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Declaração de indicações para uso
O UltraPro S100 é destinado para a aquisição, visualização, análise,
armazenamento, comunicação e gestão de informações de eletrofisiologia dos
sistemas nervoso e muscular humanos incluindo condução nervosa (NCS),
eletromiografia (EMG) e respostas autonômicas.
O UltraPro S100 pode ser usado para determinar respostas autonômicas a
estímulos fisiológicos, medindo a variação da resistência elétrica entre dois
eletrodos (resposta galvânica da pele e resposta cutânea simpática). Os testes
autonômicos também incluem a avaliação da variabilidade do intervalo RR.
O UltraPro S100 é utilizado para detectar a função fisiológica do sistema nervoso
e para apoiar o diagnóstico de doenças ou condições neuromusculares.
As modalidades listadas incluem a superposição de funcionalidades. Em geral,

• estudos de condução de nervos medem as respostas elétricas do nervo.
• A eletromiografia mede a atividade elétrica do músculo.
• Potenciais evocados (EP) inclui Potenciais visuais evocados (VEP),
potenciais evocados auditivos (AEP), potencial evocado somatossensitivo
(SEP)
O software UltraPro S100 deve ser usado por um provedor de cuidados médicos
qualificado.
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Especificação e precisão das informações
Consulte a folha de especificações do sistema 169-443700.

Informações de contato
Suporte técnico
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Representante Autorizado Europeu
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlanda

b

Distribuição
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internacional
Natus Medical Incorporated
Tel.: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etiquetas e símbolos
Os seguintes nomes e símbolos podem estar afixados no sistema UltraPro S100:
Símbolo

Referência

Descrição

ISO 60601-1
Tabela D.2 N.º 2

Advertências associadas a este dispositivo.
Uma advertência indica que existe risco de
morte ou ferimentos graves no usuário ou no
paciente.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4
ISO 60601-1
Tabela D.1 N.º 10

Cuidados associados com este dispositivo. Um
cuidado indica que existe o risco de ferimentos
no usuário ou no paciente ou de danos ao
dispositivo.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
ISO 60601-1
Tabela D.1 N.º 11

Consulte as instruções de uso.

ISO 60601-1
Tabela D.2 N.º 10

Siga as instruções para o uso.

IEC606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Peça aplicada Tipo BF

Leia o manual de instruções antes de usar este
dispositivo.

Define o grau de proteção contra choques
elétricos. Em conformidade com os requisitos
do tipo BF da norma IEC 60601-1:
2005+AMD1:2012 e
EN 60601-1:2006+A1:2013.

22 de outubro de 2020

EN 50419

Define as informações para o descarte correto,
fornecidas na seção de Gestão de Resíduos

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Número de referência. Este é o número da peça
para o dispositivo.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Inclui o ano de fabricação, uma letra, o número
de série do dispositivo e um código de revisão
de três letras.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

As informações do fabricante estão adjacentes
a este símbolo

c
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Rx Only

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

A data de fabricação fica adjacente a este
símbolo.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.2

Representante Autorizado EC

N/A
As leis federais dos EUA restringem
este dispositivo para a venda para ou segundo
as instruções de um médico médico licenciado.

Medical
Device

N/A

Dispositivo médico
Indica que o item é um dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7
ISO 15223-1

Indica os limites superior e inferior de
temperatura às quais o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança.

Símbolo 5.3.8

Indica os limites superior e inferior de limite de
umidade aos quais o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança.

ISO 15223-1

Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

Símbolo 5.2.8

Normas referenciadas

• ISO 15223-1:2016: Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados com
etiquetas de dispositivos médicos, etiquetagem e informações a serem
fornecidas - Parte 1: requisitos gerais.

• IEC 60601-1:2005 ou AMD1:2012 Versão consolidada de requisitos gerais de
segurança básica e desempenho essencial.

• IEC 60601- 1- 2:2014 Equipamentos elétricos médicos - Parte 1- 2: Requisitos
gerais de segurança básica.

d
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Leia o guia de referência de segurança
Leia os guias de informações adicionais e segurança/EMC incluídos no disco
482-638702 fornecido com o sistema, prestando especial atenção às
Informações de segurança, cuidados e advertências antes de ligar e utilizar o
sistema.

Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
Consulte a seção Compatibilidade Eletromagnética deste manual.
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Resumo de segurança
Neste manual, são apresentadas duas legendas para identificar condições e
processos potencialmente perigosos ou destrutivos:
Cuidado

Um cuidado indica que existe o risco de ferimentos no
usuário ou no paciente ou de danos ao dispositivo.

Advertência Uma advertência indica que existe risco de morte ou
ferimentos graves no usuário ou no paciente.
OBSERVAÇÃO:

As Observações ajudam a identificar as áreas de possível
confusão e a evitar problemas em potencial durante a
operação do sistema.

