.
O desempenho essencial refere-se à qualidade do sinal gravado do amplificador. Desempenhos
essenciais específicos são:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

precisão da reprodução do sinal
faixa dinâmica e tensão de compensação diferencial
nível de ruído de entrada
resposta de frequência
rejeição do modo comum.

As definições desses desempenhos essenciais podem ser encontradas na norma.
A norma ISO 80601-2-61 também se aplica a como o amplificador é considerado equipamento oxímetro
de pulso sem um sistema de alarme. O desempenho essencial adicional necessário do amplificador,
como previsto nesta norma, inclui a precisão da taxa de SpO2 e de pulso, a ser verificada através de um
simulador eletrônico de paciente; e a indicação de operação anormal, incluindo a notificação da
inadequação do sinal e falhas do sensor. Evidências da precisão de SpO2 por estudo controlado de
dessaturação deve ser coberto pelo fabricante do sensor do oxímetro de pulso ou sensor usado.

1.3. Como usar o manual
Este manual fornece informações básicas e instruções que lhe permitem configurar e operar o amplificador
Trex HD. Ao passar pelos procedimentos, recomendamos a leitura da seção inteira primeiro, antes de
iniciar uma sequência. Para alcançar um uso otimizado, o Trex HD deve ser instalado e operado de acordo
com as instruções fornecidas neste manual. Siga todas as instruções cuidadosamente.
OBSERVAÇÃO: Além da leitura deste manual, nós encorajamos os usuários a explorar a
Ajuda online do software para possibilitar o aproveitamento de tudo o que a Natus projetou
para que o Trex HD faça. Instruções mais detalhadas relacionadas com a operação e a
personalização do sistema são fornecidas na Ajuda on-line.
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1.4. Convenções do manual
Vários símbolos e convenções tipográficas são utilizados em todo o manual. A tabela a tabela a seguir
ilustra e descreve os seus significados e funções.
Símbolo/
Convenção

Descrição/Função

Este símbolo indica uma aviso ou informação importante que não deve ser
ignorada. Leia todos os avisos e cuidados cuidadosamente antes de iniciar
o sistema pela primeira vez.
Este símbolo indica uma observação que contém informações complementares
importantes.

Negrito

Itálico

Nomes das teclas de controleo, teclas de função, opções e etiquetas são
exibidos em negrito. O texto em negrito também é utilizado para enfatizar
nomes ou idéias importantes.
O texto em itálico é usado para legendas.
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Conformidade de segurança e normas

2.1. Conformidade de segurança e normas para o
XLTEK Trex HD
2.1.1.

Normas de conformidade e referências normativas

Sistema eletroencefalográfico, modelo Trex HD; avaliado para duas pilhas AA 1,5 V, 0,065 A e 0,170 W.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de proteção contra o choque elétrico: Equipamento com alimentação elétrica Interna
Grau de proteção contra choques elétricos: Tipo BF
Grau de proteção contra o ingresso de líquidos: IPX0
Modo de operação: Contínuo
Condições ambientais: Normal: 5-40°C, 15-93% UR, 700-1060 hPa

Interface de vídeo do Trex HD.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de proteção contra o choque elétrico: Classe II
Grau de proteção contra choques elétricos: Nenhum peça aplicada
Grau de proteção contra o ingresso de líquidos: IPX0
Modo de operação: Contínuo
Condições ambientais: Normal: 5-40°C, 15-93% UR, 700-1060 hPa

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

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

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

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

IEC 62366:2007, Edition 1.0

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

IEC 60601-2-26:2012, Edição 3

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

CENELEC EN 60601-2-26L2003, Edição 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Edição 1
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CAN /CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011

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

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

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

IEC 62366:2007, Edição 1.0

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

IEC 60601-2-26:2012, Edição 3

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

CENELEC EN 60601-2-26L2003, Edição 2
EN ISO 80601-2-61:2011, Edição 1

Equipamento elétrico médico — Parte 2-61: Requisitos
particulares de segurança básica e desempenho
essencial de equipamentos de oxímetro de pulso

Tabela 2 – Norma de conformidade EMC e Referências normativas
IEC 60601-2-1, Edição 4.,
fevereiro de 2014

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

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 ed 3.0 com
A1:2007+A2:2010

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 61000-4-5:2014, ed 3.0

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

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

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 61000-4-11:2004, ed 2.0

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 61000-3-2:2014, ed 4.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 3-2: Limites Limites para emissões de correntes harmônicas
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IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

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

CISPR 11 ed 5.0 com A1:2010

Equipamentos de frequência de rádio industriais, científicos e
médicos (Industrial, Scientific and Medical, ISM) Características de distúrbio eletromagnético - Limites e métodos
de medição

2.1.2.

Declaração de Conformidade para IEC 60601-1-2

Tabela 1 - Emissões eletromagnéticas
Orientação e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas
O Trex HD foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o
usuário do Trex HD deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.
Teste de emissões
Emissões de RF

Conformidade
Grupo 01

O Trex HD usa a energia de RF apenas para o seu
funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF
são muito baixas e não causam qualquer interferência
no equipamento eletrônico nas proximidades.

Classe B

O Trex HD é adequado para uso em todos os
estabelecimentos, incluindo os domésticos ou aqueles
diretamente conectados à rede de energia elétrica pública
de baixa tensão que alimenta prédios usados para
finalidades domésticas.

CISPR 11

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

Classe A

Flutuações de
voltagem / emissões
de centelhas

Em conformidade

IEC 61000-3-3
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Tabela 2 - Imunidade eletromagnética
Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Trex HD foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o
usuário do Trex HD deve se certificar que seja usado em tal ambiente.
Teste de Imunidade

Descarga
eletrostática (ESD)

Nível de teste
IEC 60601
contato ±8 kV

Nível de
Conformidade

Ambiente eletromagnético Orientação

Em conformidade

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

Em conformidade

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

Em conformidade

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

Em conformidade

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

Em conformidade

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

ar ±15 kV

IEC 61000-4-2

Transiente elétrico
rápido/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 KHz
para linhas de
fornecimento de
energia elétrica
±1 kV, 100 KHz
para linhas de
entrada/saída

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV para modo
diferencial
±2 kV modo
comum

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

queda de <100%,
0/5 períodos, 0°,
45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°
Queda de 100%,
1 período
Queda de 30%,
25/30 períodos

Queda de 40%
para 5 ciclos
Frequência de
energia
Campo magnético de
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão de alimentação de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Tabela 3 - Imunidade eletromagnética – para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não forem de
SUPORTE À VIDA
Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Trex HD foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o
usuário do Trex HD deve se certificar que seja usado em tal ambiente.
Teste de
imunidade

Frequência
de rádio por
condução
IEC 61000-4-6

Nível de
Teste
IEC60601-1-2

3 Vrms

3 Vrms

150 kHz a
80 MHz
3 V/m

Frequência
de rádio por
irradiação
IEC 61000-4-3

Nível de
conformida

80 MHz a
2,7 GHz

Ambiente eletromagnético - Orientação

Os equipamentos de comunicações de RF móveis ou
portáteis não devem ser usados mais próximos a
qualquer peça do Trex HD incluindo cabos, do que o
cálculo da distância de separação recomendada da
equação aplicável à freqüência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d=1,2 ×√P 150 kHz a 80 MHz

3 V/m

d=1,2 ×√P 80 MHz a 800 MHz
d=2,3 ×√P 800 MHz a 2,5 GHz

Onde P é a potência máxima de saída nominal do
transmissor em Watts (W) conforme o fabricante do
transmissor e d é a distância de separação
recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos transmissores de RF
fixos, conforme determinado por um levantamento na
instalação eletromagnética1, deve ser inferior ao nível
de conformidade em cada faixa de freqüência 2.
Podem ocorrer interferências nas imediações dos
equipamentos marcados com o símbolo a seguir:
.

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

1Forças

de campo de transmissores fixos, como estações de rádio base, telefones (celular / sem fio) e rádios móveis
de terra, radioamador, rádios difusoras de AM e FM e difusoras de TV não podem ser previstas teoricamente com
precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores FR fixos, deve ser considerada uma
pesquisa eletromagnética no local. Se a força de campo medida no local no qual o Trex HD é usado exceder o nível
de conformidade RF aplicável acima, o Trex HD deve ser observado para verificar se ocorre operação normal. Se
um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como re-orientação ou
relocalização do Trex HD.
2 Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campos devem ser inferiores a 3 V/m.
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Tabela 4 - Teste de especificações para a IMUNIDADE DA PORTA DO GABINETE para
equipamentos de comunicações de FR sem fios
Frequência
do teste
(MHz)

Banda a)

Serviço a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Banda LTE 13, 17

Distância

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulação do pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulação do pulso b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 – 1.990

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

Modulação do pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

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

Modulação b)
217 Hz

2

0,3

28

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

Modulação do pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

(MHz)

710
745

NÍVEL DE
TESTE DE
IMUNIDADE
(V/m)

Potência
máxima
(W)

Modulação b)

780

Modulação do pulso b)
18 Hz
FM c)
± 5 kHz de desvio
1 kHz seno

(m)

810
870

930
1.720
1.845
1.970
2.450
5.240
5.500

5.785
OBSERVAÇÃO: Se necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena e o EQUIPAMENTO ME
ou SISTEMA ME pode ser reduzida para 1 m. O teste de 1 m de distância é permitido pela norma IEC 61000-4-3.
a) para alguns serviços, apenas as frequências de uplink são incluídas.
B) O transportador deve ser modulado usando um ciclo de 50 % de sinal quadrado.
c) Como uma alternativa para a modulação de FM, 50 % na modulação de pulso de 18 Hz pode ser usado porque embora ela
não represente a modulação real, seria a pior condição.
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Informações de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) – FCC
OBSERVAÇÃO: Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os
limites relativos a dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas
da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência
nociva em instalações residenciais. 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. No entanto, não há garantia
de que não ocorra interferência em uma instalação particular. Se este equipamento não
causar interferência que prejudique a recepção de rádio ou televisão, o que pode ser
determinado ligando e desligando o equipamento, é recomendado ao usuário tentar corrigir
a interefência por uma ou mais das seguintes medidas:
•

Reorientar ou realocar a antena receptora

•

Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

•

Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele a que o
receptor estiver conectado.

