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Prefácio

Sobre o Estimulador Cortical Nicolet
O Estimulador Cortical Nicolet pode ser usado como um dispositivo
independente ou como uma opção para uso com o sistema Nicolet. Ele é usado
para apoiar procedimentos de mapeamento do cérebro.
O Estimulador Cortical Nicolet melhora a capacidade do médico em conduzir
estudos de estímulos corticais durante avaliações cirúrgicas para epilepsia e
tumores. Durante o estudo, uma corrente elétrica é aplicada diretamente no
córtex usando eletrodos pareados, intracranianos ou usando uma sonda
estimuladora bifásico manual.

Sobre o sistema Nicolet/Nicolet
A família de sistemas de multimídia para EEG Natus foi projetada e fabricada
pela Natus Neurology Incorporated, empresa que sempre tem uma reputação
invejável de qualidade e inovação dos seus produtos.
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Copyright
Todos os direitos reservados. Este manual contém informações exclusivas
protegidas pelas leis de direitos autorais, e não pode ser copiado total ou
parcialmente exceto com permissão prévia por escrito da Natus Neurology
Incorporated. Os direitos autorais e suas respectivas restrições quanto ao uso dos
direitos autorais abrangem todas as mídias e suportes nos quais estas informações
estão contidas.
Esta cópia do Manual do Usuário deve ser utilizada exclusivamente de acordo
com as condições de venda da Natus Neurology Incorporated ou seus
distribuidores.
A Natus Neurology Incorporated não assume nenhum tipo de responsabilidade
ou garantia quanto a este documento. A Natus Neurology Incorporated não se
responsabiliza pelas conseqüências resultantes da perda ou danos originados pela
posse, venda ou uso deste documento.
As demais marcas comerciais e nomes de produtos são de propriedade dos seus
respectivos detentores.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated 
1850 Deming Way
Middleton, WI 53562-3530
USA
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Representante autorizado europeu
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland

Marca CE

Suporte técnico
Distribuição
Natus Neurology Incorporated
1850 Deming Way
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
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Etiquetas e símbolos
As etiquetas e símbolos a seguir podem ser afixados ao sistema Nicolet Cortical
Stimulator:
Quando aplicados ao dispositivo: Atenção: Consulte a documentação
anexa. (ISO 7000-0434A)
Quando usados na documentação: Cuidado, Aviso ou Precaução segue.
Consulte as instruções de operação. A falta de seguir as instruções de
operação pode colocar o paciente ou o operador em risco. Imagem do
fundo azul. (ISO 7010 M002)
Consulte as instruções de operação. (ISO 7000-1641)

Representante Autorizado Europeu.

Fabricante.

Instruções para o descarte ao final da vida útil.
Quando o equipamento chegar ao final da sua vida útil, deverá ser descartado de acordo com a autoridade local que regulamenta o descarte de
materiais, que normalmente, está dentro dos órgãos governamentais.
Marca CE e Carcaça Notificada.

Equipamento de Tipo BF.

RX Only
Apenas Rx

iv

CUIDADO: As leis federais dos EUA restringem este dispositivo para 
a venda para ou segundo as instruções de um médico devidamente 
licenciado.
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A quem se destina
O Estimulador Cortical Nicolet pode ser usado como um dispositivo
independente ou como uma opção para uso com o sistema Nicolet ou Xltek. O
sistema Nicolet ou Xltek possibilita a captura e revisão de dados eletroneurofisiológicos. Este manual foi redigido pensando nos profissionais avançados
neste campo – equipe administrativa, enfermeiros, técnicos, médicos,
neurocirurgiões e neurofisiologistas que usarão este aplicativo. Os sistemas
Nicolet e Xltek foram projetados para rodar no sistema operacional Microsoft®
Windows®, por isso será necessário que você esteja familiarizado com este
sistema. Consulte a documentação fornecida com o Microsoft® Windows®.

Uso planejado
O Estimulador Cortical Nicolet tem a finalidade de ser usado em procedimentos
funcionais de mapeamentos do cérebro durante o tratamento de pacientes,
fornecendo estímulos via pares de eletrodos ou por meio de uma sonda bifásica
manual.

Terminologia de amplificador
O Amplificador C64-OR pode ser usado quando estímulos ao paciente são
fornecidos da Unidade de controle de estímulos (SCU) sonda bifásica manual.
Isto é referido como o Modo da sonda bifásica no campo de “Setup”
(Configuração) do SCU.
O Amplificador C64-OR SSU também pode ser usado quando estímulos ao
paciente são fornecidos da Unidade de alternância de estímulos (SSU) por meio
do painel de comandos da Unidade de controle de estímulos (SCU) ou por
controle de computador por meio da Unidade de alternância de estímulos (SSU).
Isso é referido como o Modo de alternância de eletrodos, que fornece um
método eletrônico de selecionar pares de eletrodo para estimular o paciente sem
desligar os eletrodos do amplificador.
OBSERVAÇÃO:Para simplicidade, o amplificador será referido doravante
como o Amplificador C64-OR.
O estímulo pode ser fornecido da Unidade de alternância de estímulos (SSU)
independente do Sistema de Nicolet. Isto é referido como o Modo da sonda
bifásica no campo de "Setup" (Configuração) do SCU.

Revisado 2020-04-21
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Organização básica
Este manual abrange todos os aspectos de uso do sistema no funcionamento
diário.
O Capítulo 1 fornece informações gerais de introdução, incluindo a manutenção
preventiva.
O Capítulo 2 fornece uma visão geral da Unidade de controle de estímulos
(SCU), da Unidade de alternância de estímulos (SSU), Natus Quantum e do
Amplificador C64-OR, assim como informações gerais sobre o o software e do
Sistema Nicolet/Xltek. Este capítulo também inclui um diagrama de blocos
mostrando um possível exemplo de cenário de configuração.
O Capítulo 3 fornece instruções sobre como usar o equipamento de estimulador
cortical durante um estudo de estímulo cortical.

Leia os Guias de Referência sobre a Segurança
•

Leia as Informações adicionais e notas sobre a segurança para
sortimentos Nicolet Brand. Guia de referência de produtos 269-594705 no
CD número de peça 482-638702, prestando atenção especial às informações
sobre Segurança antes de ligar e usar seu sistema Nicolet, suas opções e
seus acessórios.

Manuais adicionais disponíveis
Manuais adicionais estão disponíveis para proporcionar informações mais
detalhadas sobre o funcionamento do software deste sistema:

•
•
•
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269-604503 - Informações sobre o Nicolet para o Guia do Usuário.
269-617100 - Guia de Bolso Nicolet
269-604601 - Guia de Referência em CD do Software Nicolet (482-639403)
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Resumo de Segurança
Neste manual, são apresentadas duas legendas para identificar condições e
processos potencialmente perigosos ou destrutivos:

!

AVISO

A legenda AVISO identifica condições ou processos que podem significar riscos
para o paciente e/ou para o usuário.

! ADVERTENCIA

A legenda ADVERTENCIA identifica aquelas condições ou processos que
poderiam danificar o equipamento.
OBSERVAÇÃO: As Observações visam ajudá-lo a identificar as áreas em que
possam ocorrer possíveis faltas de clareza e a evitar problemas em potencial
durante o funcionamento.
IMPORTANTE: Leia e siga todos AVISOS, CUIDADO e OBSERVAÇÕES
fornecidas nas Informações adicionais e notas sobre a segurança para
sortimentos Nicolet Brand. Guia de referência de produtos 269-594705 no CD
número de peça 482-638702. Para evitar a possibilidade de lesões, danos ao
seu sistema ou dados perdidos, observe sempre essas precauções de
segurança durante a operação do sistema.
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Mensagens de Cuidado e Atenção

!

AVISO

O uso do produto de Estimulator Cortical Nicolet é restringido a
profissionais médicos treinados no uso de estímulos corticais.
Recomendamos enfaticamente que usuários sejam treinados no uso do
Estimulador Cortical Nicolet antes de seu uso inicial.
Quando em uso, o Estimulador Cortical Nicolet deve ser observado todo o
tempo por profissionais médicos treinados em estimulação cortical.
O produto Estimulador Cortical deve ser limpo pro profissionais médicos
que sejam treinados em técnicas para evitar contaminação cruzada e
infecções.
Evite estimulação trans-toráxica.
Qualquer dispositivo que seja conectado à porta de Saída de acionamento
deve ter as aprovações IEC 60601-do Estimulador Cortical Nicolet.
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 Nicolet Cortical
Stimulator, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário,
pode resultar uma degradação do desempenho deste equipamento.
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!