NÃO use fora das faixas das especificações publicadas. O uso do
dispositivo fora das faixas especificadas pode resultar em resultados
imprecisos.
A distorção (aliasing) dos dados apresentados pode ocorrer se a base
de tempo e os dados apresentados não forem apropriados para os dados
adquiridos. Por exemplo, se a base de tempo de resposta normalmente
exibido em 10 milissegundos é exibida em uma base de tempo de 1 segundo,
os dados serão dizimados e pode ocorrer distorção (aliasing). Lembre-se de
ajustar a base do tempo apropriada para o tipo de sinal que está sendo
adquirido. Lento (respostas longas) deve ser apresentado com uma base de
tempo longa, curto (respostas rápidas) deve ser apresentado em uma base de
tempo curta.
Estimulação elétrica prolongada pode provocar queimaduras no
paciente.
Qualquer incidente grave que ocorra em relação ao dispositivo deve ser
comunicado à Natus Medical Incorporated e à autoridade competente do estado
membro em que o usuário e/ou o paciente esteja estabelecido.

f
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A Tabela 1 descreve o tamanho mínimo do eletrodo de estímulo necessário para
não ultrapassar 0,25 W/cm2 para proteção contra a possibilidade de causar uma
queimadura devido a densidades excessivas no local da estimulação prolongada.

Max Current
Used
Stimulus
Resistance
(Corrente
Duration
(Resistência) máxima usada) (Duração do
(Ohms)
(mA)
estímulo) (µs)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

Rate
(Taxa)
(Hz)

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

Required
Diameter of disc
Surface Area
(Diâmetro
(Àrea de
necessário
superfície)
do disco)
(cm²).
(mm)

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tabela 1
Legenda para a Tabela 1
Resistance (Resistência) é a impedância dos eletrodos de estímulo em ohms.
Max Current Used (Corrente máxima utilizada) é a máxima intensidade de
estímulo que você planeja usar em miliampères (mA).
Stimulus Duration (Duração do estímulo) é em microssegundos (µs).
Rate (Taxa) é a taxa máxima de estímulo que você planeja usar.
Surface area (Área de superfície) é a superfície mínima dos eletrodos de
estímulo que deve ser utilizada.
Required diameter of disc (Diâmetro exigido do disco) é o diâmetro mínimo
de um eletrodo de disco redondo que deve ser usado.
O diâmetro do disco = 20 * raiz quadrada (área de superfície/3,14159)
milímetros
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Manutenção
Como inspecionar
o sistema

Verifique rotineiramente o instrumento para ver se existem danos exteriores.

Descontaminação

A descontaminação que pode ser realizada pelo operador se limita à limpeza e
desinfecção do dispositivo. Qualquer manutenção no interior do equipamento
deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

Instruções de limpeza

A limpeza e a manutenção periódica devem ser feitas de acordo com a frequência
de uso do dispositivo. Observe sempre as diretrizes de higiene da sua autoridade
local e os seguintes pontos abaixo:

Siga as diretrizes de segurança da sua instalação médica.

• Desligue a fonte de alimentação antes de limpar o equipamento.
• Limpe as superfícies dos equipamentos com um pano levemente úmido com
um detergente suave (p. ex., toalhetes úmidos), e seque-as com um pano.
• Certifique-se de que não entrem líquidos no dispositivo nos botões e em outras
aberturas do gabinete.

Não utilize produtos detergentes de limpeza ou produtos de limpeza
baseados em solventes, baseados em silicone, substâncias abrasivas e/ou
inflamáveis.

h
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Todas partes externas do conjunto podem ser limpadas com o seguinte:
Contato químico deve ser limitado a produtos químicos especificados
apenas para limpar o conjunto. Outros produtos químicos podem ou não
afetar o dispositivo, mas não foram produtos químicos testados para
o conjunto.

•Água
•Álcool isopropílico (a 70% a 90% de concentração na água)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Solução de sabão suave como Basis, Cetaphil ou Dove em solução de água

•Álcool etílico (concentração de 70% a 90%)
•Uma solução de alvejante doméstico (5% a 6% de concentrado de hipoclorito
de sódio) e 50 partes de água.
Não utilize soluções de álcool no componente plástico das cabeças da
sonda. O uso de álcool no plástico pode causar danos ou fissuras no
componente plástico das cabeças da sonda.

Procedimento de
desinfecção
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Ao desinfetar o equipamento, se necessário, use álcool cirúrgico (70%), cloro
(1000 ppm) ou um detergente de etanol (70%). Siga atentamente as instruções de
uso do fabricante do desinfetante e as etapas na seção Instruções de limpeza acima.
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Manutenção preventiva
Verificações de
segurança

j

As verificações de segurança a seguir devem ser realizadas apenas por pessoal
de assistência técnica qualificado pelo menos uma vez por ano e/ou em caso
de reparo:
1.

Inspeção para a verificação de danos visíveis ao dispositivo.

2.

Inspeção do cabo de alimentação e cabos de conexão.

3.

Verificação das conexões dos cabos de eletrodos e do paciente.

4.

Medição da resistência do isolamento.

5.

Medição de correntes de fuga.

6.

Medição da resistência do condutor de proteção do terra.

7.