•

Consultar a ajuda de um revendedor ou de um técnico de rádio/TV experiente.

AVISO: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Natus
poderão anular a autoridade do usuário em operar este equipamento.
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Avisos e cuidados

3.1. Avisos gerais
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que todos os dados sejam armazenados usando os
recursos de armazenamento redundantes. Isto pode ajudar a minimizar a perda de dados
no caso de uma falha da unidade primária.
O uso apropriado deste dispositivo depende da leitura cuidadosa de todas as instruções
e etiquetas que vêm com ou no sistema. Medições imprecisas podem ser causadas pela
aplicação ou uso incorreto.
O amplificador é classificado como um IP0 - grau normal de proteção contra a entrada de
água de acordo com a IEC 529. O amplificador é classificado como um dispositivo classe II,
de acordo com a IEC601-1.
O computador utilizado com um amplificador Trex HD deve ser aprovado pela Natus e
fornecido como parte de um sistema aprovado pela IEC 601 ou deve ser aprovado de
acordo com a IEC 950 ou similar e mantido fora do ambiente do paciente (ou seja, à
distância de pelo menos 1,5 metros do paciente lateralmente e na altura máxima de
2,5 metros do piso, na área ocupada pelo paciente).
Use o Trex HD apenas em conjunto com dispositivos e acessórios aprovados.
O uso de cabos diferentes dos especificados ou vendidos pelo fabricante do equipamento
pode resultar em aumento das emissões ou redução da imunidade do equipamento
e pode levar o sistema a não estar em conformidade com os requisitos da norma
IEC 60601-1-2: 2007
Para garantir a validade dos sinais, não utilize o aparelho perto de fontes de interferência
electromagnética.
Precaução contra descarga eletrostática (Electrostatic Discharge, 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. Para procedimentos detalhados de manuseio, ver a Seção 3.6.
Desligue todos os sistemas de alimentação e desconecte o cabo de alimentação do sistema
e da parede antes de tentar limpar a unidade. A unidade Trex HD 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 Natus. É importante secar a
unidade rapidamente. Evite deixar líquido escorrer para qualquer um dos componentes
eletrônicos internos do sistema. Não use nenhum limpador abrasivo no sistema.
Quando o HD amplificador Trex estiver na bolsa certificada IPX2, ele tem proteção contra
pingos de água acima do dispositivo por até dez minutos de duração.
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Os sistemas Natus não são classificados como AP ou APG. NÃO USE um sistema Natus
na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Os acessórios deste dispositivo podem incluir vários tipos de eletrodos de agulhas estéreis
descartáveis. Estas agulhas são etiquetadas como ESTÉREIS e o método de esterilização
está documentado na embalagem. Esses eletrodos não devem ser usados se a
embalagem estéril foi manipulada indevidamente.
As duas baterias AA utilizadas para operar o Trex HD devem ser removidas se for provável
que o Trex HD não seja utilizado por algum tempo.

Descarte de baterias usadas, não recarregáveis de acordo com as regulações locais.

O Trex HD precisa de precauções especiais quanto à Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
e deve ser instalado e operado de acordo com as diretrizes da EMC (ver Seção 2.1.2).
O uso do Trex HD com cabos e acessórios não aprovados pela Natus pode afetar negativamente
o desempenho da EMC, incluindo a imunidade eletromagnética (ver Seção 2.1.3).
Um equipamento externo pode interferir no desempenho do Trex HD, mesmo se este outro
equipamento cumprir os requisitos de Emissão CISPR (ver Seção 2.1.3).
O Trex HD não deve ser empilhado ou utilizado na proximidade de outros equipamentos.
Se isso for necessário, o equipamento deve ser observado para garantir o funcionamento
normal na configuração pretendida. Ver Seção 2.1.2 para as distâncias de separação
mínimas recomendadas.
Não conecte itens que não estejam especificados como partes do sistema Trex HD
ao sistema.
Nunca utilize equipamentos que tenham peças ou equipamentos em falta ou que
possam conter peças soltas dentro do mesmo (ou seja, dentro de uma parte fechada
do equipamento). Se você suspeitar que uma peça de equipamento tem peças soltas
ou faltando, entre em contato com a Natus. Rotineiramente inspecione os cabos e
componentes do sistema para verificar se há desgaste regular.
AVISO: Softwares de terceiros instalados no computador de aquisição podem interferir
com o funcionamento do software Natus. Consulte o Suporte Técnico antes de instalar
software de outras marcas no computador.
AVISO: Nenhuma modificação deste equipamento é permitido.

O Trex HD foi marcado com IPX2 quando estiver dentro do estojo de transporte.
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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 Trex HD, incluindo cabos
especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode resultar uma degradação do
desempenho deste equipamento.

3.2. Cuidados e avisos de eletricidade
Os sistemas XLTEK são destinados para conexão somente a uma tomada elétrica aterrada
adequadamente.

As partes condutoras dos eletrodos e seus conectores não devem entrar em contato com
outras peças condutoras incluindo o terra.

Não coloque extensões com tomadas múltiplas portáteis no piso.

Não conecte outras tomadas múltiplas ou cabos de extensão ao sistema Trex HD.

Não utilize o MPSO com o sistema Trex HD para fornecimento de energia a nenhum
equipamento que não seja parte do sistema.
Para evitar possíveis riscos de segurança causados pela soma das correntes de fuga
quando todas as partes do sistema estão interligadas, nenhum equipamento além dos
dispositivos ligados ao Trex HD pode ser alimentado pelo 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 do transformador
e de corrente para cada dispositivo individual conectado.
NÃO conecte equipamentos não médicos, que tenham sido fornecidos como parte do
sistema, diretamente à tomada da parede quando o sistema é alimentado, via por tomada
portátil de saídas múltiplas com um transformador de separação.
NÃO conecte equipamentos elétricos que não tenham sido fornecidos como parte do sistema
à tomada portátil de saídas múltiplas.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue a alimentação elétrica do sistema até que
todos os cabos tenham sido corretamente conectados, verificados e inspecionados
visualmente quanto a qualquer dano. A falta de inspecionar os cabos pode resultar em
eletrocução A verificação da segurança elétrica deve ser realizada rotineiramente.
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PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça a manutenção do sistema. Peça manutenção
apenas a pessoas qualificadas. NÃO use componentes reparados sem teste apropriado.

3.3. Cuidados e avisos com a opção sem fio
O recurso sem fio do Trex HD apresenta uma sincronização do sinal EEG com a gravação de
vídeo. Este recurso não substitui outros meios de monitoramento e supervisão de pacientes.
Como demais dispositivos sem fio, este recurso é limitado à faixa operacional. Esta faixa
também será reduzida substancialmente se houver qualquer intereferência física entre a
unidade de Câmera Digital e o Trex HD. Em qualquer uma destas situações, os dados sem
fio não serão recebidos pelo computador de aquisição.
O Trex HD contém a ID FCC: QOQBT121 que está em conformidade com a parte 15 das
Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar intereferência prejudicial, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que
possa causar operação indesejada.
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável
pela conformidade anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento.
O equipamento de comunicação móvel por RF pode afetar o Trex HD e interferir com a
funcionalidade sem fio. Ver Seção 2.1.3 para orientações.

3.4. Cuidados e avisos com o ambiente do paciente
OBSERVAÇÃO: O ambiente do paciente é definido como a área no intervalo de 1,5 metros
do paciente e lateralmente dentro de 2,5 metros do piso na área ocupada pelo paciente.

O amplificador Trex HD NÃO é destinado ao uso com Equipamento Cirúrgico de Alta Frequência.
Conecte todos os eletrodos do paciente apenas em dispositivos fisiológicos totalmente
isolados eletricamente. A conexão de eletrodos do paciente a qualquer outro aparelho ou
saída elétrica externa pode resultar em lesões pessoais.
O amplificador aceita somente entradas de eletrodos à prova de toque. NÃO tente usar
qualquer outro estilo de eletrodo com a entrada de eletrodos do paciente.
O interruptor de eventos do paciente anexado ao Trex HD NÃO é destinado a incidentes
críticos associados com a segurança do paciente.

As conexões do paciente NÃO não são destinadas a contato cardíaco direto.

18

Manual do Usuário e de Manutenção

Amplificador XLTEK® Trex HD

Assim como com todos os equipamentos médicos, direcione o cabeamento do paciente com
cuidado para reduzir a possibilidade de complicações ou estrangulamentos.
A conexão de outros equipamentos médicos, como um estimulador elétrico simultaneamente
ao mesmo paciente pode constituir um perigo para a segurança.
NÃO toque em nenhuma das partes metálicas acessíveis do Trex HD e no paciente
simultaneamente.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente, ele deve ser aprovado pela norma
60601-1 ou 60950-1 e deve ser alimentado por um transformador aprovado pela 60601-1.

Não utilize o sistema Trex HD na proximidade de sistemas MRI ou CT.

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

Assim como com todos os equipamentos médicos, direcione o cabeamento do paciente com
cuidado para reduzir a possibilidade de complicações ou estrangulamentos.
O usuário não deve posicionar o equipamento de tal forma a tornar difícil a operação do
dispositivo de desconexão.
Haveria risco potencial de reações alérgicas. Consulte um clínico quanto a alergias antes
do uso.
Não utilize o sistema Trex HD enquanto estiver fora do estojo de transporte já que o
dispositivo não é certificado IPX para uso fora do estojo.
Nenhuma peça do equipamento ME deve ser reparada ou mantida quando estiver em uso
em um paciente.