AVISO

Use apenas sondas de estímulos e eletrodos que sejam especificamente
projetados para contato direto com tecidos cerebrais.
A sonda de estimulação aplicável é a Sonda de estimulação bifásica da Natus
Neurology Incorporated com pontas de 2,2 mm de diâmetro. Os eletrodos de
estimulação aplicáveis são quaisquer eletrodos de grade e de faixa com
diâmetro de 2,3 mm disponíveis comercialmente. Apenas nos Estados
Unidos, as sondas e eletrodos de estimulação devem ter sido aprovados pela
Food and Drug Administration (FDA).
Comece com um nível baixo de corrente e aumente em incrementos
pequenos.
Ao estimular com a sonda manual, mantenha a sonda em contato estreito
com o tecido cortical.
Coloque a sonda estimuladora em contato com o tecido neural antes de
iniciar o trem de pulso de estimulação e pare a estimulação antes de remover
a sonda estimuladora. Isso assegurará que a área de superfície eficaz da
sonda estimuladora não será reduzida.
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Especificações do produto
Clientes Nicolet

Consulte a folha de especificações do produto do Nicolet com módulo LTM (N/
P 169-432900) para obter um conjunto completo de especificações técnicas.

Clientes Xltek
Isenção de
responsabilidades
de configuração
do sistema

a) Antivirus e software e hardware de terceiros
A Natus Neurology Incorporated elabora hardware e software para serem
utilizados em ou com microcomputadores e software operacionais padrão. Por
outro lado, a Natus Neurology Incorporated não assume nenhum tipo de
responsabilidade pelo uso ou confiabilidade do software ou hardware produzidos
por ela, caso sejam utilizados com equipamentos que não tenham sido fornecidos
por fabricantes aprovados pela Natus Neurology Incorporated na data da
aquisição. Isso inclui pacotes de software de terceiros que sejam instalados em
produtos da Natus Neurology Incorporated ou que afetem produtos da Natus
Neurology Incorporated por meio da operação em rede.
A varredura ativa com software antivírus não é recomendada em nenhum
instrumento da Natus Neurology Incorporated As varreduras ativas e normais
não são permitidas durante a aquisição de dados do paciente. O software
antivírus interromperá a gravação, resultando em incapacidade parcial ou total de
gravar dados de pacientes. Os consultores de redes da Natus Neurology
Incorporated podem recomendar configurações de rede e de antivírus para
equipamentos da Natus Neurology Incorporated que sejam seguros sem o uso de
varreduras ativas ou normais. A falta de seguir essas diretrizes pode anular a
garantia do sistema.
b) Atualizações da Microsoft
A Natus Neurology Incorporated verifica e valida seu software com todas as
atualizações Microsoft Service Pack disponíveis no momento da emissão do
software da Natus Neurology Incorporated. As Políticas de grupos de clientes
devem evitar que sistemas da Natus Neurology Incorporated. obtenham
atualizações Microsoft automaticamente e / ou um “Ponto de restauração” de
sistema deve ser definido antes de se instalar quaisquer atualizações da Microsoft
para garantir que tais atualizações possam ser removidas se elas conflitarem com
aplicações clínicas da Natus Neurology Incorporated. Entre em contato com um
representante de assistência ao cliente da Natus Neurology Incorporated para
determinar quais Microsoft Service Packs forma verificados e validados com o
software da Natus Neurology Incorporated.
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Peso e dimensões
Unidade de controle de estímulos (SCU)

Peso
Dimensões

Abaixo de 2,2 lb (1kg)

• Comprimento:
• Largura:
• Altura:

9 in (230 mm)
5 in (130 mm)
3 in (75 mm)

Máximo

Requisitos de entrada
O estimulador cortical Nicolet pode ser operado como um dispositivo
independente ou através da plataforma de hardware Nicolet.
Ligar/Desligar Sistema

15V @ 3A (45W)

Faixa de frequência

47 - 63Hz

Tensão/Corrente AC

100 - 240VAC/1,35A

Especificações de saída

Revisado 2020-04-21

Saída de corrente

Corrente constante bifásica de até 15 mA

Nível de estímulo

0 a 15 mA

Duração do trem

0,1 a segundos contínuos (±20%) no modo da sonda
bifásica.
0,1 a 30 segundos (±20%) no modo de alternância de
eletrodo.
Pulsos de estímulo único ou por acionamento também
disponíveis.

Freqüência de pulso

1 a 100 Hz (±10%)

Duração do pulso

100 a 1000 milissegundos / fase (±25usec)

Intensidade do pulso

1,0 mA a 15 mA (±20% ou 0,05mA, o que for maior).
15 mA é o limite máximo de corrente a uma carga de
1K.
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Considerações ambientais (em operação)
Temperatura

15,6°C a 32,2°C (60°F a 90°F)

Umidade relativa

20% a 80% (sem condensação)

Altitude

0-3 km (0-10.000 ft)

Considerações ambientais (fora de operação)
Temperatura

-17,7°C a 55°C (0°F a 132°F)

Umidade relativa

10% a 90% (sem condensação)

Altitude

0-12 km (0-40.000 ft)

Normas regulamentares
O estimulador cortical da Nicolet atende às seguintes normas de segurança
definidas por agências reguladoras americanas ou estrangeiras para
Equipamentos Elétricos Médicos.
Dispositivo tipo BF aplicado.
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UL 60601-1

Norma de segurança médica elétrica (USA)

CAN/CSA-C22.2 no.
601.1-M90

Norma de segurança médica elétrica (Canadá)

EN/IEC 60601-1

Segurança elétrica médica de equipamento médico
(internacional e Europa)

IEC 60601-2-26

Segurança específica de equipamento de eletroencefalógrafos

IEC 60601-2-40

Segurança específica de equipamentos de eletromiografia e
de resposta evocada

EN 60601-1-2

Norma de segurança colateral para EMC

Comunidade
Européia 
(Marca CE)

Marka CE

Revisado 2020-04-21
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Manutenção preventiva
A manutenção preventiva não requer acesso ao interior do instrumento e pode ser
feita pelo usuário.
A manutenção preventiva consiste de limpeza e inspeção periódica do exterior do
instrumento, assim como a inspeção de todos os cabos. Recomenda-se que você
crie uma programação para este fim.

Inspecionar 
o sistema

Verifique rotineiramente os componentes para ver se existem danos exteriores.

Instruções 
de limpeza

De acordo com a CDC, o estimulador cortical é um dispositivo médico nãocrítico. O método correto de limpeza para dispositivos médicos não-críticos
permite o uso de uma solução de 70% de álcool isopropílico.

Verifique periodicamente a integridade do aterramento do sistema, a dispersão de
corrente e a dispersão de corrente do paciente. Siga as diretrizes de segurança da
sua instalação médica.

!

AVISO

O produto Estimulador Cortical deve ser limpo pro profissionais
médicos que sejam treinados em técnicas para evitar contaminação
cruzada e infecções.

Revisado 2020-04-21
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Limpeza do
sistema

Desligue (OFF) sempre o sistema antes de substituir as baterias. Não permita que
soluções de infiltrem nas partes eletrônicas dos componentes. Tenha cuidado
especial ao redor dos controles, conectores e bordas do painel. Não use
limpadores abrasivos. O método correto de limpeza para dispositivos médicos
não-críticos permite o uso de uma solução de 70% de álcool isopropílico.
Remova qualquer poeira da parte externa dos componentes com uma escova ou
pano suave. Use uma escova para desalojar qualquer sujeira em cima ou ao redor
dos conectores e bordas do painel.

Armazenamento

!

AVISO

Guarde o estimulador cortical Nicolet em um local fresco e seco.
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Visão Geral

Os componentes do estimulador cortical Nicolet
O estimulador cortical Nicolet consiste dos seguintes itens:
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A

C64-OR Amplifier (Amplificador C64-OR)

B

Stimulus Switching Unit (SSU) (Unidade de alternância de estímulos 
(Stimulus Switching Unit)

C

C64-OR Amplifier - Headbox (Amplificador C64-OR - Cabeçote)

D

Natus Base Unit (Unidade base Natus)

E

Quantum Main Breakout Box (Caixa de divisão principal Quantum)

F

Quantum Secondary Breakout Box (Caixa de divisão secundária Quantum)
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Unidade de
controle de
estímulos (SCU)

A unidade de controle de estímulos (SCU) é equipada com controle e uma tela
embutidos. Ele proporciona uma estimulação de corrente constante isolada e
pode ser conectado ao sistema de aquisição por meio de uma porta serial no
computador de mesa, portátil ou de painel.
A unidade de controle de estímulos (SCU) pode fornecer os seguintes estímulos:
• Bifásico
• Corrente constante
• Pulsos de estimulação
• Trens de pulsos de estimulação
Um par de eletrodos é selecionado para fornecer os estímulos escolhidos.