Medição da resistência do compartimento aterrado de proteção e peças
do carrinho.
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Segurança
Qualquer interrupção do condutor do terra de proteção no interior
ou no exterior do dispositivo ou a desconexão do conector de proteção/
aterramento funcional provavelmente fará com que o dispositivo fique
perigoso. A interrupção intencional é proibida. O condutor protetivo do
terra deve ser verificado regularmente.
Siga as seguintes recomendações para a operação segura do dispositivo:

• Ao conectar equipamentos médicos energizados por uma tomada localizada em
uma sala usada para fins não médicos, ou ao ligar equipamentos elétricos não
médicos neste dispositivo, preste atenção aos requisitos da norma IEC 60601-1
(IEC 60601-1-1), Requisitos de segurança para sistemas eletromédicos, cf. o texto
na IEC 60601-1. (IEC 60601-1-1), mais adiante nesta seção.
• Quando o dispositivo estiver conectado à sua rede de alimentação, os conectores
podem estar energizados e qualquer abertura de tampas ou remoção de peças
possível apenas com o auxílio de uma ferramenta pode expor as partes energizadas.
• O dispositivo deve ser desconectado de todas as fontes de alimentação antes de
serem abertas para qualquer adaptação, substituição, manutenção ou reparo.
• Serviços de manutenção devem ser realizados por pessoal de assistência técnica
autorizada da Natus, exceto para os serviços descritos neste manual como sendo
executados pelo operador.
• Use apenas fusíveis com a corrente nominal exigida e do tipo especificado para
reposição. O uso de fusíveis improvisados e o curto-circuito de porta-fusíveis
são proibidos.
• No caso de mais de um equipamento ser conectado ao paciente, deve-se prestar
atenção à somatória das correntes de fuga no paciente.
• Sempre que possa ser provável que a proteção tenha sido danificada, o dispositivo
deve ser tornado inoperante e ser protegido contra qualquer operação não intencional.
Chame pessoal qualificado para realizar ao menos um teste funcional e uma
verificação de segurança que devem incluir o seguinte:
• Teste de isolamento.
• Teste de continuidade de terra.
• Teste de corrente de fuga, de acordo com a IEC 60601-1.
A proteção provavelmente será prejudicada se, por exemplo, o dispositivo:

• Exibir danos visíveis.
• Deixar de executar a(s) função(ões) pretendida(s).
• Tenha sido submetido a esforços graves no transporte.
22 de outubro de 2020

k

Natus UltraPro S100

Instruções para o descarte ao final da vida útil
A Natus tem o compromisso de atender aos requisitos dos Regulamentos da
União Europeia de 2014 de Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos
(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Estes regulamentos
estipulam que os resíduos elétricos e eletrônicos devem ser coletados
separadamente para o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os
resíduos WEEE sejam reutilizados ou reciclados de forma segura. Em linha com
esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação da coleta e da reciclagem
para o usuário final, a não ser que sejam feitos outros acordos. Entre em contato
conosco para obter detalhes sobre os sistemas de coleta e de recuperação
disponíveis para você em sua região em natus.com.
Equipamentos elétricos e eletrônicos (Electrical and Electronic Equipment, EEE)
contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e que
podem apresentar um risco para a saúde humana e para o meio ambiente quando
os WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE
(Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)) não forem tratados
corretamente. Portanto, os usuários finais também têm um papel a desempenhar
na garantia de que os WEEE sejam reutilizados e reciclados de forma segura. Os
usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar WEEE
juntamente com outros resíduos. Os usuários devem utilizar os sistemas
municipais de coleta ou a obrigação de coleta do produtor/importador ou seus
transportadores licenciados de resíduos para reduzir os impactos ambientais
adversos relacionados com o descarte dos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos e para aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e
recuperação dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Equipamentos marcados com um símbolo de um recipiente com rodas cruzadas
são equipamentos elétricos e eletrônicos. O símbolo de um recipiente com rodas
cruzado indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não
devem ser descartados juntamente com os resíduos não separados, mas que
devem ser coletados separadamente.

l
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Copyright
Todos os direitos reservados. Este manual contém informações proprietárias que
são protegidas por direitos autorais e não podem ser copiadas no todo ou
parcialmente, exceto com a permissão prévia por escrito da Natus Medical
Incorporated. Os direitos autorais e as restrições precedentes no uso de direitos
autorais se estendem a todas as mídias em que estas informações estão guardadas.
Esta cópia do Manual do Usuário deve ser utilizada apenas em conformidade com
as condições de venda da Natus Medical Incorporated ou de seus distribuidores.
A Natus Medical Incorporated não faz nenhuma declaração ou garantia de
qualquer tipo em relação a este documento. A Natus Medical Incorporated se
isenta de todas as responsabilidades por perdas ou danos decorrentes da posse,
venda ou uso deste documento.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Proteção dos direitos
autorais do software

Este software é protegido por disposições de estados e dos EUA, e de tratados
internacionais de direitos autorais (copyright). Essas disposições sobre direitos
autorais (copyright) se aplicam ao seu uso deste software, independentemente do
fato de o usuário concordar ou não com os termos a seguir. Sob a lei, infratores
de direitos autorais podem ser responsáveis por danos reais ocasionados ao
proprietário dos direitos autorais e por danos punitivos de até $100,000 por
infração. Cópias não autorizadas de software de computadores, e tentativas de
assim fazer, também são infrações criminais, com penalidades que podem
exceder $100.000 em multas e 10 anos de prisão.
1.

A menos que isso seja limitado por um acordo com a Natus Medical
Incorporated, você está autorizado a:
a. Usar este software em apenas um computador e por um usuário de
cada vez.
b. Fazer uma cópia deste software, desde que:
(i) a cópia seja criada como um passo essencial na utilização deste
software em conjunto com a sua máquina e que ela não seja utilizada
de qualquer outra forma, ou
(ii) que a cópia seja somente para fins de arquivamento e de todas as
cópias sejam destruídas caso a sua posse permanente deste software
deixe de ser correta.
c. Vender este software e qualquer cópia de arquivo apenas como parte da
venda de todos os seus direitos sobre este software, exceto que as
adaptações assim preparadas podem ser transferidas apenas com a
autorização da Natus Medical Incorporated.