3.5. Advertências quanto ao oxímetro de pulso:
O oxímetro de pulso Nonin XPOD deve ser operado somente por pessoal qualificado.
Este manual, as instruções para uso para qualquer sensor ou extensor de cabo do
oxímetro de pulso, as direções acessoriais para uso, todas as informações de precaução
e especificações devem ser lidas antes do uso.
RISCO DE EXPLOSÃO: Não utilize o oxímetro de pulso na presença de misturas
anestésicas inflamáveis ou outras substâncias infamáveis em combinação com o ar,
ambientes com oxigênio enriquecido ou óxido nitroso.
Um oxímetro de pulso NÃO deve ser usado como monitor de apneia.
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Um oxímetro de pulso deve ser considerado como dispositivo de alerta precoce. Conforme
uma tendência indique desoxigenação de um paciente, amostras de sangue devem ser
analisadas por um co-oxímetro do laboratório para compreender completamente a
condição do paciente.
Níveis signficativos de hemoglobinas disfuncionais (HbCO ou MetHb) podem causar
medidas inexatas.
Corantes intravasculares como verde indocianina ou azul metileno podem causar medidas
inexatas.

Iluminação excessiva pode causar medidas inexatas ou perda do sinal de pulso.

Movimento excessivo do paciente pode causar medidas inexatas.

Pulsações venosas podem causar medidas inexatas.
A carboxiemoglobina pode aumentar erroneamente as leituras. O nível de aumento é
aproximadamente igual à quantidade de carboxiemoglobina presente. Corantes, ou
qualquer substância contendo corantes, que alteram a pigmentação arterial, podem
causar leituras errôneas.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o paciente tiver hipotensão, forte
vasoconstrição, anemia ou hipotermia severa.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando houver uma oclusão arterial proximal
ao sensor.
A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o paciente estiver em parada cardíaca
ou em choque.
Não mergulhe o sensor em água, solventes ou soluções de limpeza. Não esterilize
o sensor por irradiação, vapor ou óxido de etileno.
Não mergulhe os cabos do paciente em água, solventes ou soluções de limpeza
(os conectores de cabos do paciente não são à prova d'água). Não esterilize os cabos
do paciente por irradiação, vapor ou óxido de etileno.
Assim como com todos os equipamentos médicos, direcione o cabeamento e conexões
para reduzir a possibilidade de complicações ou estrangulamentos.
A operação deste módulo abaixo da amplitude mínima de 0,3% de modulação pode causar
resultados inexatos.
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As leituras do oxímetro podem ser afetadas pelo uso de uma unidade eletrocirúrgica (ESU).

A inspeção dos monitores, cabos e sondas deve ser finalizadas antes de cada uso para
garantir compatibilidade e manter a segurança de paciente.
O sistema de amplificador Trex HD NÃO inclui SpO2 ou alarmes de taxa de batimentos
cardíacos.
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3.6. Aviso do sensor do oxímetro de pulso
Antes do uso, ler cuidadosamente as direções do sensor para uso.

Utilize somente sensores do oxímetro Nonin, conforme exigido, para medições SpO2.
Esses sensores são fabricados para atender às especificações de precisão para os
oxímetros de pulso. Outros transdutores de oxigênio (senores) podem causar desempenho
de oxímetro de pulso inapropriado.
O dano no tecido pode ser causado por aplicação ou uso incorreto de um sensor de
oximetria de pulso (ou seja por envoltura muito apertada do sensor). Inspecione o local do
sensor conforme direcionado nas direções do sensor para uso e assegure a integridade da
pele e o posicionamento e adesão corretos do sensor.
A sensibilidade do paciente pode variar devido ao status médico ou condição da pele.
Descontinue o uso das fitas adesivas se o paciente apresentar reações alérgicas ao
material adesivo.
Não utilize sensores de oximetria de pulso durante ressonância magnética, pois haveria
risco potencial de queimaduras. O oxímetro de pulso pode afetar a imagem da ressonância
e a unidade MRI pode afetar a precisão das medidas de oximetria.
O posicionamento de um sensor sobre uma extremidade com medidor de pressão arterial,
catéter arterial ou linha intravascular pode causar medidas imprecisas.

A perda de sinal de pulso pode ocorrer quando o sensor estiver muito apertado.

Não use sensores de oximetria de pulsos danificados. Não use sensores com
componentes óticos expostos. Não mergulhe o sensor em água, solventes ou soluções de
limpeza (os sensores e conectores não são à prova d'água). Não esterilize por irradiação,
vapor ou óxido de etileno. Veja as instruções de limpeza nas direções para uso para os
sensores de oximetria de pulso reutilizáveis.
Não use cabos de paciente danificados. Não mergulhe os cabos do paciente em água,
solventes ou soluções de limpeza (os conectores de cabos do paciente não são à prova
d'água). Não esterilize por irradiação, vapor ou óxido de etileno. Veja as instruções de
limpeza nas direções para uso para os cabos de paciente reutilizáveis.
O sensor do oxímetro pode não funcionar em extremidades frias devido à circulação
reduzida. Aqueça ou esfregue o dedo para aumentar a circulação, ou reposicione o sensor.

Não é possível utilizar o testador funcional para analisar a precisão da sonda do oxímetro
de pulso ou o seu uso com o sistema Quantum.
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Consulte as instruções do fabricante do sensor para uso quanto ao máximo tempo de
aplicação recomendado.

3.7. Avisos de transporte
Certifique-se de que qualquer plataforma, mesa, carrinho ou outra superfície usada durante
a operação, transporte ou armazenamento temporário ou permanente do sistema e seus
componentes seja adequada, resistente e segura. A Natus não será responsável por
qualquer lesão ou dano que venha a resultar de transportes, carrinhos, ou superfícies de
operação inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não será responsável
por qualquer lesão ou dano resulte de armazenamento indevido do cabo durante o
transporte.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o usuário deve guiar o carrinho usando as
duas mãos, assegurando-se que a base da roda esteja alinhada de modo que uma única
roda leve na direção do movimento. A falta de levar o carrinho com uma roda pode resultar
em um perigo de queda ao ascender ou descer escadas ou níveis.

3.8. Avisos de imunidade conduzida
Em ambientes onde o ruído elétrico parasítico interfere com o sinal elétrico biológico,
não há risco de mal interpretação das formas de onda do EEG ou de dados auxiliares.
Qualquer padrão anormal ou valor fora da faixa é conformado por profissionais médicos
treinados realizando o teste. Além dos dados auxiliares (por exemplo, de SpO2), os sinais
de EEG (eletroencefalograma) do amplificador de acompanhamento também serão
contaminados passado o ponto em que qualquer interpretação sinal clínico seja possível.
Operadores e tecnólogos de equipamentos de eletroencefalografia treinados podem
identificar e ignorar sinais que são obscurecidos por ruídos ambientais.
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Procedimentos e avisos

4.1. Procedimentos e avisos para lidar com descargas
eletrostáticas (ESD)
Antes de executar quaisquer procedimentos de configuração ou de colocação, leia a precauções
descritas nesta seção.
AVISO: Certifique-se de tomar as precauções adequadas para descargas eletrostáticas (ESD).
Desconecte os cabos antes de se mudar, cabear ou realizar quaisquer procedimentos de
preparação.
Alguns dispositivos semicondutores (estado sólido) podem ser facilmente danificados pela
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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4.2. Procedimentos e avisos sobre imunidade conduzida
Imunidade conduzida é definida como a capacidade de um produto eletrônico para tolerar a influência da
energia eléctrica a partir de outros produtos eletrônicos ou de fenômenos eletromagnéticos.
A energia elétrica a partir de outros dispositivos eletrônicos localizados em equipamentos próximos é
geralmente propagada através dos cabos de conexão. A funcionalidade de alguns dispositivos
semicondutores e de amplificadores de alta sensibilidade (EEG, ECG EMG) pode ser afetada por sinais
parasitas induzidos.
Este efeito pode ser descrito como o ruído e / ou saturação de canal sobre as formas de onda de EEG,
que são acopladas em conjunto com os valores de fora de escala para sensores auxiliares.

Siga essas técnicas para ajudar a identificar as fontes e para aumentar a
imunidade contra ruídos parasíticos.
•

•
•
•
•
•

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

Símbolo

Descrição
ATENÇÃO:
Consulte os documentos que acompanham o sistema
Consulte os documentos que acompanham o sistema

Consulte as instruções de operação

Terra de proteção (terra)

Equipamento Tipo BF

Tensão perigosa

Corrente alternada

Corrente contínua
Ligado

Desligado

UE apenas: Não descarte como resíduos municipais não classificados

Marca CE
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Descrição
Equipamento Classe II (gabinete não aterrado)

Sensível ESD
Ou
Sensível Estática

Equipamento RF para Radiação Não-ionizante

Identificação de Bluetooth sem fio

Conexão USB

Sensor do conector do oxímetro de pulso NONIN SpO2 - Não para
monitoramento contínuo (sem alarme para SpO2)

Dispositivo não estanque

Informações do fabricante

Fabricado no Canadá

A marca ETL é um símbolo de segurança que mostra que o produto foi
testado de forma independente e certificado para normas aplicáveis dos
segurança dos produtos dos Estados Unidos e do Canadá.

Segurança de TUV testada e produção monitorada
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Especificações do XLTEK Trex HD

Especificações

Valor(es)

Conexões elétricas do paciente
24 entradas referenciais (+ terra, + referência)

± 10 mV

Resolução

16 bit A/D

4 Entradas Diferenciadas

± 10 mV

Resolução

16 bit A/D

Taxa de rejeição do modo comum

-113 dB @ 60 Hz

Remoção CC

± 500 mV

Impedância de entrada de modo comum

> 10 MOhms

Ruído de entrada (pico a pico)

6.4 µV

Ruído de entrada (RMS)

1.08 µV

Corrente de entrada de desvio

< 10 pA

Crosstalk do canal

56 dB

Conexões de Eletrodos
(incluindo a entrada comum)

Protegido contra contato

4 Entradas CC Não Isoladas

± 5 Volts

Resolução

16 bit A/D

Impedância (kOhm)

<2.5, <5, <10, <25

Sinal de teste de canal.