Legend
A

Train Duration (Duração do trem)

B

Stimulus Level (ma)

C

Pulse Duration

D

Delay

E

Time

Figura 1: Exemplo de pulso de estímulo bifásico.
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3
PSU-v32

1

2

.

LEGENDA

Revisado 2020-04-21

1

Interruptor de Energia

2

Energia elétrica 15VDC na fonte de alimentação médica

3

Visão inferior
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LEGENDA
A

Status

Exibe o status da corrente do estimulador: Set-up (Configuração), Ready (Pronto), Stim On
(Estimulador ligado).

B

Setup (Configurar)

C

Pulse Frequency
(Freqüência de pulso)

2

A taxa pela qual os pulsos são fornecidos (normalmente, 50 Hz). Também é possível
selecionar Trigger (Acionamento) para o controle externo.

D

Pulse Duration 
(Duração do pulso)

2

Tempo decorrido para cada pulso. O comprimento real do pulso é o dobro da duração do
pulso: 100 - 1000 milissegundos.

E

Train Duration 
(Duração do trem)

1, 2

Pressione para visualizar a duração máxima do estímulo presente (normalmente, 5 segundos).
Você também pode selecionar uma duração de trem Single (Única) ou Trigger
(Acionamento) para o controle externo do acionamento.

F
G

Eletrodo +
Eletrodo -

1, 2
1, 2

Selecione qual eletrodo (canal) receberá o estímulo. Gire o botão Selector para passar pelos
números dos canais.

H

Set Stim 
(Definir estímulo)

1, 2

Define o nível de corrente aplicado ao paciente, medido da linha de base até o pico
(normalmente, 8 mA ou menos). Digite o valor mais significativo usando o botão Selector.
Pressione o botão Set Stim (Definir estímulo) para selecionar o valor menos significativo 
e então digite-o usando o botão Selector. Repita, se necessário.

I

Delivered Stim 
(Estímulo fornecido)

J

Check Stim 
(Verificar estímulo)

K

Mark Channel 
(Marcar canal)

L

Start (Iniciar)

1

Fornece o pulso de estimulação (Train (Trem), Continuous (Contínuo) ou Single (Único)) e
o sinal externo Trigger In (Acionamento para dentro) não está sendo usado. Deve estar no
estado Ready (Pronto) para funcionar.

M

Rompimento ictal

1

Repete o primeiro pulso no trem.

N

Botão Selector

Gire para rolar através das opções, pressione para selecionar.

O

Stop (Parar)

Interrompe a estimulação.

1, 2

Muda os parâmetros da unidade de controle de estímulos (SCU).
Change Mode (Mudar modo)
Probe Biphasic (Sonda bifásica)
Electrode Biphasic (Eletrodo bifásico)
Select Label Set (Selecionar conjunto de etiquetas)
Numeric (Numérico)
Montage (Montagem)
Delete Label Set (Excluir conjunto de etiquetas)
Select Language (Selecionar Idioma)
Aparece uma lista dos idiomas disponíveis
Adjust Contrast (Ajustar o contraste)
Gire o botão Selector para o melhor contraste de exibição

Exibe o nível de estímulo sendo fornecido. O LED indica quando a estimulação está sendo
fornecida.
1

Aplica o estímulo selecionado a uma carga interna para verificar a operação correta. O LED se
acende quando este recurso é habilitado. A corrente real que é fornecida é exibida no campo
Delivered Stim (Estímulo fornecido) da tela.
Pressione o botão Mark Channel (Marcar canal) para marcar os canais selecionados.

P

Uso futuro.

Uso futuro.

Q

Uso futuro.

Uso futuro.

R

Uso futuro.

Uso futuro.

S

Interface serial

Para o sistema de interface do Nicolet.

T

Conector USB

Para diagnósticos de assistência técnica e opcionalmente para a interface do computador.
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LEGENDA
U

Uso futuro.

Uso futuro.

V

Tela

Exibe opções de parâmetros que você pode escolher depois de pressionar um dos botões de
parâmetros.

W

Isolated Stimulation
Outputs, Probe (Saídas de
estímulos isoladas, Sonda)

Permite o uso e sondas de estimulação bifásicas manuais aprovadas da Natus Neurology
Incorporated sem a Unidade de alternância de estímulos (SSU). Isso é referido como o modo
Probe Biphasic (Sonda bifásica).

X

Conector do cabo da
Unidade de alternância de
estímulos (SSU)

Permite que um cabo seja conectado à Unidade de controle de estímulos (SCU).

1 Deve estar em Probe Biphasic (Sonda bifásica), que é quando o Estimulador está sendo usado sem a Unidade de alternância de
estímulos (SSU).
2 Pressione o botão para visualizar a configuração presente, gire o botão Selector até que exibir a configuração / o valor desejado e então
pressione o botão Selector para selecionar.

Revisado 2020-04-21
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Símbolos do
estimulador
cortical Nicolet

Símbolo

Descrição
Status de corrente do estimulador cortical Nicolet.
Muda os parâmetros da unidade de controle de estímulos (SCU).
Escolha a taxa à qual os pulsos são fornecidos.
Escolha a duração do pulso.
Escolha a duração do trem.

&

Selecione quais eletrodos receberão o estímulo.

Defina a intensidade do pulso aplicada ao paciente.
Exibir o nível de estimulação que está sendo aplicado.
Aplica o estímulo selecionado a uma carga interna para verificar a operação
correta. O LED se acende quando este recurso é habilitado. A corrente real que
é fornecida é exibida no campo Delivered Stim (Estímulo fornecido) da tela.
Quando a estimulação é iniciada e parada do software Nicolet Cortical
Stimulator, é possível que apenas metade da amplitude de estimulação tenha sido
gravada. Isso é um resultado da sincronização da abertura dos Relês da matriz da
chave enquanto o estimulador ainda está enviando o estímulo e medindo a saída
fornecida.

A: Confirmação da corrente de estimulação aplicada aos eletrodos.

Pressione o botão para marcar os canais selecionados.
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Símbolo

Descrição
Start (Iniciar). Fornece pulso de estímulo.
Fornece um único pulso de estímulo.
Stop stimulation (Parar estimulação).
Porta USB.
Start/Stop (Iniciar/Parar).

SYNC

Trigger Synchronization (Sincronização de acionamento).
Trigger Input (Entrada de acionamento).
Trigger Output (Saída do acionamento).
Isolated Stimulator Outputs (Saídas isoladas do estimulador).
Equipamento tipo BF.
Output (Saída).
Standby (Espera).

PSU-v32

Power Supply Input (Entrada da fonte de alimentação).
Serial.
Data de fabricação.

Marca CE

Marca de listagem de dispositivo médico para os EUA e o Canadá pela
Intertek Testing Service.
Reciclagem especial necessária. Não descarte o equipamento em aterro
sanitário.
Sensibilidade eletrostática.

Atenção, consulte os documentos anexos.

Revisado 2020-04-21
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Unidade de
alternância de
estímulos (SSU)

A unidade de alternância de estímulos (SSU) faz interface com o amplificador
C64-OR e com a unidade de controle de estímulos (SCU). Ela proporciona um
método eletrônico de selecionar pares de eletrodos para estimular o paciente sem
desconectar os eletrodos do amplificador. Isso permite que você monitore o
Eletrocorticograma (ECoG) para ‘descargas pós’ logo que o amplificador se
recuperar da sobrecarga.

12
11
24

10
23

9

15

1

54

40
53

39
52

38
51

59
58

57
56

55

41

27
26

37

60

46

44
43

42

28

14
13
25

47

45

31
30

29

48

34
33

32

18
17

16

35

21
20

19

5
4
3
2

36

22

8
7
6

64

N
N

R
R

63

62

61

50
49

A

B

A

Amplificador C64-OR

B

Conector do cabo - Conecta com a unidade de controle de estímulos (SCU) para operação
de 1 - 64 canais.

C

Conector do cabo - Conecta á segunda unidade de alternância de estímulos (SSU)/
Amplificador quando a capacidade de 65 a 128 canais é necessária.

D

Unidade de alternância de estímulos (SSU) - Direciona a estimulação a qualquer canal.

Amplificador 
C64-OR

O amplificador C64-OR adquire os sinais elétricos do cérebro para o sistema
para gravação e exibição. Ver terminologia do amplificador C64-OR no
Capítulo 1 para as definições dos amplificadores C64-OR e C64-OR SSU.

Amplificador 
Natus Quantum

O amplificador Natus Quantum adquire os sinais elétricos do cérebro para 
o sistema de gravação e exibição. Ver a terminologia do amplificador 
Natus Quantum no Capítulo 1 para obter as definições do amplificador 
Natus Quantum.