2.

Você não tem permissão para:
a. Fazer cópias deste software ou documentação exceto como descrito
acima.
b. Alterar, modificar ou adaptar este software ou documentação exceto
como descrito acima.
c. Distribuir, alugar, arrendar ou sublicenciar este software ou
documentação.

n
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Descrição técnica
O seu UltraPro S100 permite que você execute uma ampla gama de estudos de
condução do nervo (Nerve Conduction Studies, NCS), eletromiografia
(Electromyography, EMG), potenciais evocados (Evoked Potential, EP) e
estudos autonômicos. Programas de software separados e acessórios opcionais
permitem que você personalize o seu UltraPro S100 para atender às suas
necessidades clínicas específicas.
Desempenho clínico
O UltraPro S100 permite que o usuário execute uma ampla gama de Estudos de
Condução de Nervos (Nerve Conduction Studies, NCS), Eletromiografia
(Electromyography, EMG), Estudos de Potencial Evocado (Evoked Potential,
EP) e Estudos Autônomos, assim como Programas de Multimodalidade como
Monitoração Intracirúrgica (Intraoperative Monitoring, IOM). Programas de
software separados e acessórios opcionais permitem personalizar o Nicolet EDX
para atender a necessidades específicas de acompanhamento clínico e de Salas
cirúrgicas (Operating Rooms, O.R.).
Benefícios clínicos
O sistema UltraPro S100 auxilia o médico na coleta de medidas e formas de onda
dos nervos e músculos do corpo para apoiar o diagnóstico de doenças
neuromusculares. A doença é indicada quando as medições ficam fora dos
intervalos previstos ou normativos. O sistema UltraPro S100 facilita a avaliação
diagnóstica de doenças como túnel cárpico, radiculopatia, lesões de nervos,
diversos tipos de distrofia e outras doenças do sistema nervoso e muscular.
Usuários pretendidos
O sistema UltraPro destina-se a ser utilizado por profissionais clínicos
qualificados com formação especializada na utilização de instrumentos de
gravação de Eletrodiagnóstico (EDX) para a gravação digital, reprodução e
análise de sinais fisiológicos.
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População de pacientes e grupo alvo
O UltraPro S100 auxilia o médico no tratamento de doenças neuromusculares
para pacientes adultos e pediátricos.
Riscos residuais
Leia Informações adicionais e segurança incluídos no disco 482-638702
fornecido com o sistema, prestando especial atenção às Informações de
segurança, cuidados e advertências antes de ligar e usar o sistema.
Requisitos de rede e segurança
Leia o Guia de suporte de rede Nicolet Viking/Synergy incluído no disco
482-651400 fornecido com o seu sistema para obter informações sobre os
requisitos de hardware para redes, segurança e proteção contra acesso
não autorizado.
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Instalação e instruções de manutenção
A manutenção da
continuidade do
dispositivo e o teste da
instalação

Durante a instalação, a montagem e a operação, alguns pontos de
conexão terra protetores podem se tornar eletricamente separados ou não
adequadamente conectados. Isto pode apresentar um perigo de segurança
tanto o operador, quanto para o paciente.
É recomendável / necessário realizar regularmente testes de continuidade
elétrica da exposição de materiais condutores sobre o sistema médico para o
terra de proteção do sistema médico. Testes regulares ajudarão a assegurar
que o terra protetor adequado seja mantido. Este teste sempre deve ser
executado depois da instalação e da manutenção. Adicionalmente, este teste
deve ser executado em bases regulares de manutenção.

Desempenho essencial do amplificador e do sistema UltraPro S100
O amplificador e o sistema UltraPro S100 foram projetados para funcionar sob
uma ampla gama de condições ambientais, sem qualquer comprometimento das
especificações de desempenho.
No caso de um artefato ambiental (por exemplo ESD, flutuações de voltagem de
linha etc.) tiver duração e/ou intensidade suficiente para afetar negativamente o
desempenho do sistema, o sistema foi projetado para detectar esta condição e
enviar uma mensagem notificando o operador que um acontecimento adverso
ocorreu. Depois que o operador apagar esta mensagem, o sistema indicará que a
aquisição pode ser retomada com as configurações restauradas ao estado anterior.
Se este tipo de condição causar mensagens persistentes, entre em contato com o
seu representante local de assistência técnica.

Classificações de proteção e do equipamento
Este sistema destina-se ao funcionamento contínuo e possui uma classificação de
proteção IEC 60601- 1 de Classe I, peças aplicadas Tipo BF, equipamento
comum, não adequado para ser utilizado em locais onde haja anestésicos
inflamáveis.
A classificação do equipamento MDD é IIb.
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Como usar este guia
Este guia fornece as informações básicas necessárias operar o seu UltraPro S100.
Ele inclui instruções para criar arquivos de pacientes, trabalhar com estudos e
exames e para executar a condução de um estudos simples.
O seu sistema inclui um computador no qual o programa do software UltraPro
S100 está instalado.