Software selecionável

Taxa de amostragem

200 Hz, 256 Hz, 512 Hz

Capacidades físicas
Conexão de oxímetro/estimulação fótica

Sim (um/ou outro)

Botão de eventos do paciente

Sim

Cabo de interface

USB 2.0

Comprimento Padrão do Cabo USB

1,8 m (5,9 ft)

Peso da unidade principal (g)

300

Tamanho da unidade principal (cm)

10 x 15,5 x 2,5 (h x w x d)

Pilhas

2 AA

2 conexões mini-USB

Interface para computador de aquisição e Power Pack
(conjunto de pilhas) opcional

Segurança
Corrente de fuga
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Valor(es)

Parâmetros de operação
Limites ambientais de operação

Temperatura: 5°C a 40°C
Umidade: 15% a 93%
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Faixa de temperatura de armazenamento e
transporte

- 40°C a 70°C

Faixa de umidade de armazenamento e
transporte

10% a 100% incluindo condensação

Faixa de pressão atmosférica de
armazenamento e transporte

500 hPa a 1060 hPa

Transceptor sem fio - BT121
Protocolo

Bluetooth 4.2 BR/EDR

Frequência de operação

2,402 - 2,480 GHz

Potência de transmissão

+12dBm

FCCID

QOQBT121
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Imagens do produto

7.1. Trex HD (visão frontal)

Amplificador Trex HD
1

LED de energia

2

LED de Status

3

Conexão de Oxímetro/Fótica

4

Entrada de Referência (avanço)

5

Entrada Comum (traseiro)

6

24 Entradas Referenciais (duas linhas)

7

Conexão do Botão de Eventos do Paciente

8

Entradas CC (duas linhas)

9

Entradas Diferenciais (linha de avanço)

10

Conexão USB (abaixo)
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7.2. Trex HD (visão traseira)

OBSERVAÇÃO: Descarte as pilhas usadas, não recarregáveis de acordo com as
regulações locais.
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Como desembalar

A seção a seguir se aplica às embalagens de amplificadores padrão Trex HD, mas os rótulos Trex HD
EEG e Sleep especificam “Trex HD” e “Trex HD Sleep”, respectivamente.

8.1. Itens da embalagem do Trex HD
A embalagem do amplificador Trex HD inclui os seguintes itens:
•

Amplificador Trex HD

•

Manual do Usuário e de Manutenção Trex HD

•

Cabo mini-USB 2.0 (1,8 m / 5,9 pés)

•

Documento de aviso do Trex HD

•

Estojo para amplificador Trex HD

•

•

4 pilhas AA

Livreto e Diário de Instruções do Paciente
(Inglês)

•

Rótulo Trex HD Sleep

OBSERVAÇÃO: O Trex HD é fornecido com um rótulo padrão exibindo marcações para
estudos EEG; por conveniência ao realizar estudos Sleep, o usuário pode aplicar o rótulo
“Trex HD Sleep” com as marcações destinadas para estudos Sleep (fornecidas).

OBSERVAÇÃO: A funcionalidade do Trex HD não é afetadas pelo rótulo e todas as
instruções, avisos e advertências descritas neste manual ainda se aplicam.

Rótulo Trex HD com marcações para estudo clínico EEG (padrão)

Rótulo Trex HD Sleep com marcações para estudo Sleep
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8.2. Acessórios opcionais
O sistema Desktop Ambulatório de Vídeo Trex HD inclui (somente Trex HD, não disponível em todos
os mercados):
•

Embalagem Trex HD

•

Kit de Câmera Digital (Câmera, caixa de transporte, tripê, fixador)

•

Kit de interface de vídeo HD Trex (Interface de HD Video Trex, cabo LANC (0,18 m/7,0 in))

•

Monitor e desktop de aquisição

•

Licença de Software

O sistema Laptop Ambulatório de Vídeo Trex HD inclui (somente Trex HD, não disponível em todos os
mercados):
•

Embalagem Trex HD

•

Kit de Câmera Digital (Câmera, caixa de transporte, tripê, fixador)

•

Kit de interface de vídeo HD Trex (Interface de HD Video Trex, cabo LANC (0,18 m/7,0 in))

•

Laptop de aquisição

•

Licença de Software

Outros acessórios opcionais (Trex HD):
•

Trole XTREK com vídeo opcional

•

Power pack (conjunto de pilhas) para até 72 horas de gravação contínua

•

Kit de acessórios Sleep

•

Kit de acessórios EEG

•

Interface de chave paciente-evento (2,4 m / 7,9 pés)

•

Cartão flash SD para câmera de vídeo

•

Oxímetro Nonin Xpod®

•

Cabo Trex HD do estimulador fótico Natus para o estimulador fótico Natus (2,4 m / 7,9 ft)
OBSERVAÇÃO: O amplificador Trex HD deve ser usado apenas com cabos, transdutores,
eletrodos, sensor e chaves que sejam fornecidos ou aprovados pela Natus.
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Configuração

O Trex HD foi projetado para trabalhar com um sistema de computador Natus com operação do banco
de dados Natus (XLDB) e o software NeuroWorks ou Sleepworks.

9.1. Como iniciar
OBSERVAÇÃO: Na eventualidade de uma falha de energia elétrica, a gravação corrente será
retomada usando as últimas configurações programadas depois da restauração da energia elétrica.

9.1.1.
•

•

•
•

Posicionamento do operador e paciente
Ambiente clínico: Espera-se que o operador do sistema esteja em pé ou sentado na frente do
computador, mas não continuamente. O paciente normalmente está deitado em leito localizado
ao lado do sistema não é, de forma alguma, apoiado pelo equipamento.
Ambiente Doméstico: É esperado que o operador do sistema durma com o Sistema Trex HD
e os acessórios não envolventes de paciente em uma cabeceira, conforme especificado.
O paciente não é, de forma alguma, apoiado pelo equipamento.
As unidades de sistema Trex HD são de paciente.
Consulte as instruções correspondentes de uso para todos os componentes de sistema antes
de usar. Isto deve incluir, sem se limitar: oxímetros de pulso, computadores e software.
OBSERVAÇÃO: Há um risco de lesão se a unidade Trex HD não estiver encaixada
corretamente no paciente.
OBSERVAÇÃO: Antes de enviar o sistema Trex HD para casa com um paciente, certifique-se
de que o paciente recebeu as devidas informações de contato.

Em nenhuma hipótese deve-se apoiar ou descansar sobre o sistema. Consulte a seção Especificações e
manutenção do sistema de transporte para colocação, detalhes e cuidados para as diferentes opções de
carrinho de transporte.
Consulte as Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes do uso. Isto inclui, entre
outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.

9.1.2.

Como iniciar um estudo

Depois que o equipamento tiver sido instalado por seu representante qualificado Natus e um paciente
tiver sido conectado ao sistema Trex HD, um novo estudo EEG pode ser iniciado. Para detalhes sobre
começar um novo estudo EEG/PSG, consulte ou manual NeuroWorks ou SleepWorks diretamente.
Configurações de aquisição do software
Para obter instruções sobre como iniciar um estudo ambulatorial, consultar o manual NeuroWorks ou
SleepWorks.
OBSERVAÇÃO: Se um Power Pack (conjunto de pilhas) (n/p 019822) estiver sendo usado
com o Trex HD, ligue-lo ao amplificador ambulatorial depois de iniciar a gravação e coloqueo na bolsa com o Trex HD. Ver a Seção 13: Power Pack (conjunto de pilhas) externo para
obter mais informações.
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Como desligar o sistema

Utilize os seguintes passos para garantir que seu sistema esteja desligado completamente e de
forma segura.
1. Feche quaisquer estudos ativos no software NeuroWorks.
2. Desligue o computador; assegurando-se de que o procedimento correto de desligamento
seja seguido.
3. Retire as pilhas do sistema Trex HD.

9.1.4.

Funcionalidade de cor de LED do amplificador Trex HD:

•

Piscar âmbar indica que o Trex HD está armazenando dados em sua memória HD.

•

Verde indica que o Trex HD está conectado ao computador principal ou ao conjunto de pilhas
opcional externo via USB.

•

Piscar verde indica que a pilha está fraca.

9.2. Como adicionar a unidade Trex HD a um cinto ou a
um cordão
A colocação da unidade Trex HD no paciente pode ser realizada pelo uso de uma configuração de
correia ou de cordão.
OBSERVAÇÃO: O estojo e o sistema de cinto ou cordão devem ser revestido sobre as
roupas do paciente ou vestuário de hospital.

9.2.1.