Sondas de
estimulação
manuais

Use apenas a sonda de estimulação bifásica da Natus Neurology Incorporated
com uma ponta de 2,2 mm de diâmetro.
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Sistema Nicolet

A unidade de controle de estímulo (SCU) pode ser conectada com um
computador Desktop, ou Panel PC de sistema Nicolet por meio de uma porta RS232. A estimulação fornecida ao paciente pode ser controlada da unidade de
controle de estímulos (SCU) ou por meio do software do sistema Nicolet, que
proporciona uma interface do usuário mais versátil. O sistema Nicolet é usado
para etiquetas de eletrodos e anotações no EEG gravado.

Sistema NeuroWorks

A unidade de Stimulus Control Unit (SCU) (controle de estímulo (unidade C))
pode ser conectada a um sistema NeuroWorks Quantum via um RS-232. A
estimulação fornecida ao cliente pode ser controlada da Unidade de controle de
estímulos (SCU, Stimulus Control Unit) ou por meio do software NeuroWorks,
que proporciona uma interface de usuário mais versátil. O sistema NeuroWorks
também é usado para a marcação das etiquetas e anotações sobre os EEG gravados.

Revisado 2020-04-21
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Componentes do
sistema
Configuração

Descrição

Número da peça

Stand-alone/SSU

Fonte de alimentação/+15V 50W SSU

113-405500

Stand-alone/SSU

Cabo de alimentação, grau hospitalar

085-424700 (América do Norte)
085-441600 (Europa)
085-441700 (RU/Irlanda)
085-441800 (China/Austrália)
085-453100 (Índia/África do Sul)
085-455800 (Suíço)
085-455900 (Dinamarquês)
085-456100 (Italiano)

Stand-alone

Cort Stim Sonda Bipolar

222-496100

SSU

Cabo/ Controle 5M Cort Stim RS232

085-479400

SSU

Cabo/ Interface 1M Cort Stim (128 Canais)

085-476800

SSU

Cabo/ Interface 5M Cort Stim (64 Canais e 128 Canais)

085-476900

SSU

NIC1 C64 SSU Amplificador com Suporte de Cabo (Sem
Filtro de Passagem Baixa)

672-610800

SSU

NIC1 CSC64 SSU Amplificador com Suporte de Cabo
(Filtro de Passagem Baixa 140KHz)

672-612500

SSU

Cabo/Amplificador 1M NIC COMPAC, dois conectores
com barra de ferrite (128 Canais)

085-480000

SSU

Cabo/Amplificador com Barra de Ferrite/

085-480100

0.5M NIC COMPACT (64 Canais)
SSU

Cabo de Amplificador NIC1 COMPACT, 
10M (64 Canais e 128 Canais)

085-461202

Quantum

Cabo de entrada de estimulação Natus Quantum, 2,4 m (8
ft)

013833

Quantum

Caixa de divisão Natus Quantum para o cabo da base, 10 m

013348

Quantum

Caixa de divisão Natus Quantum para o cabo da caixa 
de divisão

013415

Quantum

Cabo de entrada de estimulação Natus Quantum, 91 cm
(3ft)

014883

Quantum

Cabo de corrente Daisy de estimulação Natus Quantum, 
1 a 2, 1,04 m (41 in)

013769
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Diagramas de blocos
A seguir, há cinco configurações de conexão possíveis para a opção do estimular
cortical Nicolet:

Modo da sonda
bifásica OR

1.

Modo da sonda bifásica OR

2.

Modo da sonda bifásica OR - Desktop Nicolet

3.

Modo de alternância do eletrodo - Desktop Nicolet

4.

Modo de alternância do eletrodo - Panel PC Nicolet

Nesta configuração, a unidade de controle do estímulo (SCU) é um dispositivo
independente e não requer o aplicativo Nicolet. Os dados do EEG não são
coletados nesta configuração. Nesta configuração, o usuário define os parâmetros
de estímulos e controla o fornecimento de estímulos do painel de controle da
unidade de controle de estímulos (SCU). Os estímulos ao paciente são fornecidos
da unidade de controle de estímulos (SCU) por meio de uma sonda bifásica
manual.

A

B

C
A
B
C

Revisado 2020-04-21

Fonte de alimentação de energia elétrica médica da unidade de controle de
estímulos (SCU).
Unidade de controle de estímulos (SCU)
Sonda bifásica
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Modo da sonda
bifásica OR desktop Nicolet

Nesta configuração, o usuário define os parâmetros de estímulos e controla o
fornecimento de estímulos do painel de controle da unidade de controle de
estímulos ou do controle do computador). Os estímulos ao paciente são fornecidos
da unidade de controle de estímulos (SCU) por meio de uma sonda bifásica
manual. Os dados do EEG são coletados e amplificados pelos amplificadores de
EEG C64-OR. Os resultados da estimulação cortical, juntamente com os dados do
EEG são visualizados no Computador de aquisição Nicolet na sala de cirurgia,
que também adquire e armazena os dados de EEG.

A
G
E
H
I

J
F

B

C
D

C
D

K

Observação: O computador Desktop pode ser substituído por um Laptop ou
Panel PC sem a opção Vídeo.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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Modo da sonda bifásica OR - Desktop Nicolet
Eletrodos
Cabeçote C64
C64-OR
Fonte de alimentação de energia elétrica médica da unidade de controle de
estímulos (SCU).
Unidade de controle de estímulos (SCU)
Desktop - Computador de aquisição Nicolet
Placa de interface USB (Usado para conectar o amplificador da série C ao PC)
Vídeo digital Winnov
Câmara
Sonda bifásica

Revisado 2020-04-21
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Modos de
eletrodos
bifásicos

Nas três configurações a seguir, o usuário configura os parâmetros de estímulo e
controla o fornecimento do painel de controle da unidade de controle de estímulo
(SCU) ou por meio do computador de controle. O estímulo ao paciente é
fornecido da unidade e controle de estímulos (SCU) aos eletrodos por meio da
unidade de alternância de estímulos (SSU).
Modo bifásico de alternância do eletrodo - Desktop Nicolet

A
G
E
H
I

J
B

C
D
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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F

C
D
K

Modo bifásico de alternância do eletrodo - Desktop Nicolet
Eletrodos
Cabeçote C64
Unidade de alternância de estímulos (SSU)
Fonte de alimentação de energia elétrica médica da unidade de controle de
estímulos (SCU).
Unidade de controle de estímulos (SCU)
Desktop - Computador de aquisição Nicolet
Placa de interface USB (Usado para conectar o amplificador da série C ao PC)
Vídeo digital Winnov
Câmara
C64-OR SSU
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Modo de comutação bifásico de eletrodo - Sistema de aquisição
NeuroWorks com 128 Quantum
Na configuração a seguir, os parâmetros de estímulos e o controle do
fornecimento são definidos do painel de controle da Stimulus Control Unit
(SCU) (Unidade de controle de estímulo) ou pelo sistema de aquisição
NeuroWorks. O estímulo ao paciente é fornecido da Stimulus Control Unit
(SCU) (Unidade de controle de estímulo) para os eletrodos através da caixa de
divisão Quantum.

A
B
E

C
D

F

A

Modo bifásico de comutação de eletrodo - Desktop Nicolet

B

Eletrodos

C

Caixa de divisão Quantum (A)

D

Unidade base Natus

E

Fonte de alimentação de energia elétrica médica da Stimulus Control Unit
(SCU) (Unidade de controle de estímulos)

F

Stimulus Control Unit (SCU)
(Unidade de controle de estímulos)

G
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Desktop - Computador de aquisição NeuroWorks
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Modo de comutação bifásico de eletrodo - Sistema de aquisição
NeuroWorks com 256 Quantum
Na configuração a seguir, os parâmetros de estímulos e o controle do
fornecimento são definidos do painel de controle da Stimulus Control Unit (SCU)
(Unidade de controle de estímulo) ou pelo sistema de aquisição NeuroWorks. 
O estímulo ao paciente é fornecido da Stimulus Control Unit (SCU) (Unidade de
controle de estímulo) para os eletrodos através das caixas de divisão Quantum.

A
B
F

G
C
D

E

A

Modo bifásico de comutação de eletrodo - Desktop Nicolet

B

Eletrodos

C

Caixa de divisão Quantum (A)
Caixa de divisão Quantum (B)

Revisado 2020-04-21

D

Unidade base Natus

E

Fonte de alimentação de energia elétrica médica da Stimulus Control Unit
(SCU) (unidade de controle de estímulos).

F

Stimulus Control Unit (SCU) (Unidade de controle de estímulos)

G

Desktop - Computador de aquisição NeuroWorks
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Diagramas de cabeamento de estimulação cortical
As seis páginas a seguir ilustram os componentes e esquemas de cabeamento
para o estimulador cortical Nicolet.
OBSERVAÇÃO: A sonda de estimulação e os estilos dos conectores de cabos
podem ser diferentes daqueles mostrados. A sonda de estimulação é opcional
com o eletrodo de alternância de estímulos.