Sobre o sistema
Os sistemas UltraPro S100 apresentam um painel de controle dedicado, teclas de
código multifunções com codificação de cores e interfaces do Windows de fácil
utilização para simplificar a operação.
O carrinho UltraPro S100 acomoda todos os componentes do sistema, incluindo
uma impressora opcional.
As funções inovadoras do software e a interface intuitiva simplificam a operação.
O recurso Study (Estudo) permite criar uma lista de variados protocolos e
selecioná-los sequencialmente usando um único botão. Isto permite testes rápido
usando protocolos padrão.
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Acessórios auxiliares
Para facilitar a aquisição de informações eletrofisiológicas usando o sistema da
Natus, existem acessórios auxiliares que devem ser utilizados. Esses acessórios
incluem eletrodos de superfície e eletrodos de agulha que não são incluídos com
o sistema da Natus Medical Incorporated. Em um esforço para garantir o uso
correto do sistema, as descrições, as recomendações e/ou especificações são
fornecidas para estes acessórios auxiliares que são considerados compatíveis com
o sistema da Natus Medical Incorporated.
É recomendável que os eletrodos de superfície selecionados sejam aqueles que
foram liberados ou aprovados para condução nervosa e/ou estudos de potencial
evocado. Eletrodos de superfície descartáveis ou reutilizáveis podem ser usados.
O tamanho do eletrodo deve ser adequadamente selecionado para o teste a ser
realizado. Os eletrodos de superfície reutilizáveis são fabricados em metal e
geralmente são de platina, ouro ou prata. Os eletrodos metálicos reutilizáveis
devem ser limpos e/ou condicionados para reutilização conforme as instruções
fornecidas pelo fabricante daqueles eletrodos. Todos os eletrodos de superfície
utilizados devem ter um conector de pino de proteção que esteja em
conformidade com a norma DIN 42 802. Este conector de pino não proprietário é
um padrão do setor para sistemas EMG.
Eletrodos de agulha descartáveis ou reutilizáveis podem ser usados. Eletrodos de
agulha são fabricados em uma variedade de materiais. É recomendável que os
eletrodos de agulha selecionados sejam aqueles que foram liberados ou
aprovados para aplicações de eletromiografia. Use um comprimento e um calibre
apropriados para o teste a ser realizado. O conector é um conector DIN circular
de 5 pinos. Este conector de pino não proprietário é um padrão do setor para
sistemas EMG. A configuração de pinos para este conector é a seguinte: o pino 1
é ativo, o pino 2 é referência, o pino 3 é a blindagem acionada e os pinos 4 e 5
são terra do paciente.

Como conectar os componentes do sistema
Consulte o Guia de Instalação do UltraPro S100 para as instruções de
cabeamento.

Digitação de comandos
A digitação de comandos, texto ou valores e a seleção de funções são feitas
pressionando-se uma tecla ou pressionando uma série de teclas do teclado. Se
houver um dispositivo apontador como um mouse ou track ball, essas funções
podem ser executadas apontando e clicando em um item na área de teclas de
Função.
22 de outubro de 2020
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2

Visão geral do sistema
Os sistemas UltraPro S100 estão divididos em três versões. As principais
diferenças são:

•Geração 1 refere-se ao painel de controle com a conexão do amplificador
na parte lateral.

•Geração 2 refere-se ao painel de controle com a conexão do amplificador
na parte posterior.

•Geração 3 refere-se ao alojamento da base e ao painel de controle
revisados.
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Aspectos básicos do sistema

Base do UltraPro S100

1

Unidade base

3

Painel lateral

2

Painel traseiro

4

Painel de controle

Interface do sistema UltraPro S100
Antes de operar o dispositivo, as peças do sistema precisam ser conectadas:
1.
2.
3.

Conecte todos os cabos de interface de sinal (USB / HS-Link) como mostrado na ilustração a seguir.
Conecte todos os cabos de energia elétrica da interface, exceto o cabo de alimentação até o passo 3.
Conecte o cabo de alimentação à tomada da parede.

Use apenas os dispositivos opcionais especificados pela Natus
Medical Incorporated para cumprir os requisitos da norma IEC 60601- 1
(IEC 60601-1-1).
Use sempre cabos de energia elétrica blindados da Natus Medical
Incorporated para evitar zumbidos de interferência na linha, especialmente
perto do paciente ou do amplificador.
OBSERVAÇÃO: Verifique se o dispositivo conectado à tomada de parede está
posicionado de forma a permitir a fácil desconexão da alimentação principal,
se necessário.
OBSERVAÇÃO: Desconectar o cabo da linha de energia elétrica da entrada da
alimentação da unidade de base ou do carrinho desconecta o cabo de alimentação
principal do sistema UltraPro S100.
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Conexões de cabos - Geração N.º 1

Estilos de componentes podem ser diferentes daqueles mostrados acima.
Item

Descrição

Item

Descrição

A

Laptop

1

Cabo USB 2.0 (2 m)

B

Unidade base

2

Cabo de link de alta velocidade
(proprietário)

C

Adaptador de energia

3

Cabo do adaptador de energia IEC
(30,48 cm)

D

Sonda do estimulador elétrico

4

Cabo de alimentação de grau hospitalar,
blindado

5

Cabo jumper de alimentação IEC (2 m)

•Sonda de estímulo avançado
(mostrada)

•Sonda Comfort RS10
(opcional, não mostrada)

2-4

E

Ferrite

F

Amplificador 3 Canais

G

Amplificador 4 Canais

H

A caixa ISO é utilizada apenas no
carrinho opcional

I

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL
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Painel lateral direito Geração N.º 1

1

Saída do estimulador (isolada)
Os conectores de entrada do estimulador são
isolados eletronicamente.
Soquete de saída do estimulador (isolado)
Para a conexão de eletrodos de estímulo com
plugues DIN. Suporte para a sonda de estímulo
ativo.