Configuração de cinto

Para usar a configuração do cinto:
1. Prenda o estojo ao cinto enroscando pela parte de trás do estojo.
2. Após fixar os eletrodos ao paciente, coloque o Trex HD no estojo com os fios do eletrodo saindo pela
parte de cima ou pelos lados, conforme especificado.
3. Aperte bem os fechos o máximo possível para segurança do Trex HD.
4. Depois que o Trex HD estiver fechado no estojo, encaixe o cinto Certifique-se que o cinto não esteja
muito apertado ou muito solto e que o paciente esteja confortável.
5. Introduza o botão de evento do paciente no suporte ao lado do estojo e junte os eletrodos em um
rabo de cavalo.
Observação: Se um conjunto de pilhas estiver sendo usado, coloque-o na bolsa do Trex
HD com o Trex Trex HD na Etapa 2.
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Configuração do cordão

Para usar a configuração do cordão:
1. Prenda o cordão a dois (2) anéis na parte de trás da bolsa.
2. Após fixar os eletrodos ao paciente, coloque o Trex HD no estojo com os fios do eletrodo saindo pela
parte de cima ou pelos lados, conforme especificado.
3. Aperte bem os fechos o máximo possível para segurança do Trex HD no estojo.
4. Depois que o Trex HD estiver fechado no estojo, coloque o cordão ao redor do pescoço ou do ombro
do paciente, ou pendure na coluna da cabeceira da cama.
5. Introduza o botão de evento do paciente no suporte ao lado do estojo e junte os eletrodos em um
rabo de cavalo.
Observação: Se um conjunto de pilhas estiver sendo usado, coloque-o na bolsa do Trex
HD com o Trex Trex HD na Etapa 2.
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9.3. Como configurar o Amplificador Trex HD para um
estudo sem vídeo

Figura 1: Conexões de hardware para um Trex HD
Para conectar o Trex HD ao computador Natus (XLTEK DT):
1. Utilize o cabo USB 2.0 fornecido para conectar o Trex HD ao computador.
2. Se for necessária uma chave de eventos do paciente, insira-a na conexão de evento do
paciente na caixa de controle.
3. Se for necessário um estimulador fótico, insira o estimulador fótico na conexão na unidade
central.
4. Quando você estiver pronto para executar um estudo, conecte os fios do paciente e transdutores
ao Trex HD.

9.4. Como configurar o amplificador Trex HD para um
estudo com vídeo em ambulatório
1. Conecte o Trex HD e a câmera ao computador de aquisição utilizando os cabos fornecidos (ou
aprovados pela Natus). Utilize o cabo USB para mini-USB fornecido para conectar a câmera ao
computador (ver a Figura 2).
2. Utilize o software, prepare a câmera para conexão sem fio com o amplificador Trex HD. Para
instruções detalhadas, ver o Guia Técnico Trex HD (P/N 009318).
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Figura 2: Como configurar o Trex HD para um estudo com vídeo
3. Após a conclusão com sucesso de um teste de vídeo usando o software, desconecte a câmera
do computador de aquisição.
4. Conecte dispositivos externos adicionais conforme necessário (botão de eventos do paciente,
oxímetro de pulso, estimulador fótico) ao Trex HD (ver a Figura 3).
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5. Quando você estiver pronto para executar um estudo, conecte os fios do paciente e os
transdutores ao Trex HD.

Figura 3: Conexões de Hardware do Trex HD e Video para operação do dispositivo

OBSERVAÇÃO: A câmera do Trex HD pode ser usada somente para gravações de vídeo
ambulatório. Os dados de vídeo são gravados na memória interna da câmera ou no cartão
de memória SD e carregados na estação de aquisição após o estudo tiver terminado. O
vídeo não pode ser monitorado ou revisto em um computador antes de seu carregamento.

OBSERVAÇÃO: Para instruções detalhadas sobre iniciar, parar e carregar um estudo de
vídeo ambulatório usando o Trex HD, ver o Guia Técnico Trex HD (P/N 009318).

9.4.1.

Como configurar a câmera e a interface de vídeo do Trex HD (TVI)

Esta funcionalidade de vídeo está disponível somente com o Trex HD. O Trex HD é equipado com um
módulo Bluetooth para comunicação sem fio com uma interface de Video Trex HD (TVI) fixada à câmara
de vídeo.
OBSERVAÇÃO: Utilize somente o modelo de câmera e os acessórios fornecidos ou
aprovados pela Natus.
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Funcionalidade de cor de LED do adaptador de vídeo do Trex HD:

•

Verde indica que a TVI está ligada.

•

Piscando periodicamente pisques claros de azul indica que a TVI está “pareada” com um
amplificador Trex HD próximo.

9.4.1.2.

Configurações de montagem da câmera

A câmera Trex HD com TVI pode ser montada sobre um tripé ou um grampo.

Opções de Montagem da Câmera
1.1.1.1.1

Câmera com Anexo de Luz Infravermelha (IR)

O iluminador de luz infravermelha forneido com a câmera pode ser anexado à câmera durante operação
para ampliar a faixa de gravação durante condições de noite ou escuras.

Anexo de Luz Infravermelha (IR) opcional
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Visão Geral de Montagem de Tripê e Fixadora

Configuração de Fixadora

Configuração de Tripê
Montagem da Câmera
A

Iluminador IR

B

Câmera

C

Interface de vídeo do Trex HD

D

Pivô de Bola da Câmera

E

Pino de Fixação de Montagem

F

Fixação de Montagem

G

Cunha de Fixação de Montagem

H

Tripê
OBSERVAÇÃO: Consulte as instruções do fabricante quanto á operação e instalação de
componentes A, B, D, E, F, G e H.

41

Amplificador XLTEK® Trex HD
9.4.1.3.

Manual do Usuário e de Manutenção

Montagem da interface de vídeo do Trex HD

A TVI pode permanecer segura à câmera conforme é movida da caixa de transporte ao tripê ou fixadora.

1. Oriente a TVI de maneira que os LEDs estejam para a parte de trás da câmera.
2. Use uma moeda para girar um parafuso na TVI para roscar e apertar o dispositivo à parte de
baixo da câmera.
9.4.1.4.

Conexões de cabo LANC

1. Conecte esta extremidade à Interface de Vídeo Trex HD. Utilize a porta com o símbolo da
câmera
.
2. Conecte esta extremidade à câmera. Utilize a porta rotulada “LANC”.

9.5. Testando o Amplificador Trex HD
O amplificador Trex HD é completamente montado, testado e calibrado antes de ser enviado a você.
As seções seguintes descrevem alguns testes que podem ser executados para verificar o desempenho
das conexões do amplificador Trex HD. Os testes descritos nesta seção devem ser realizados
regularmente para certificar-se de que o dispositivo está funcionando conforme foi destinado.

42

Manual do Usuário e de Manutenção

9.5.1.

Amplificador XLTEK Trex HD

Calibração e verificação

Não há necessidade de calibrar o software ou o amplificador Trex HD. Toda a calibração é feita na
fábrica antes do sistema ser enviado. Para verificar se o amplificador Trex HD está corretamente
calibrado, execute o seguinte procedimento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Conecte o Trex HD ao computador Natus e ligue o sistema.
Inicie o banco de dados Natus (XLDB).
Para iniciar um novo estudo, clique em [New EEG] (Novo) ou Sleep.
Selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações)> Acquisition (Aquisição).
Na guia Acquisition (Aquisição), defina o Reference Electrode (Eletrodo de referência) para
Common (Comum).
Prepare quatro montagens bipolares que tirem a diferença de canais adjacentes; por exemplo,
C3 CZ, C4 T4, T5 P3, etc.
Aplique uma onda senoidal de 50 microvolts, amplitude pico a pico de 10 Hz, para todos os
canais do grupo utilizando um gerador de sinal. Assegure-se de que haja uma carga de 50 Ohms
na saída do gerador se o gerador foi concebido para proporcionar o nível especificado dentro
desta carga.
Defina o filtro LFF para 0,1, o filtro HFF para OFF (Desligado), e o filtro Notch para OFF (Desligado).
Verifique se nenhuma onda senoidal é maior do que 50 microvolts pico a pico. 50 microvolts
representa uma correspondência de ganho de 1%.
OBSERVAÇÃO: Para obter mais informações sobre a configuração de uma montagem,
consulte Help (Ajuda) online.

9.5.2.

Teste de canal

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

Para executar um teste de canal
1. Selecione Controls (Controles) > Channel Test Signal (Sinal de teste de canal). A barra de
controle Channel Test (Teste de canal) aparece acima da janela de forma de onda.
2. Use a barra de ferramentas Channel Test (Teste de canal) para selecionar a forma de onda, a
amplitude e a frequência desejadas.
3. Para parar o teste de canal e salvar as configurações atuais, clique em Done(Pronto).
Controle do sinal de teste de canal
O controle de sinal de teste de canal liga o sinal de teste de canal de acordo com as últimas definições
salvas e exibe a barra de ferramentas Test Signal (Sinal de teste). A barra de controle Test Signal (Sinal
de Teste) aparece acima do display de rastro. A barra de ferramentas tem controles para a forma,
amplitude e frequência.
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Barra de ferramentas Channel Test Signal (Sinal de teste de canal).

9.5.3.

Verificação de impedância

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

Fazer isso...

Iniciar a verificação da impedância

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

Bloqueio em um canal

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

Prossiga para uma verificação de
impedância total

Clique em Release Lock (Liberara bloqueio)

Finalize a verificação de impedância

Clique em End (Fim)

Salve a verificação de impedância
como parte do estudo

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

Uma verificação de impedância exibe gráficos de barras que mostram a impedância de cada conexão de
eletrodo. Uma barra verde indica que a leitura está abaixo do limiar definido. Uma barra vermelha indica
que a leitura está acima do limiar. Para definir o limite de impedância, clique em um dos botões
Threshold (Limar) na caixa Threshold Group (Grupo de limiares) no lado direito da caixa Check
Impedance (Verificação de impedância).
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10. Especificações e manutenção do sistema
de transporte
Consulte as Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes do uso. Isto inclui, entre
outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.
OBSERVAÇÃO: A preparação e a instalação do sistema de transporte e devem ser realizados
por pessoal qualificado da Natus.

10.1. Especificações do Trole XLTEK

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

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

Peso do
equipamen
to [lb]
1
2
10
0

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

0

10

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso do carrinho da base

100

Peso total
* Itens opcionais

163

255
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10.2. Especificações do carrinho ErgoJust
Consulte Guai de Instalação e Funcionalidade do Natus ErgoJust (n/p 019667).