Amplificadores

A
B
C
D
E
F
G

Revisado 2020-04-21

Primeiro amplificador para operação dos canais 1 - 64 - 
Estimulação de sonda bifásica
Primeiro amplificador para operação dos canais 65 - 128 -
Estimulação de sonda bifásica
Primeiro amplificador para operação dos canais 1 - 64 - 
Estimulação de sonda bifásica de alternância
Primeiro amplificador para operação dos canais 65 - 128 - 
Estimulação de sonda bifásica de alternância
Unidade base Natus
Primeira caixa de divisão Quantum - Operação de 1-128 canais
Segunda caixa de divisão Quantum - operação 129-256 canais
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Modo bifásico da sonda OR

3-4

A

Sonda de estimulação - Use somente a sonda bifásica
da Natus Neurology Incorporated com pontas de
diâmetro de 2,2 mm

222-496100

B

Unidade de controle de estímulos (SCU)

515-005500

C

Fonte de alimentação de classe hospitalar

113-405500

*

Conector vermelho

-

**

Conector preto

-

Revisado 2020-04-21
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Modo do eletrodo - Desktop Nicolet
Os eletrodos de estimulação aplicáveis são quaisquer eletrodos de 2,3 mm disponíveis
comercialmente ou equivalentes. Nos Estados Unidos, esses eletrodos devem ter sido aprovados pela Food
and Drug Administration (FDA).

A
B
C
D
E

Amplificadores duplos mostrados com unidades de alternância de estímulos
(SSU)
Unidade de controle de estímulos (SCU)
Fonte de alimentação de classe hospitalar
Sonda de estimulação opcional - Use somente a sonda bifásica da Natus
Neurology Incorporated com pontas de diâmetro de 2,2 mm
PC Desktop

Revisado 2020-04-21

672-610800
515-005500
113-405500
222-496100
-
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Conexões dos cabos

1
2
3
4
5
6
*
**

Nic1 C64SSU Amplificador compacto cabo Pigtail único com núcleo de
ferrite
Nic1 C64SSU Amplificador compacto cabo Pigtail duplo com núcleo de
ferrite
Cabo de interface do estimulador cortical 3 m
C64 Cabo de amplificador, 10 m
Cabo de interface do estimulador cortical 5 m
Cabo RS232 do estimulador cortical
Cabo bipolar do estimulador cortical
Conector vermelho
Conector preto

085-480100
085-480000
085-476800
085-461202
085-476900
085-479400
222-496100
-

OBSERVAÇÃO: Cada SSU tem duas portas (A e B) para a interface com a SCU ou outra SSU.
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Modo da sonda - Desktop Nicolet

A
B
C
D
E
*
**

Amplificadores duplos C64-OR mostrados para estimulação da sonda
Unidade de controle de estímulos (SCU)
Fonte de alimentação de classe hospitalar
Cort Stim Bipolar Probe
PC Desktop

Conector vermelho
Conector preto

Revisado 2020-04-21
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Conexões dos cabos

Tecla

Descrição

Número da peça

Amplificadores duplos C64-OR mostrados para estimulação da sonda

085-480100

Stimulus Control Unit (SCU) (Unidade de controle de estímulo)

085-480000

2

Fonte de alimentação de classe médica

085-461202

3

Sonda bipolar do estimulador cortical

085-479400

4

PC Desktop

222-496100

*

Amplificadores duplos C64-OR mostrados para estimulação da sonda

-

**

Stimulus Control Unit (SCU) (Unidade de controle de estímulo)

-

1
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Conectar as opções / acessórios

C
D

SYNC

E
F
G
H

2
1
B
A
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H
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Unidade de controle de estímulos (SCU) - (vista superior).
Unidade de controle de estímulos (SCU) - (vista lateral).
Sonda de estimulação - Use somente a sonda bifásica da Natus Neurology
Incorporated com pontas de diâmetro de 2,2 mm
Interface da unidade de alternância de estímulos (SSU).
Iniciar / Para remoto - Uso futuro
Para diagnósticos de assistência técnica e opcionalmente para a interface do
computador.
Interface RS232 para o Desktop/Laptop/Panel PC Nicolet.
Sincronização de acionamento - Uso futuro
Acionamento para dentro - Uso futuro
Trigger Out (Acionamento para fora)
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Aplique energia elétrica à unidade de controle de estímulos
(SCU)

A
B

3-10

A

Unidade de controle de estímulos (SCU) - (vista inferior).

B

O LED verde Power On (Ligado) e ilumina quando o dispositivo está
ligado.
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Usando o estimulador cortical Nicolet para definir os
parâmetros do estimulador cortical

Key
A

Description

Botão Selector

OBSERVAÇÃO: Use o botão Selector para escolher o parâmetro desejado ? da
tela.
1.
2.
3.

Pressione o botão Parameter (Parâmetro) para o parâmetro que você
deseja configurar.
Gire o botão Selector para rolar pelas opções.
Pressione o botão Selector ou o botão Parameter (Parâmetro) para
selecionar a opção desejada.

OBSERVAÇÃO: Para escolher o parâmetro desejado a partir do menu
Configuração, use o botão seletor para navegar os sub-menus.
1.
2.
3.
4.
5.
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Pressione o botão Setup (Configuração).
Gire o botão Seletor para percorrer os sub-menus disponíveis.
Pressione o botão Seletor para selecionar o sub-menu desejado.
Gire o botão Seletor para rolar pelas opções do sub-menu.
Pressione o botão Seletor para selecionar a opção desejada.
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IMPORTANTE: A saída do estímulo é parada automaticamente se a
corrente fornecida exceder o nível de corrente solicitado em 20% ou mais. O
estimulador cortical Nicolet deve ser desligado e então religado para apagar
esta condição.

Se o usuário estiver estimulando um paciente, deve pressionar o
botão Stop (Parar) na unidade de controle de estímulos (SCU) antes
de mudar quaisquer parâmetros.
Os parâmetros a seguir também podem ser definidos por meio do PC do sistema
Nicolet quando a unidade de controle de estímulos (SCU) a o PC estão
conectados por meio da porta RS232.
1.

Setup (Configuração) - Pressione o botão Setup (Configuração); aparece
Change Mode (Mudar modo) na tela e começa a piscar.

2.

Change Mode (Mudar modo) - Pressione o botão Selector para selecionar
Change Mode (Mudar modo). É possível escolher entre duas opções na
função Change Mode (Mudar modo):
Change Mode (Mudar modo)
Probe Biphasic (Sonda bifásica)
Electrode Biphasic (Eletrodo bifásico)

3.

3-12

Botão Selector - Gire o botão Selector para escolher o estímulo Probe
(Sonda) Bi-phasic (Bifásico) se estiver usando o sonda ou Electrode Biphasic (Eletrodo bifásico) se estiver usando a unidade de alternância de
estímulos (SSU). Pressione o botão Selector para fazer a sua escolha.
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4.

Outras funções - Para selecionar quaisquer das outras quatro funções do
Setup (Configuração) (ver abaixo), gire o botão Selector e pressione o botão
Selector quando a função desejada for exibida. Gire o botão Selector até
que o parâmetro desejado seja exibido e então, pressione o botão Selector
para fazer a sua escolha.
Select Label Set (Selecionar conjunto de etiquetas)
Numeric (Numérico)
Montage (Montagem)
Delete Label Set (Excluir conjunto de etiquetas)
Select Language (Selecionar idioma)
Aparece uma lista dos idiomas disponíveis
Adjust Contrast (Ajustar o contraste)
Gire o botão Selector para o melhor contraste de exibição
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5.

Train Duration (Duração do trem) - Pressione o botão Train Duration
(Duração do trem) e então selecione a duração do trem desejada: Unidades
de segundos (normalmente 5 segundos) ou Continuous (Contínuo) se
estiver usando uma sonda estimuladora. A última taxa selecionada se torna a
configuração padrão de início.

6.

Pulse Frequency (Frequencia do pulso) - Pressione o botão Pulse
Frequency (Frequencia do pulso) e então selecione a taxa de frequencia do
pulso desejada (normlamente, 50 Hz). A última taxa selecionada se torna a
configuração padrão de início.

7.

Pulse Duration (Duração do pulso) - Pressione o botão Pulse Duration
(Duração do pulso) e então selecione a duração do pulso desejada: 
100 - 1000 milissegundos. A última taxa selecionada de Duration (Duração)
se torna a configuração padrão de início.

8.

Positive Electrode (Eletrodo positivo)s - Pressione o botão ‘Electrode +’
(Anode) (Eletrodo + (Anodo)) e gire o botão Selector até chegar ao número
de eletrodo ou etiqueta desejado e então, pressione o botão Selector.