2

Conector de saída HS Link
Conexão do amplificador
Cat5 com supressão de EMI embutida
Cabo proprietário

22 de outubro de 2020

3

Conexão de transdutor auditivo

4

Conexão de transdutor de óculos LED

5

Alto-falante EMG
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Painel traseiro Geração N.º 1

1

Terra de proteção

2

Terra funcional
Para ser usado para a supressão de ruído.

3

Conectores duplos USB — Tipo A
Alimentação elétrica limitada disponível. Usado apenas
para o interruptor de pedal e o bastão de memória.

4

Conector USB — Tipo B
Para a interface do computador.

5

Resposta do paciente, conector de martelo de tendão

6

Entrada do gatilho / conector de saída

7

Conector do transdutor visual

8

Entrada de alimentação elétrica
Entrada: 100 — 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusíveis
F1, F2: T4 A/250 V

9

Saída de energia elétrica (apenas para o computador
quando não estiver sendo usado com o
transformador de isolamento)
Saída: Alimentação principal 100 - 240 VCA Máx.
200 VA

2-6

22 de outubro de 2020

Aspectos básicos do sistema

Conexões de cabos - Geração N.º 2

Estilos de componentes podem ser diferentes daqueles mostrados acima.
Item

Descrição

Item

Descrição

A

Laptop

1

Cabo USB 2.0 (2 m)

B

Unidade base

2

Cabo de link de alta velocidade
(proprietário)

C

Adaptador de energia

3

Cabo do adaptador de energia IEC
(30,48 cm)

D

Sonda do estimulador elétrico

4

Cabo de alimentação de grau hospitalar,
blindado

5

Cabo jumper de alimentação IEC (2 m)

•Sonda de estímulo avançado
(mostrada)

•Sonda Comfort RS10
(opcional, não mostrada)
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E

Ferrite

F

Amplificador 3 Canais

G

Amplificador 4 Canais

H

A caixa ISO é utilizada apenas no
carrinho opcional

I

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL
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Painel lateral direito Geração N.º 2

1

Saída do estimulador (isolada)
Os conectores de entrada do estimulador são isolados
eletronicamente.
Soquete de saída do estimulador (isolado)
Para a conexão de eletrodos de estímulo com plugues
DIN. Suporte para a sonda de estímulo ativo.

2-8

2

Conexão de transdutor auditivo

3

Conexão de transdutor de óculos LED

4

Alto-falante EMG
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Painel traseiro Geração N.º 2

1

Terra de proteção

2

Terra funcional
Para ser usado para a supressão de ruído.

3

Conectores duplos USB — Tipo A
Alimentação elétrica limitada disponível. Usado apenas para
o interruptor de pedal e o bastão de memória.

4

Conector USB — Tipo B
Para a interface do computador.

5

Resposta do paciente, conector de martelo de tendão

6

Entrada do gatilho / conector de saída

7

Conector de saída HS Link
Conexão do amplificador
Cat5 com supressão de EMI embutida
Cabo proprietário
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8

Conector do transdutor visual

9

Entrada de alimentação elétrica
Entrada: 100 — 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusíveis
F1, F2: T4 A/250 V

10

Saída de energia elétrica (apenas para o computador
quando não estiver sendo usado com o transformador
de isolamento)
Saída: Alimentação principal 100 - 240 VCA Máx. 200 VA
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Conexões de cabos - Geração N.º 3

Estilos de componentes podem ser diferentes daqueles mostrados acima.
Item

Descrição

Item

Descrição

A

Laptop

1

Cabo USB 2.0 (2 m)

B

Unidade base

2

Cabo de link de alta velocidade
(proprietário)

C

Adaptador de energia

3

Cabo do adaptador de energia IEC
(30,48 cm)

D

Sonda do estimulador elétrico

4

Cabo de alimentação de grau hospitalar,
blindado

5

Cabo jumper de alimentação IEC (2 m)

•Sonda de estímulo avançado
(mostrada)

•Sonda Comfort RS10
(opcional, não mostrada)
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E

Ferrite

F

Amplificador 3 Canais

G

Amplificador 4 Canais

H

A caixa ISO é utilizada apenas no
carrinho opcional

I

Alimentação principal
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Painel lateral direito Geração N.º 3

1

Saída do estimulador (isolada)
Os conectores de entrada do estimulador são
isolados eletronicamente.
Soquete de saída do estimulador (isolado)
Para a conexão de eletrodos de estímulo com
plugues DIN. Suporte para a sonda de estímulo
ativo.

2

Conexão de transdutor auditivo

3

Conexão de transdutor de óculos LED

1

Alto-falante

2

Chave de energia elétrica

Painel lateral direito Geração N.º 3
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Painel traseiro Geração N.º 3

1

Terra de proteção

2

Terra funcional
A ser usado para a supressão de ruído.