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

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

10.5. Detalhes de entrada elétrica e transformador
UE
Alimentação

200-240 V AC, 2,24A @ 50 Hz

Transformador

Powervar ABC500-22MED

América do Norte
Alimentação

120 V CA, 3,10 A @ 60 Hz

Transformador

Powervar ABC300-11MED
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11. Oxímetro de Pulso Nonin Xpod
OBSERVAÇÃO: Consulte as Instruções de Uso quanto a qualquer oxímetro de pulso, sensor,
ou extensor de cabo antes de usar.
O tópico a seguir lista as especificações para a placa Nonin Xpod que é embutida no amplificador Trex HD.
A placa conecta os sensores e fornece saturação de oxigênio, taxa de pulso, forma de onda de pulso e
outras informações de saída via software NeuroWorks. O amplificador Trex HD fornece energia e isola a
placa da energia principal e do terra.
O usuário deste equipamento médico pode verificar a operação do oxímetro de pulso aplicando de
maneira apropriada o sensor e visualizando o sinal SpO2 gerado e a tela de frequência de pulso usando
o software NeuroWorks. O software NeuroWorks fornece atualmente dois tipos de dados: SpO2,
frequência de pulso de quatro batimentos baseado nas quatro taxas de batimentos aceitáveis anteriores
e uma taxa de batimentos a batimento que é calculada com base no batimento anterior.
OBSERVAÇÃO: As formas de onda de SpO2 e taxa de pulso não são normalizadas.

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

11.2. Indicações para uso
O Xpod é destinado a fornecer aos fabricantes de dispositivos médicos um oxímetro pequeno de baixo
consumo de energia que pode ser facilmente anexado a um dispositivo host externamente. O Xpod
mede a saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (%SpO2) e a frequência de pulso (BPM)
para pacientes adultos, infantis e neonatal. Quando integrado com um sistema host de fabricante de
dispositivo médico, o Xpod pode ser usado em qualquer ambiente onde são feitas medidas de oximetria
de pulso.
Informações de segurança adicionais podem ser encontradas na rotulagem fornecida com cada sensor
Nonin.

11.3. Especificações do oxímetro de pulso
Especificações do oxímetro de pulso
Faixa de saturação de oxigênio (SpO2) exibida

0 a 100%

Faixa de taxa de batimentos exibida

18 a 321 batimentos por minuto (BPM)
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11.4. Instruções para uso do oxímetro de pulso
A indicação de um sinal de inadequação e/ou avarias de sonda para o sensor SP02 é alarmado por meio
do software Neuroworks 9.0 e é exibido no monitor do computador. O software irá indicar o seguinte, se
detectar uma anomalia; a degradação do sinal, ou falha da sonda durante a monitorização:
1.
2.
3.
4.
5.

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

11.5. Acessórios
Os seguintes acessórios Nonin podem ser usados com módulo Xpod. Veja as respectivas instruções de
sensor para informações detalhadas relacionadas ao uso do sensor especificado (população de
paciente, corpo/tecido, e aplicação).

11.5.1.

Cabos

Número do modelo

Descrição

UNI-RA-0

Cabo de Paciente 7,5” 90 graus

UNI EXT-X

Cabo de Extensão de Paciente (selecione 1, 3, 6 ou 9 metros)

11.5.2.

Sensores do oxímetro disponíveis

Número do modelo

Descrição

8000AA-1

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada para Adulto, cabo 1 m (3 pés)

8000AA-3

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada para Adulto, cabo 3 m (9,8 pés)

8000AP-1

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada Pediátrico, cabo 1 m (3 pés)

8000AP-3

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada Pediátrico, cabo 3 m (9,8 pés)

8000J-1

Flex Adulto, cabo 1 m (3 pés)

8000J-3

Flex Adulto, cabo 3 m (9,8 pés)

8001J

Flex Neonatal, cabo 1 m (3 pés)

8008J

Flex Infantil, cabo 1 m (3 pés)

8000Q2

Aplicações no Ouvido, cabo 1 m (3 pés)

8000R

Reflexão, cabo 1 m (3 pés)

8000SS

Sensor, reutilizável, macio, pequeno, cabo de 1 m (3 ft)
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Número do modelo

Descrição

8000SS-3

Sensor, reutilizável, macio, pequeno, cabo de 3 m (9,8ft)

8000SM

Sensor, reutilizável, macio, médio, cabo de 1 m (3 ft)

8000SM-3

Sensor, reutilizável, macio, médio, cabo de 3 m (9,8 ft)

8000SL

Sensor, reutilizável, macio, grande, cabo de 1 m (3 ft)

8000SL-3

Sensor, reutilizável, macio, grande, cabo de 3 m (9,8 ft)

7000A

Flexi-Form® III Adulto, cabo 1 m (3 pés), 24-pack 7000P

7000I

Flexi-Form III Infantil, cabo 1 m (3 pés), 24-pack

7000N

Flexi-Form III Neonatal, cabo 1 m (3 pés), 24-pack

6000CA

Sensor, Descartável, Adulto, cabo 45 cm (17,5 pol)

6000CP

Sensor, Descartável, Pediátrico, cabo 45 cm (17,5 pol)

6000CI

Sensor, Descartável, Infantil, cabo 90 cm (35,5 pol)

6000CN

Sensor, Descartável, Neonatal, cabo 90 cm (35,5 pol)

6500SA

Sensor, Descartável Duraforam, Padrão, cabo 1 m (3 pés)

6500MA

Sensor, Descartável Duraforam, Pequeno, cabo 1 m (3 pés)

11.6. Medições
Este módulo de oxímetro de pulso é projetado para determinar a porcentagem de saturação de oxigênio
arterial da hemoglobina funcional.
Os valores de frequência de pulso e SpO2 são atualizados a cada 1/3 segundos e consistem de uma
média de 4 batidas.
Medição dos comprimentos de onda e potência de saída3

•
•

3

Vermelho: 660 nanômetros @ 0,8 mW méd. máx.
Infravermelho: 910 nanômetros @ 1,2 mW méd. máx. (usando sensor Nonin PureLight®)

Esta informação é especialmente útil para clínicos.
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Os fatores que podem degradar o desempenho do oxímetro de pulso e afetar
a precisão da medida incluem o seguinte:
•

luz ambiente excessiva

•

movimento excessivo

•

interferência eletrocirúrgica

•

restritores de fluxo sanguíneo (catéteres arteriais, medidores de pressão, linhas de infusão, etc.)

•

umidade no sensor

•

sensor mal aplicado

•

tipo de sensor incorreto

•

qualidade ruim de pulso

•

pulsações venosas

•

anemia ou baixas concentrações de hemoglobina

•

cardiogreen ou outros corantes intravasculares

•

carboxiemoglobina

•

metemoglobina

•

hemoglobina disfuncional

•

unhas artificiais ou polidores de unha

•

um sensor fora da altura do coração

11.7. Faixas Exibidas
As faixas exibidas para o Nonin Xpod de 0 a 100% para SpO2, 18 a 321 BPM para frequência de pulso.
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12. Como garantir a energia suficiente das pilhas
12.1. Energia elétrica de pilhas com (apenas) pilhas AA
Trex HD é alimentado por duas pilhas alcalinas tamanho AA para gravações em ambulatório. Um
conjunto de pilhas opcional está disponível para prolongar o tempo de gravação sem a necessidade
de substituir as pilhas. Para mais informações, consulte A energia elétrica de pilhas com pilhas AA e o
Power Pack (conjunto de pilhas).
Para garantir
•

Energia de pilhas suficiente por 24 horas de gravação consecutiva em ambulatório com duas
novas pilhas AA, e

•

Armazenamento suficiente para uma gravação de 96 horas

Então:
a. Todos os canais de CC, canais diferenciais 2 a 4, frequência de pulso (PR) e saturação de
oxigênio (OSAT) devem ser desligados na estação de aquisição,
b. A frequência de amostragem deve ser definida para 200 Hz;
c. Duas novas pilhas AA deve ser inseridas
Isso assegurará que o amplificador de ambulatório tenha memória on-board suficiente e energia de pilha
para gravar durante o estudo. É recomendável que as pilhas sejam trocadas a cada 24 horas por um
conjunto de pilhas AA novo.
OBSERVAÇÕES: É altamente recomendável utilizar uma das melhores marcas de
pilhas alcalinas AA como Duracell® Coppertop®, Duracell Procell® ou equivalente.
Não use baterias recarregáveis.
Com um sensor de oxímetro de pulso conectado a ela, o Trex HD pode funcionar por
17 horas com um conjunto novo de pilhas AA gravando na memória internal.
OBSERVAÇÕES: Quando as configurações descritas nesta seção se aplicarem, é
recomendado que os pacientes sejam orientados a substituirem as pilhas internas de
acordo com a agenda fixada:
•
•

Estudos EEG ambulatórios padrão: A cada 24 horas (à mesma hora uma
vez ao dia)
Estudos PSG com sensor de oxímetro de pulso conectado: A cada
12 horas (duas vezes ao dia - uma vez na manhã e novamente à noite)
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12.2. A energia elétrica de pilhas com pilhas AA e o
Power Pack (conjunto de pilhas)
A Natus oferece um Power Pack (conjunto de pilhas) (n/p 019822) para estender o tempo de gravação
do Trex HD para até 72 horas sem a necessidade de substituição das pilhas AA internas. O Power Pack
inclui um kit Power Pack (n/p 018795), uma fonte de alimentação (n/p 019755), e um cabo Trex HD
(n/p 018727).
Para garantir:
•

Energia de pilhas suficiente por 72 horas de gravação consecutiva em ambulatório e

•

Armazenamento suficiente para uma gravação de 96 horas

Então:
a. Todos os canais de CC, canais diferenciais 2 a 4, frequência de pulso (PR) e saturação de
oxigênio (OSAT) devem ser desligados na estação de aquisição,
b. A frequência de amostragem deve ser definida para 200 Hz;
c. Duas pilhas AA novas devem ser inseridas no Trex HD, e
d. Um Power Pack deve ser conectado após o início da gravação em ambulatório.
OBSERVAÇÕES: Com as configurações descritas nesta seção, (com pilhas AA novas
e um Power Pack totalmente carregado), é recomendado que os pacientes sejam
orientados a substituírem as pilhas internas de acordo com uma agenda definida:
•

Estudos EEG ambulatórios padrão: Não é necessário para ao menos
72 horas (e a cada 24 horas depois disso)

As orientações apresentadas nesta seção aplicam-se quando as pilhas AA são inseridas
e permanecem no Trex HD durante a duração da gravação em ambulatório, em conjunto
com o Power Pack. Não remova as baterias internas durante a gravação do estudo. Se for
necessário substituir as pilhas ou para reiniciar o Trex HD por qualquer razão, em primeiro
lugar, desconecte a bateria e, em seguida, substitua as pilhas.
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13. Fonte de alimentação externa
13.1. Símbolos do Power Pack
Símbolo

Descrição

O Power Pack esta sendo carregado

Estado da carga do Power Pack. Esta marca junto com os quatro LEDs para
a esquerda do botão Atualizar irá mostrar o estado de carga da bateria.
Ver Indicadores LED do Power Pack para detalhes sobre a carga.