9.

Negative Electrode (Eletrodo negativo)s - Pressione o botão ‘Electrode -’
(Anode) (Eletrodo - (Anodo)) e gire o botão Selector até chegar ao número
de eletrodo ou etiqueta desejado e então, pressione o botão Selector.
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A sonda de estimulação aplicável é a sonda de estimulação bifásica
Natus Neurology Incorporated com pontas de 2,2 mm de diâmetro. Os
eletrodos de estimulação aplicáveis são quaisquer eletrodos de 2,3 mm
de faixa ou de grade disponíveis comercialmente ou equivalentes. Nos
Estados Unidos, os eletrodos e sondas de estimulação devem ter sido
aprovados para o mercado pela Food and Drug Administration (FDA).
10. Set Stim (Definir estímulo) - Ao iniciar, o nível de corrente da estimulação
é definido em 0 mA.

• Pressione o botão Set Stim (Definir estímulo) e então, selecione o nível
de corrente de estimulação desejado: 0 - 15 mA (8 mA ou menos é
normal) em incrementos de 1 mA usando o botão Seletor.

• Pressione o botão Set Stim (Definir estímulo) e então, selecione o nível
de corrente de estimulação desejado: 0 - 15 mA (8 mA ou menos é
normal) em incrementos de 0,1 mA usando o botão Seletor.
OBSERVAÇÃO: Se Electrode + (Eletrodo +) ou Electrode - (Eletrodo -) for
mudado, a corrente de estimulação será redefinida para o padrão de 0 mA.

Comece com o nível de corrente mais baixo e aumente em
incrementos pequenos.
11. Mark Channel (Marcar canal) - Se o usuário desejar marcar os canais com
marcadores de ID antes e depois de uma estimulação, deve pressionar o
botão Mark Channel Marcar canal).
12. Check Stim (Verificar estimulador) - Pressione o botão Check Stim
(Verificar estimulador) para verificar a integridade do estimulador sem
estimular o paciente.
OBSERVAÇÃO: A saída máxima de tensão disponível é de ±24V.
OBSERVAÇÃO: Nenhuma precaução é necessária para um componente DC na
saída, pois a saída é acoplada com AC.
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Como usar o sistema Nicolet para definir os parâmetros de
estimulação cortical
IMPORTANTE: Se o usuário estiver estimulando o paciente e quiser mudar
quaisquer parâmetros, deve pressionar o botão Stop (Parar) antes de fazer
quaisquer mudanças que não sejam o nível de estimulação (parâmetro Set
Stim (Definir estímulo).
1.

Com o sistema Nicolet operando no modo Recorder (Gravador), clique em
View (Visualizar)> Panel (Painel)> Cortical Stim (Estimulador cortical)
para exibir o painel Cortical Stim do lado direito da tela.

2.

Setup (Configuração) - Clique no botão de menu Setup (Configuração) e
clique em Probe (Sonda) ou clique em Electrode (Eletrodo) se usar a
unidade de alternância de estímulos (SSU).

3.

Train Duration (Duração do trem) - clique no botão Train Duration
(Duração do trem) e então selecione a duração do trem desejada: Unidades
de segundos (normalmente 5 segundos) ou Continuous (Contínuo) se
estiver usando uma sonda estimuladora.

4.

Positive Electrode (Eletrodo positivo) - Clique no botão de menu
‘Electrode +’ (Anode) (Eletrodo + (Anodo))
de eletrodo ou etiqueta desejado.

5.

e então clique no número

Negative Electrode (Eletrodo negativo) - Clique no botão de menu
‘Electrode -’ (Anode) (Eletrodo - (Anodo))
eletrodo ou etiqueta desejado.

e então clique no número de

A sonda de estimulação aplicável é a sonda de estimulação bifásica
Natus Neurology Incorporated com pontas de 2,2 mm de diâmetro. Os
eletrodos de estimulação aplicáveis são quaisquer eletrodos de 2,3 mm
de faixa ou de grade disponíveis comercialmente ou equivalentes. Nos
Estados Unidos, os eletrodos e sondas de estimulação devem ter sido
aprovados para o mercado pela Food and Drug Administration (FDA).
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6.

Pulse Freq (Freq. do pulso) - Para verificar a frequência do pulso, clique no
botão de menu Pulse Freq. (Freq. do pulso) e
então selecione a taxa
desejada de frequência do pulso (normalmente, 50 Hz). A última
configuração selecionada se torna a configuração padrão de início.

7.

Pulse Duration (Duração do pulso) - Para verificar a duração do pulso,
clique no botão de menu Pulse Dur. (Duração do pulso)
e então
selecione a duração do pulso desejada: 100 - 1000 milissegundos. A última
taxa selecionada de Duration (Duração) se torna a configuração padrão de
início.

8.

Stimulation level (Nível do estímulo) - Ao iniciar, o nível do estímulo é
definido em 0,0 mA. Clique no botão botão de menu Set Stim (Definir
estímulo)
e então selecione o nível desejado de estimulação: 0 - 15 mA
(8 mA ou menos é normal). Se qualquer parâmetro for mudado (que não seja
o nível de estimulação), o nível de estimulação será redefinido para 0,0 mA.

9.

Comece com o nível de corrente mais baixo e aumente em incrementos
pequenos.

10. Se desejar marcar os canais antes e depois da estimulação, pressione o botão
Mark Channels (Marcar canais).
11. Check Stim (Verificar estímulo) - Para verificar a integridade do
estimulador, clique no botão Check Stim (Verificar estimulador) para
verificar a integridade do estimulador sem estimular o paciente.
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Inicie o estudo utilizando o sistema Nicolet
OBSERVAÇÃO:O usuário pode verificar periodicamente se o estimulador está
operando corretamente pressionando o botão Check Stim (Verificar
estimulador). Isso fornece um único pulso bifásico para Internal (carga interna
fictícia) e exibe o nível de estímulo solicitado.
1.

Quando o usuário estiver pronto para iniciar o estudo, deve verificar se os
parâmetros dos estímulos estão corretos no painel Cortical Stimulus
(Estímulos corticais) e então deve pressionar o botão Start (Iniciar) da
unidade de controle de estímulo (SCU) para fornecer o estímulo ao paciente.
As seguintes informações são exibidas na tela da unidade de controle de
estímulo (SCU):

• o Level of stimulation (Nível de estímulo) sendo fornecido ao paciente é
exibido. Se o nível de estímulo for 20% ou mais elevado que o nível
selecionado, a estimulação é suspensa automaticamente e um relatório de
erro é gerado.
2.

Se o usuário desejar, durante uma cirurgia, ao usar a sonda bifásica, pode
selecionar o modo Continuous (Contínuo) pressionando o botão Train
Duration (Duração do trem) e selecionando Continuous (Contínuo)
usando o botão Selector.

OBSERVAÇÃO: Se o usuário mudar quaisquer parâmetros na unidade de
controle de estímulo (SCU), a estimulação parará de ser fornecida ao paciente.
Ao terminar de fazer ajustes e Ready to stim (pronto para estimular) é exibido
à direita de Status na unidade de controle de estímulo (SCU), pressione o botão
Start (Iniciar) novamente para retomar a estimulação.

Para iniciar uma estimulação usando o NeuroWorks
1.

Selecione os eletrodos usando a lista suspensa ou usando os presets
(predefinidos).

2.

Para estimulação bipolar, selecione um par de eletrodos ativos.

3.

Para estimulação monopolar, selecione um eletrodo ativo e GND (terra).

OBSERVAÇÃO:Selecione a Pulse Frequency (Frequência de pulso), Pulse
Duration (Duração do pulso), e Train Duration (Duração do trem).

Revisado 2020-04-21
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Como usar o sistema NeuroWorks para definir os parâmetros da
estimulação cortical
NeuroWorks 9 e maior controle do software para suporte para o estimulador
cortical Nicolet.
A funcionalidade para a estimulação cortical controlada por software precisa ser
ativada no perfil de aquisição utilizado para iniciar o estudo.
Se Use Nicolet Cortical stimulator (Usar estimulador cortical Nicolet) não
for selecionado, a janela DSM Stimulation (estimulação DSM) apenas irá
controlar os relés da DSM (matriz comutação digital) (Digital Switch Matrix,
DSM) na matriz da(s) caixa(s) de divisão.
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1.

A partir da janela Edit Settings (Editar configurações), selecione a guia
Acquisition (Aquisição) (Figura 1).

2.

Clique no botão Advanced (Avançado).
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3.
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Clique em (marque) na caixa de seleção Use Nicolet cortical stimulator
(Usar estimulador cortical Nicolet).
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Exibir a janela de estimulação cortical
1.

Selecione DSM stimulation (Estimulação DSM) no menu de controle
durante a aquisição para exibir a janela de controle de estimulação cortical.