3

Conectores duplos USB — Tipo A
Alimentação elétrica limitada disponível. Usado apenas para
o interruptor de pedal e o bastão de memória.

4

Conector USB — Tipo B
Para a interface do computador.

5

Entrada do gatilho / conector de saída - Opção 1

6

Entrada do gatilho / conector de saída - Opção 2

7

Conector de saída HS Link
Conexão do amplificador
Cat5 com supressão de EMI embutida
Cabo proprietário
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8

Conector do transdutor visual

9

Entrada de alimentação elétrica
Entrada: 100 — 240 VCA, 50/60 Hz, Máx. 300 VA
Fusíveis
F1, F2: T4 A/250 V

10

Saída de energia elétrica (apenas para o computador
quando não estiver sendo usado com o transformador
de isolamento)
Saída: Alimentação principal 100 - 240 VCA Máx. 200 VA
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Funções do painel de controle - Geração N.º 1 e N.º 2
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1

Botão de controle da Stimulus Intensity (Intensidade de estímulo)

2

Tecla de controle Stimulus Duration (Duração do estímulo)

3

Tecla de controle da Stimulus Repetition Rate (Taxa de repetição do estímulo)

4

Teclas de seta (teclas de controle de navegação do marcador)

5

Não utilizado

6

Botão de seleção

7

Indicador de volume

8

Indicador de mudo do áudio

9

Tecla de mudo do áudio

10

Teclas de navegação da tela

11

Teclas de áudio

12

Teclado numérico

13

Tecla Enter

14

Indicador de Standby (Espera)

15

Indicador Run (Executar)

16

Teclas de função

17

Teclas da tela

18

Tecla de Recurrent Stumulus (Estímulo recorrente)

19

Indicador de Stimulus (Estímulo)

20

Tecla de Single Stimulus (Estímulo único)

21

Reset Stimulus to 0 (Redefinir estímulo para 0)
2-13
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Indicadores de
liga/espera
Run (Executar)
Stand By (Espera)

Tela de navegação /
funções do software
Teclas de navegação na tela - Codificadas por cores
As teclas de navegação na tela do software permitem que
você navegue através das guias do aplicativo.
As cores e funções das seis teclas de navegação do
software correspondem aos botões de navegação da tela
do software no aplicativo.
Teclas de função - Codificadas por cores
As teclas de função do software permitem controlar as
diferentes funções do software no aplicativo.
As cores e funções das doze teclas de função do software
correspondem aos botões de navegação do software no
aplicativo.

Teclas da tela
A teclas de controle direita e esquerda permitem
modificar a duração da varredura.
A tecla direita diminui a duração da varredura por
divisão, o que torna o traçado mais largo.
A tecla esquerda aumenta a duração da varredura por
divisão, o que torna o traçado mais estreito.
As teclas de controle para cima e para baixo
permitem modificar a sensibilidade por divisão.

• A tecla para cima diminui a sensibilidade por divisão,
o que torna o traçado maior.

• A tecla para baixo aumenta a sensibilidade por
divisão, o que torna o traçado menor.
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Estímulo
Indicador de Stimulus (Estímulo)
A luz indicadora amarela de estímulo (LED) pisca uma
vez para um único estímulo e intermitentemente para
Repetitive Stimulus (Estímulo repetitivos).
Tecla de Single Stimulus (Estímulo único)
Quando a tecla de estímulo único é pressionada, um único
estímulo é apresentado e o indicador pisca uma vez.
A tecla de estímulo único pode também ser utilizada para
parar os estímulos repetitivos.
Tecla de Repetitive Stimulus (Estímulo repetitivo)
Quando a tecla de Repetitive Stimulus (Estímulo
repetitivo) é pressionada, estímulos repetitivos são
apresentados e o indicador pisca intermitentemente.
Para parar o estímulo repetitivo, pressione a mesma tecla
de Repetitive Stimulus (Estímulo repetitivo) ou a tecla de
Single Stimulus (Estímulo único).

Intensidade / Duração /
Taxa de repetição
do estímulo
Botão de controle da Stimulus Intensity
(Intensidade de estímulo)
O botão de controle da Stimulus Intensity (Intensidade de
estímulo) permite ajustar a intensidade do estímulo
liberado.
Gire o botão de controle para a direita para aumentar a
intensidade do estímulo.
Gire o botão de controle para a esquerda para reduzir a
intensidade do estímulo.
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Tecla de Reset Stimulus Intensity
(Redefinir a intensidade do estímulo)
Pressione a tecla de redefinir a intensidade do estímulo
para redefinir a intensidade do estímulo para o seu nível
de base.
Ao operar estimuladores de corrente, é necessário
ter cuidado para não expor os pacientes a correntes
elevadas. Antes de conectar ou desconectar o eletrodo de
estímulo, sempre faça redefina o estimulador.
Teclas de controle da Stimulus Duration
(Duração do estímulo)
As teclas de controle para cima e para baixo da Stimulus
Duration (Duração do estímulo) permitem aumentar /
diminuir a duração do estímulo.
A tecla para cima aumenta a duração do estímulo.
A tecla para baixo diminui a duração do estímulo.
Teclas de controle da Stimulus Repetition Rate
(Taxa de repetição do estímulo)
As teclas de controle da taxa de repetição do estímulo
aumentam e diminuem a taxa de repetição do estímulo.
A tecla para cima aumenta a taxa de repetição do
estímulo.
A tecla para baixo diminui a taxa de repetição do
estímulo.