13.2. Especificações da fonte de alimentação externa Power Pack
Especificações

Valor(es)

Tamanho (cm)

7,0 x 12,1 x 2,5 (a x l x p)

Peso

300 g

Indicadores LED

1 Indicador de carga
4 Indicadores de estado

Conector

5 pinos

Cabo de carga do Trex HD

5 pinos para mini-USB de 15 cm (6 in)

Capacidade

6,6 AH nominal, 40 WH

Consumo de auto-energia

Modo de espera: < 100 uA
Modo de descarga: < 8 mA
Modo de carga: < 8 mA

Tensão de carga

12 V

Tempo de carga

330 min (5½ horas)

Tensão de saída nominal

7,4 V

Tensão de operação

110– 240 V

Certificação

IEC-62133
UL 2054
UN 38.3
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13.3. Avisos e cuidados da fonte de alimentação externa
Power Pack
Carregue pilhas somente em locais limpos, bem ventilados, e não perigosos.

Para pilhas pouco usadas, ou pilhas para armazenamento em longo prazo (mais de 3
meses), o método recomendado de armazenamento é deixar a bateria conectada à fonte
de alimentação.
Se forem armazenadas desconectadas da fonte de alimentação, carregar a bateria até cerca
de 40% de carga antes de armazená-la e recarregar anualmente se não usada mais cedo.

A pilha não deve ser deixada em um estado descarregado. Recarregue a pilha
imediatamente após o uso.

Não abra ou deixe entrar água na pilha.

Unidade selada - não desmonte. Não há peças passíveis de reparos no interior do estojo.
Não tente abrir o estojo ou o exponha à umidade. Isso pode resultar em ferimentos graves
ou morte devido a choque elétrico.
Não instale o sistema Trex HD ou use uma tomada a até 3 m (10 ft) de uma piscina.

Não use com uma tomada elétrica no banheiro.

A bateria deve ser reciclada ou descartada de forma apropriada. Não incinere.

Apenas para utilização em ambientes internos.

Carregue apenas com fonte de alimentação aprovada.
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13.4. Como usar o Kit de Alimentação Externa
O conjunto externo de pilhas do Trex HD é conectado ao Trex HD através da entrada mini-USB. Quando
a bateria externa está fornecendo energia para o Trex HD, a luz LED verde de alimentação externa
permanece acesa.
Para usar o kit Power Pack:
1. Insira duas pilhas AA novas de marca reconhecida no Trex HD.
2. Inicie estudo um EEG ou PSG.
3. Inicie uma gravação em ambulatório através do software ou desconectando o Trex HD do
computador de aquisição.
4. Conecte um conjunto de pilhas Power Pack totalmente carregado ao Trex HD HD usando o cabo
fornecido.
5. Coloque o Power Pack com segurança na bolsa Trex HD com a caixa de controle. Mantenha o
Power Pack conectado durante o período do estudo.
É recomendado que o Power Pack seja carregado a plena capacidade antes de cada utilização. Para
carregá-lo, desconecte o cabo do Trex HD do Power Pack; ligue a fonte de alimentação ao Power Pack;
e ligue-o a uma tomada. O tempo de carga até a plena capacidade é de aproximadamente 5,5 horas.
Para informações adicionais, consulte Como carregar o Power Pack.

Power Pack
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13.5. Power Pack externo e detalhes de carga
A pilha de íons de lítio fornece aproximadamente 500 ciclos de carga/descarga ao longo de dois anos de
vida útil esperada. A vida útil do conjunto de pilhas será significativamente reduzido se ele for exposto a
temperaturas excessivamente altas/baixas.
Não carregue uma Power Pack que esteja abaixo de 0ºC (32ºF). Deixe que o conjunto de pilhas alcance
a temperatura ambiente.
•

A temperatura ideal de carga do Power Pack é de 20ºC a 25ºC (68ºF a 77ºF). Temperaturas de
carga fora desta faixa irão reduzir o ciclo de vida do conjunto de potência e sua capacidade.

•

Novos conjuntos de pilhas ou Power Packs que estiveram em armazenamento durante um longo
período devem passar por um ciclo de carga-descarga antes de seres usados para calibrar o
medidor de gás.

•

O tempo de funcionamento será reduzido quando operado em temperaturas ambientais
extremas devido ao envelhecimento natural do Power Pack.

13.5.1.

Indicadores LED do Power Pack de alimentação externa

A percentagem da capacidade restante da bateria pode ser vista no final da unidade enquanto conectada
ao Trex HD. O número de LEDs acesos indica a capacidade do Power Pack.
Se o Power Pack estiver sendo carregado, o estado da carga será indicado pelos mesmos quatro (4)
LEDs.
Estado da bateria

Indicador do estado

75~100%

Quatro luzes

50~75%

Três luzes

25~50%

Duas luzes

1~25%

Uma luz

0%

Luz apagada

Carga em andamento

Luz âmbar de carga

Carga completa

Luz verde de carga

Se o Power Pack não estiver conectado à unidade Trex HD, o estado do Power Pack pode ser visto
pressionando-se o Botão de atualização.
OBSERVAÇÃO: Para preservar a vida útil do conjunto de pilhas, os LEDs de estado são
projetados para serem desligados ao ligar o Trex HD e durante o seu armazenamento. Os
indicadores podem ser reativados pressionando-se o botão de atualização.
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OBSERVAÇÃO: A bateria externa consome uma pequena carga enquanto inativa ou em
armazenamento. É recomendável que o conjunto de pilhas seja usado dentro de 24 horas
depois que ele for carregado a plena capacidade. Um armazenamento ou tempo ocioso mais
longo pode reduzir a vida útil do conjunto de pilhas durante a operação.

13.6. Carga usando o Power Pack de alimentação externa
Para carregar o Power Pack:
1. Inspecione o Power Pack. Se houverem rachaduras ou danos, não carregue o Power Pack.
Descarte o Power Pack apropriadamente e substitua-o.
2. Mantenha as pilhas e fontes de alimentação em um local fresco e bem ventilado, livre de
partículas ou outros elementos de contaminação atmosférica.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação CA (110-220 V).
4. Insira o plugue da fonte de alimentação no conector do Power Pack. Gire a manga de plástico
para travá-la no lugar. A carga vai começar.
5. O LED situado sob o ícone de carga acende durante a carga e indica o estado da carga. Ver
Indicadores LED da fonte de alimentação externa Power Pack para detalhes sobre a carga

adicional.
6. Quando a carga estiver completa, o LED âmbar muda para verde.

13.7. Como desconectar a fonte de alimentação externa
Power Pack
Para desconectar o Power Pack:
1. Gire a manga de plástico do cabo de alimentação para desbloqueá-la.
2. Remova o plugue de alimentação do conector do Power Pack.
3. Desligue o cabo de corrente da tomada elétrica da parede.

13.8. Como armazenar a fonte de alimentação externa
Power Pack
Para maximizar a capacidade do Power Pack, armazene os conjuntos de pilhas conectados à fonte
de alimentação em um local fresco e seco, protegido da exposição a contaminantes perigosos. Se
desejado, os Power Packs também podem ser armazenados desconectados da fonte de alimentação.
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13.9. Como resolver problemas da fonte de alimentação
externa Power Pack
Use a tabela abaixo para ajudar a identificar possíveis causas e ações corretivas para problemas que
você pode enfrentar.
Problema

Causa provável
O cabo de alimentação CA não
está conectado a uma tomada de
parede.

O indicador de alimentação não
está aceso.

O cabo de alimentação não está
conectado ao Power Pack.
A fonte de alimentação não está
funcionando

O Power Pack não entra no
modo de carga

Ação corretiva

Verifique todas as conexões
da fonte de alimentação.

Mude para uma fonte de energia
alternativa.

O Power Pack está totalmente
carregado

Não é necessária qualquer ação.

O Power Pack não está
conectado apropriadamente à
fonte de alimentação.

Remova o plugue da fonte de
alimentação e reconecte-o ao
conector do Power Pack.

Power pack com defeito.

Substitua o Power Pack.

O Power Pack está muito
quente/frio.

Deixe que o Power Pack retorne
à temperatura ambiente.
Desconecte a energia da fonte
de alimentação imediatamente.

O Power Pack fica quente

Power pack com defeito.
Substitua o Power Pack e
remova-o do serviço futuro.

Mensagem de erro
(âmbar piscando)

O Power Pack não aceita uma
carga completa
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Excesso de descarga do Power
Pack.

Deixe o Power Pack ligado à
fonte de alimentação e deixe que
ele se recupere.

Foi identificada uma condição de
falha do carregador.

Desconecte a energia da fonte
de alimentação e reconecte.