Tecla
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Descrição

1

Status da interface de controle do estimulador cortical.

2

Controle DSM - Seleção manual dos eletrodos para estimular.

3

Entrada para o estimulador cortical Nicolet.

4

Modo de operação e status DSM.

5

Teste de estimulação interna do estimulador cortical Nicolet.

6

Iniciar estimulação

7

Parar a estimulação manualmente antes da duração do trem predefinido.
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Tecla
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Descrição

8

Pressione para enviar um único pulso tentar bloquear o início da convulsão.

9

Controle do relé DSM nos modos manual ou semi-automático.

10

Confirmação da corrente de estimulação aplicada aos eletrodos. 
Consulte o aviso abaixo.

11

Controle DSM - Seleção pré-definida dos eletrodos para estimular. 
Clique com o botão direito nesta área para configurar as predefinições.

12

Modo de operação.
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Para iniciar a estimulação
1.

Selecione os eletrodos usando a lista suspensa ou usando os predefinidos.
Para estimulação bipolar, selecione um par de eletrodos ativos. Para
estimulação monopolar, selecione um eletrodo ativo e GND (terra).

2.

Selecione Pulse Frequency (Frequência de pulso), Pulse Duration
(Duração do pulso), e Train Duration (Duração do trem).
A entrada manual de parâmetros de estimulação não está disponível. 
Os parâmetros devem ser selecionados a partir do menu suspenso.

3.

Selecione a corrente de estimulação.
OBSERVAÇÃO: A corrente de estimulação é redefinida automaticamente a
0 mA quando nenhum dos outros parâmetros de estimulação são alterados.

4.

Clique no botão Automatic (Automático).

5.

Defina o modo desejado de Controle do relé Figura 2.

Figura 2: Janela do modo de controle dos relés.
Os modos de controle de relés disponíveis são:
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•

Automatic mode (Modo automático): O software controla os relés. 
Os controles do dispositivo são desativados.

•

Semi-automatic mode (Modo semi-automático): Quando são utilizados os
controles do dispositivo, o usuário deve fechar os relés antes da estimulação.

•

Semi-automatic plus mode (Modo plus semi-automático): O mesmo que
acima, o botão Check Stim (Verificar estimulação) permite fechar
manualmente os relés do dispositivo antes de pressionar o botão Start
(Iniciar).

•

Manual mode (Modo manual): Quando são utilizados os controles do
dispositivo, o usuário deve fechar e abrir os relés manualmente.
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Fluxo de trabalho recomendado
Nos casos em se deseja Start (Iniciar) e Stop (Parar) a estimulação diretamente
do dispositivo Estimulador cortical, execute as seguintes etapas:
1.

Selecione o modo Semi-automatic (Semi-automático) do diálogo do modo
de controle de relés, e clique em OK.

2.

Selecione electrode pairs (pares de eletrodos) para estimulação.

3.

Configure os parâmetros de estimulação da seguinte forma:

4.

Clique no botão Close Relays (Fechar relês).

5.

Use Start (Iniciar) e, se necessário, Stop (Parar) no dispositivo
estimulador.
Neste modo, os parâmetros de estimulação podem ser ajustados no próprio
estimulador cortical em si, e os parâmetros serão enviado para o estudo
quando usado.

6.
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Selecione o botão ao lado do modo desejado: Automatic (Automático),
Semi-automatic (Semi-automático), Semi-automatic plus (Semiautomático plus) ou Manual.
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7.

Clique em OK para fechar o diálogo.

Modo

Caso de uso

Modo de operação

Modo
automático

Utilizado em caso do
processo completo de
estimulação cortical para o
software NeuroWorks, e não
do dispositivo estimulador
cortical Nicolet

Os relés DSM são fechados
automaticamente antes de iniciar
a estimulação e abertos após o
final da estimulação.

Modo semiautomático

Usado se o fechamento dos
relés DSM for feito a partir
do software NeuroWorks, a
estimulação é iniciada a
partir do dispositivo
estimulador cortical Nicolet

Os relés DSM são abertos
automaticamente a partir
software NeuroWorks após o
final da estimulação.

Modo semiautomático plus

Semelhante ao modo semiautomático, mas é possível
fechar os relés remotamente
do estimulador, pressionando
o botão Check Stim
(Verificar estimulação)
antes de iniciar a
estimulação.

Modo manual

Neste modo de controle, o
DSM e a estimulação são
controlados de forma
independente.

8.

Neste modo, os botões no
estimulador são desativados para
evitar iniciar/parar a estimulação
do dispositivo. Isto porque,
quando se pressiona o botão
Start (Iniciar) do estimulador, os
relés no Quantum seriam
fechados um pouco tarde demais
com potencial de perder pulsos de
estimulação.

O DSM é controlada a partir do
software.
A estimulação é controlada a
partir de software ou do
dispositivo.

Pressione START (INICIAR).
O NeuroWorks irá ligar os eletrodos selecionados ao estimulador, aplique a
estimulação, e ligue os eletrodos ao amplificador imediatamente após a
estimulação. O NeuroWorks também aplica o recurso De-Block para se
recuperar rapidamente da saturação após a estimulação.
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Se, por qualquer motivo, a comunicação entre a base Natus e o estimulador
for interrompida durante a estimulação, o NeuroWorks irá imediatamente
abrir os relés DSM, o que irá interromper o estímulo aplicado ao paciente.
Uma mensagem no NeuroWorks irá instruir o usuário a parar a estimulação
imediatamente no estimulador.
Quando a estimulação cortical Nicolet for iniciada a partir NeuroWorks. 
O botão de parada manual Stop (Parar) na unidade estimuladora é
desativado. Para parar a estimulação, use um dos seguintes métodos:

• Como usar Stop (Parar) no software NeuroWorks.
• Pressionando a tecla Esc no teclado.
• Pressionando primeiro Start (Iniciar) e depois os botões Stop (Arar) em
um estimulador cortical Nicolet.

•
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Para parar a estimulação rapidamente em uma emergência, pressione o
botão Power (Liga/Desliga) na unidade do estimulador cortical Nicolet.

3-25

Estimulador cortical Nicolet

Como parar/interromper a estimulação
1.

Para parar a estimulação, pressione o botão Stop na unidade de controle de
estímulo (SCU) ou pare de sua painel na unidade de controle de estímulo
(SCU).

2.

Para retomar a estimulação do paciente, pressione o botão Start (Iniciar)
novamente.

Quando a estimulação é iniciada do software do sistema
de aquisição, o botão Stop (Parar) na unidade do estimulador cortical
Nicolet é desativado. Para parar a estimulação, use um dos seguintes
métodos:

•
•
•

Selecione Stop (Parar) no software.
Pressione a tecla Esc no teclado.
Pressione o botão Start (Iniciar) e, em seguida, pressione o botão Stop
(Parar) no estimulador cortical Nicolet.

Para parar a estimulação rapidamente em uma
emergência, coloque o botão Power na posição Off (Desligar) na unidade do
estimulador cortical Nicolet.

Como revisar o EEG gravado
Consulte o guia Informações para uso do Nicolet 269-604503 e/ou o guia de
Referência do Software Nicolet 269-604601 para obter instruções sobre como
revisar os EEG gravados.

Como desligar a Unidade de estímulo (Stimulus Control Unit, SCU)
Para desligar a (Stimulus Control Unit (SCU) (Unidade de controle de estímulo),
pressione a chave de energia elétrica Power (Liga/Desliga) no fundo da unidade
(ver Visão do fundo na página 2-5).
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Estimulador cortical Nicolet
O Estimulador cortical Nicolet precisa de precauções especiais relacionadas com a EMC e precisa ser instalado e
operado de acordo com as informações de EMC fornecidas na Declaração do Fabricante a seguir.
Os equipamentos de comunicações de Frequência de rádio (RF) portáteis e móveis podem afetar a operação do
Estimulador cortical Nicolet.
A seguir, é mostrada uma lista dos cabos e outros acessórios que são usados como parte do Nicolet Cortical
Stimulator que estão em conformidade com as seções 201.17 e 202 da norma IEC 60601-2-40, Ed. 2.0:

•Cabo de interface com SSU - 5m (Unidade de controle para SSU)
•Cabo de interface com SSU - 1m (1a para 2a SSU)
•Cabo de interface serial - 5m (Unidade de controle para computador)
O uso de cabos e acessórios diferentes daqueles especificados, com exceção dos cabos e acessórios vendidos
pelo fabricante Natus Neurology Incorporated como peças de reposição para componentes internos, pode resultar
em aumento de EMISSÕES ou redução da IMUNIDADE do Estimulador cortical Nicolet.
O equipamento só deve ser utilizado por profissionais da área de saúde. Este sistema pode causar
interferência de rádio ou pode perturbar a operação de equipamentos nas suas proximidades. Pode ser
necessário tomar medidas de mitigação, como reorientar o Estimulador cortical Nicolet ou blindar o local.
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Conformidade com normas e segurança
Desempenho essencial
Em modo de operação normal, o desempenho essencial é definido como o
desempenho conforme exigido pela norma IEC 60601-1-2 edição 4.0 e a norma
particular IEC 60601-2-40 edição 2.0. O desempenho básico de segurança e
essencial deve ser mantido durante todo o teste.
O desempenho essencial envolve fornecer a corrente conforme programada pelo
usuário ou relatar com precisão a quantidade de corrente fornecida. A corrente
fornecida não deve exceder o parâmetro de estímulo definido em mais de 20%.
Quando um estímulo é emitido, a precisão de estimulação deve estar dentro de
20% do valor relatado, mostrado como “Delivered Stim” (Estimulação
fornecida) na tela. Não é aceitável que a corrente real fornecida esteja fora deste
limite. As características de pulso (duração, amplitude e frequência) não devem
variar em mais de 20% durante testes de imunidade.
É aceitável que nenhuma corrente seja enviada, pois espera-se que o dispositivo
seja seguro, desde que o resultado seja exibido corretamente (por meio de um
código de erro, nenhuma corrente fornecida ou corrente fornecida inferior à
solicitada).
O projeto do estimulador cortical inclui, como um recurso de segurança, a
capacidade de monitorar a saída do estímulo e de compará-lo com os parâmetros
de estímulos solicitados. Se esses dois resultados diferirem (e.g., como resultado
de Transientes elétricos rápidos (Electrical Fast Transients, EFT) ou Descargas
elétricas estáticas (Electrical Static Discharge, ESD)) a lógica de verificação de
segurança abortará automaticamente a saída do estimulador e exibirá uma
mensagem de erro que indica o motivo para a diferença. Como um recurso de
segurança adicional, a potência do estimulador deve ser reciclada e/ou o
aplicativo de software deve ser reiniciado para apagar o erro e reiniciar o
dispositivo.

Normas de segurança
Este dispositivo está em conformidade com as seguintes normas de segurança
elétrica:
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IEC 60601-1: Ed. 3.1

Requisitos gerais para a segurança básica e desempenho
essencial

IEC 60601-1-6: Ed. 3.1

Norma colateral: Uso

IEC 60601-2-40: Ed. 2.0

Requisitos particulares para a segurança de
eletromiógrafos e resposta evocada
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Declaração de Conformidade para a IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
O Estimulador cortical Nicolet foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O
cliente ou o usuário do Estimulador cortical Nicolet deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.

Tabela 1 - Emissões eletromagnéticas

Orientação e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas
O Estimulador cortical Nicolet foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do
Estimulador cortical Nicolet deve se certificar que seja usado em tal ambiente.
Teste de Emissões
Emissões de FR

Conformidade

Ambiente eletromagnético – orientação

Grupo 1

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

Classe A

O Estimulador cortical Nicolet 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 FR
CISPR 11
Emissões harmônicas

Classe A

IEC 61000-3-2
Flutuações de tensão / 
emissões de centelhas
IEC 61000-3-3

Revisado 2020-04-21

Em conformidade

Este equipamento /
sistema deve ser utilizado apenas por
profissionais da área de saúde. Este
sistema / equipamento pode causar
interferência de rádio ou pode perturbar
a operação de equipamentos nas suas
proximidades. Pode ser necessário
tomar medidas de mitigação, como
reorientar ou relocalizar o sistema ou
blindar o local.
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Tabela 4 - Níveis de testes de imunidade - Porta do gabinete
Fenômeno

Descarga eletrostática

Norma básica
ou método de teste
de EMC
IEC 61000-4-2

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

Campos eletromagnéticos de FR
irradiados

IEC 61000-4-3

Campos de proximidade do
equipamento de comunicações de
FR sem fio

IEC 61000-4-3

Frequência nominal dos campos
magnéticos de energia elétrica

IEC 61000-4-8
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Níveis de teste de imunidade - Ambiente de
instalação profissional de cuidados com a saúde

80 MHz – 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz
Consulte “Tabela 9 - Imunidade da porta do gabinete
para equipamento de comunicações de FR sem fio”
abaixo
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz
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Tabela 5 - Níveis de testes de imunidade - CA de entrada Porta de energia elétrica
Fenômeno

Transientes elétricos rápidos / Bursts
Picos
Linha a linha (modo diferencial)
Picos
Linha ao terra (modo comum)

Norma básica ou

IEC 61000-4-4

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

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Distúrbios conduzidos induzidos por
campos de FR

IEC 61000-4-6

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

Quedas de tensão

IEC 61000-4-11

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

Interrupções de tensão

IEC 61000-4-11

Queda de 100%; 250 ciclos (50Hz) / 300 ciclos
(60 Hz)
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Tabela 7 - Porta de acoplamento ao paciente
Fenômeno

Descarga eletrostática

Norma básica ou
ou método de teste de
EMC

Níveis de teste de imunidade - Ambiente de
instalação profissional de cuidados com a
saúde
Contato ±8 kV

IEC 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
3V

Distúrbios conduzidos induzidos por
campos de FR

0,15 MHz – 80 MHz

IEC 61000-4-6

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

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

Norma básica ou

Descarga eletrostática

IEC 61000-4-2

Transientes elétricos rápidos /
Bursts

IEC 61000-4-4

Picos de linha para terra
(Modo comum)

IEC 61000-4-5

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

Distúrbios conduzidos induzidos
por campos de FR

IEC 61000-4-6

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

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

Modulação

Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

Nível de
teste de
imunidade
(V/m)

Modulação do pulso 18 Hz

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulação do pulso 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulação do pulso 18 Hz

2

0,3

28

Modulação do pulso 217 Hz

2

0,3

28

Modulação do pulso 217 Hz

2

0,3

28

Serviço

FM
± 5 kHz de desvio
1 kHz seno

710
745

704 – 787

Banda LTE 13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE Banda 5

930

GSM 1800

1.720

CDMA 1900
GSM 1900

1.845
1.700 – 1,990

DECT
LTE Banda 1, 3,
4, 2

1.970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2.450

2.400 – 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE Banda 7

Revisado 2020-04-21

4-9

Estimulador cortical Nicolet

Frequênci
a do teste
(MHz)

Banda
(MHz)

Serviço

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/
n

Modulação

Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

Nível de
teste de
imunidade
(V/m)

Modulação do pulso 217 Hz

0,2

0,3

9

5.240
5.500
5.785
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Códigos de erros
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Página em branco
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Informações Gerais

Códigos de erros
Código de erro

Mensagem de erro

Action

Erro 20

Fase A largura do pulso muito curta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 21

Fase B largura do pulso muito curta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 22

Freqüência do pulso muito curta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 23

Duração do treino muito curta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 24

Tensão de controle da corrente do estímulo
incorreta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 25

Um ou mais das unidades de alternância de
estímulos (SSUs)
não estão disponíveis / prontas

Stimulator is in “Electrode Biphasic” mode but
does not detect a viable SSU through which to
deliver the current.
If using as a stand-alone stimulator: Switch to
“Probe Biphasic” mode.
If using SSU mode, but no SSU is connected:
Connect a properly configured C64OR/SSU
amplifier(s).
If using SSU mode and C64OR/SSU amplifier(s)
are already connected: Troubleshoot
connection(s) and configuration(s) of C64OR/
SSU amplifier(s).

Erro 26

Erro de codificação do decodificador(es)

SSU verification feedback of assigned channels
does not match channels assigned by SCU.
Troubleshoot connection and configuration of
connected C64OR/SSU amplifier(s). If no issues
are found, replace the SSU amplifier(s).

Erro 27

Ocorreu erro de desconexão do decodificador

SSU failed to return channel assignment
verification response to SCU. Troubleshoot
connection and configuration of connected
C64OR/SSU amplifier(s). If no issues are found,
replace the SSU amplifier(s).

Erro 28

Corrente de estímulo fluindo quando não
deveria

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 29

Estimulação inesperada

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Revisado 2020-04-21
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Código de erro

Mensagem de erro

Erro 30

Fase A largura do pulso muito longa

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 31

Fase B largura do pulso muito longa

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 32

Freqüência do pulso muito elevada

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 33

Duração do treino muito longa

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 34

Stimulus delivered >20% of set

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 35

Foi fornecido um pulso monofásico inesperado

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 40

CSU processor failed to refresh watchdog

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Erro 48

Unidade de controle de estímulos (SCU) Soma
de verificação incorreta

Power off. Power on. If error repeats, replace
control unit.
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Action
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Informações Gerais

Página em branco.
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