Power pack com defeito.

Substitua o Power Pack.

O local de carga ou o Power
Pack está excessivamente
quente.

Carregue o Power Pack em um
local com temperatura ambiente.
Deixe que o Power Pack esfrie
até a temperatura ambiente
antes de carregar.
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14. Como desabilitar os canais e definir a frequência
1.
2.
3.

4.

No NeuroWorks ou Sleepworks, selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações) >
Aquisição.
Selecione Trex Ambulatory na primeira caixa de seleção.
Na seção de
Channel Status
(Estado do
canal), selecione
Set manually
(Definir
manualmente).
No painel abaixo,
selecione os
seguintes canais:

•

Todos os canais CC:
DC1, DC2, DC3 e DC4

•

Canais Diferenciais
DIF2, DIF3 e DIF4*

•

Frequência de Pulso (PR) e Saturação de Oxigênio (OSAT)

5.
6.

Clique no botão
.
Na seção de Frequência de Amostragem, selecione 200.
* DIF1 não deve ser desligado porque é necessário para realizar a verificação de
impedância.

59

Amplificador XLTEK® Trex HD

Manual do Usuário e de Manutenção

15. Manutenção, limpeza e descarte
Para manter o amplificaodr Trex HD em boas condições de trabalho, siga uma programação regular de
manutenção. Uma manutenção regular realizada pelo usuário não envolve acesso ao interior do
amplificador Trex HD nem seus componentes. Para problemas de manutenção que exigem manutenção
corretiva e/ou manutenção de componentes internos, entre em contato com o suporte técnico no número
1-800-303-0306 ou OTS@natus.com, ou entre em contato com o representante local Natus.
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

•

Amplificador e cabo USB 2.0

•

Eletrodos e acessórios

O amplificador Trex HD não deve ser mergulhado em água ou qualquer outro fluido. Para limpar, use um
pano úmido para enxugar todas as superfícies.
O amplificador Trex HD é projetado para ser portátil. Sendo assim, o Trex HD está sujeito ao desgaste
diário e à ruptura. A adoção de cuidados básicos com o sistema contra abusos físicos extremos ajuda a
prolongar a vida útil do Trex HD.

15.1. Recomendações
Desconecte todos os cabos do Trex HD antes de limpar. Para limpar, utilize um pano macio
e úmido com água destilada não condutora, surfactantes não condutivos inertes
eletricamente ou um agente esterilizante frio aprovado pela Natus. Não use nenhum
limpador abrasivo no sistema.
É importante secar a unidade rapidamente. Tenha cuidado para não permitir que qualquer
líquido escorra para os componentes eletrônicos internos do sistema.

NÃO deixe o amplificador conectado ao computador quando transportar a unidade.

NÃO coloque este em autoclave, esterilize com pressão, ou esterilize com gás.

NÃO mergulhe ou emerja o amplificador em qualquer líquido.

Recomenda-se uma solução de limpeza de álcool isopropílico a 70%.
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Use a solução de limpeza com moderação. Excesso de solução pode fluir para dentro do
amplificador e causar danos aos componentes internos.

NÃO use soluções à base de petróleo ou acetona ou outros solventes agressivos para limpar
o amplificador.

15.2. Descarte
Ao final da vida útil esperada, ao descartar o amplificador Trex HD e todos os seus componentes,
recomenda-se que as leis federais, estaduais e municipais sejam seguidas para o descarte adequado de
placas de circuito impresso e peças de plástico. Para o descarte de acessórios que não sejam da Natus,
siga as instruções incluídas com esses itens.

15.3. Vida útil esperada
A vida útil esperada do sistema Trex HD é de sete (7) anos. Consulte as Instruções de Uso quanto a
quaisquer acessórios ou sensores quanto à sua vida útil esperada.
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16. Solução de problemas
Se você estiver enfrentando problemas, tente as soluções listadas abaixo.

Lista de verificação de solução de problemas
Peça ao paciente para relaxar.

Inspecione os cabos.

Certifique-se de que haja uma conexão firme entre o Trex HD e o computador.
Certifique-se de que os eletrodos do paciente, de referência e do terra estejam conectados
ao canal apropriado no amplificador.
Certifique-se que os eletrodos do paciente estejam conectados corretamente no
amplificador (não soltos).
Certifique-se de que não haja rupturas aparentes nos cabos de eletrodos do paciente.
Algum dos eletrodos está tocando nos outros? Se assim for, eles estão causando um curtocircuito e vão desenvolver um artefato.
Verifique a impedância.
Desligue quaisquer outros dispositivos no mesmo circuito, como impressoras, camas
mecânicas, aspiradores de pó ou outras fontes potenciais de interferência.
Instale um terra de grau médico para se certificar de que a sua clínica tem um sistema com
aterramento adequado.
Troque o cabo de aquisição. Você deve sempre ter um cabo de aquisição de reserva.
Verifique as configurações de ganho e de base de tempo para garantir que eles são
apropriados para o teste atual. Você também pode querer verificar as configurações de
filtros LFF, HFF e Notch. Selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações)> Montage
(Montagem). Clique com o botão direito do mouse na célula na coluna apropriada e
selecione um valor.
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Desconecte e reconecte o amplificador. Isso vai redefinir o amplificador.
Desligue por pelo menos 10 segundos. Em seguida, configure o teste novamente desde o
início. O desligamento do computador e a religação também reinicia o amplificador, e às
vezes, resolve o problema.
Tente introduzir pilhas novas. Se as pilhas ficarem muito baixas, o Trex HD não vai
funcionar.
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17. Como obter ajuda
A Natus tem o compromisso de fornecer apoio para que o usuário possa operar o amplificador Trex HD
com facilidade e confiança. Se você precisar de ajuda, siga estes passos para encontrar uma solução:
Passo 1: Documente o incidente
Documente cuidadosamente o incidente Se possível, anote as mensagens de erro, os nomes das caixas
de diálogo e o que você fez antes de ocorrer o problema.
Passo 2: Procure a Documentação Online NeuroWorks/SleepWorks
Escolha o seguinte na NeuroWorks/SleepWorks ou no software do banco de dados Natus:
•

Help (Ajuda) >

Ou alternadamente, a documentação de ajuda pode ser localizada no Menu Iniciar do Windows:
1.
2.

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

Passo 3: Reiniciar o Computador
Muitas vezes, reiniciar o computador irá resolver um problema.
3.
4.
5.
6.

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

Passo 4: Desligar o computador:
Às vezes será necessário desligar o computador completamente para resolver um problema.
1.
2.
3.
4.

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

Passo 5: Entrar em contato com o Suporte Técnico.
Primeiro, anote o número de série do seu computador (localizado na parte de trás) e o número de série
do seu amplificador Trex HD. Depois, entre em contato com o seu distribuidor local XLTEK ou com o
suporte técnico em 1-800-303-0306 ou OTS@natus.com.
Agradecemos os seus comentários e sugestões sobre o amplificador Trex e qualquer aspecto de nosso
sistema e software, ajuda on-line, linha de acessórios e serviços de apoio.
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18. Acessórios EEG e Sleep
A seguir, são os acessórios compatíveis:
Número da peça

Descrição

008043

Caixa de controle do Trex HD

021995

Bolsa Trex HD

W8190X

CABO MINI USB 1,8 M

007994

Bolsa de carregar Trex HD

019822

Kit da fonte de alimentação externa Power Pack

011606

Kit de atualização de vídeo ambulatorial para Trex HD

UNI-RA-0

Cabo de Paciente 7,5” 90 graus

UNI EXT-X

Cabo de Extensão de Paciente (selecione 1, 3, 6 ou 9 metros)

8000AA-1

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada para Adulto, cabo 1 m (3 pés)

8000AA-3

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada para Adulto, cabo 3 m (9,8 pés)

8000AP-1

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada Pediátrico, cabo 1 m (3 pés)

8000AP-3

Aplicação no Dedo Mola Interna Articulada Pediátrico, cabo 3 m (9,8 pés)

8000J-1

Flex Adulto, cabo 1 m (3 pés)

8000J-3

Flex Adulto, cabo 3 m (9,8 pés)

8001J

Flex Neonatal, cabo 1 m (3 pés)

8008J

Flex Infantil, cabo 1 m (3 pés)

8000Q2

Aplicações no Ouvido, cabo 1 m (3 pés)

8000R

Reflexão, cabo 1 m (3 pés)

8000SS

Sensor, reutilizável, macio, pequeno, cabo de 1 m (3 ft)

8000SS-3

Sensor, reutilizável, macio, pequeno, cabo de 3 m (9,8ft)

8000SM

Sensor, reutilizável, macio, médio, cabo de 1 m (3 ft)

8000SM-3

Sensor, reutilizável, macio, médio, cabo de 3 m (9,8 ft)

8000SL

Sensor, reutilizável, macio, grande, cabo de 1 m (3 ft)
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Número da peça

Descrição

8000SL-3

Sensor, reutilizável, macio, grande, cabo de 3 m (9,8 ft)

7000A

Flexi-Form® III Adulto, cabo 1 m (3 pés), 24-pack 7000P

7000I

Flexi-Form III Infantil, cabo 1 m (3 pés), 24-pack

7000N

Flexi-Form III Neonatal, cabo 1 m (3 pés), 24-pack

6000CA

Sensor, Descartável, Adulto, cabo 45 cm (17,5 pol)

6000CP

Sensor, Descartável, Pediátrico, cabo 45 cm (17,5 pol)

6000CI

Sensor, Descartável, Infantil, cabo 90 cm (35,5 pol)

6000CN

Sensor, Descartável, Neonatal, cabo 90 cm (35,5 pol)

6500SA

Sensor, Descartável Duraforam, Padrão, cabo 1 m (3 pés)

6500MA

Sensor, Descartável Duraforam, Pequeno, cabo 1 m (3 pés)

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