Áudio / Volume /
Cursor Mode (Modo do
cursor) / Trace (Traço) /
Marker (Marcador) /
Trigger (Gatilho)
Teclas de áudio
As teclas de seta esquerda e direita são usadas para
aumentar / diminuir o volume do áudio.

2-16

22 de outubro de 2020

Aspectos básicos do sistema
Tecla / Indicador de Audio Mute (Mudo do áudio)
Pressione a tecla Loudspeaker Mute (Mudo do altofalante) para alternar entre a função ligada e desligada.
A luz amarela (LED) indica que o alto-falante está mudo.
Para ajustar o volume, veja a função de roda de controle
do marcador abaixo.
Botão de Selection (Seleção)
Gire a roda para mover os traços / marcadores ou o cursor
do gatilho.
Pressione o botão de navegação para percorrer os
marcadores no traço ativo.
Não utilizado
Teclas de controle de Trace (Traço) /
Marker (Marcador) / Trigger (Gatilho)
Em aplicativos Motor (Motor) e Sensory (Sensorial);
F-Wave (Onda F); e H-Reflex:
As teclas de controle para cima e para baixo selecionam o
traço ativo.
As teclas de controle para a direita e para a esquerda
selecionam o cursor ativo.
No aplicativo EMG:
As teclas de controle para cima e para baixo movem o
cursor do gatilho em pequenos passos.
As teclas de controle para a esquerda e para a direita
movem o item selecionado um passo.
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Painel de controle Geração N.º 3
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1

Tecla Decrease Volume (Diminuir volume)

2

Tecla Increase Volume (Aumentar volume)

3

Tecla de Selector (Seleção) do lado direito / esquerdo

4

Select Test (Selecionar teste)

5

Teclas de função

6

Indicador de Run (Executar)

7

Indicador de Standby (Espera)

8

Botão de controle da Stimulus Intensity (Intensidade de estímulo)

9

Tecla Average (Média)

10

Tecla de Single Stimulus (Estímulo único)

11

Tecla de Recurrent Stimulus (Estímulo recorrente)

12

Cursor Wheel (Roda do cursor), Trigger Line (Linha do gatilho),
roda de Scroll (Rolar)

13

Delete (Excluir)

14

Tecla de Lower Selected Trace (Abaixar traço selecionado)

15

Tecla de Raise Selected Trace (Levantar o traço selecionado)

16

Tecla de Decrease Time Base (Diminuir a base de tempo)

17

Tecla de Decrease Sensitivity (Diminuir a sensibilidade)

18

Tecla de Increase Time Base (Aumentar a base de tempo)

19

Tecla de Increase Sensitivity (Aumentar a sensibilidade)

20

Next Test (Próximo teste)

21

Tecla de Mute (Som mudo)
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Funções do painel de controle - Geração N.º 3
Indicadores de On/ Off
(Ligar/Espera)
Indicador Run (Executar)
* Acende continuamente durante a inicialização do sistema
* Acende continuamente assim que o aplicativo tiver
inicializado a unidade principal
Indicador de Standby (Espera)
* Pisca lentamente quando a base UltraPro é ligada e o USB
está conectado, mas o aplicativo EMG não está sendo
executado
* Acende rapidamente durante a inicialização do sistema
* Acende continuamente se ligado, mas o cabo USB não está
conectado

Funções do software
Teclas de função - Codificadas por cores
As 12 teclas de função do software permitem controlar as
diferentes funções do software no aplicativo.
As cores e funções das 12 teclas de função do software
correspondem aos botões de função do software no aplicativo
na parte inferior da tela.

Teclas da tela
A teclas de controle direita e esquerda permitem modificar
a velocidade da varredura.
A tecla direita diminui a duração da varredura por divisão, o
que torna o traçado mais largo.
A tecla esquerda aumenta a duração da varredura por divisão, o
que torna o traçado mais estreito.
As teclas de controle para cima e para baixo permitem
modificar a sensibilidade por divisão.

• A tecla para cima aumenta a sensibilidade por divisão, o
que torna o traçado menor.

• A tecla para baixo diminui a sensibilidade por divisão, o
que torna o traçado maior.
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Stimulus (Estímulo)
O indicador do Stimulator (Estimulador)
* Pisca rapidamente durante a inicialização do sistema
* Pisca na taxa de Rep quando o estimulador está ativo
* Pisca rapidamente quando o teste de impedância está ativo
Tecla de Repetitive Stimulus (Estímulo repetitivo)
Pressione para apresentar um estímulo repetitivo. O indicador
pisca intermitentemente.
Para parar o estímulo repetitivo, pressione a tecla de estímulos
repetitivos ou a tecla de estímulo único.
Tecla de Single Stimulus (Estímulo único)
Pressione para apresentar um estímulo único. O indicador pisca
uma vez.
A tecla de estímulo único também pode ser utilizada para parar
os estímulos repetitivos.

Stimulus Intensity
(Intensidade do
estímulo)
Tecla Average (Média)
Pressione para iniciar ou interromper uma média

Botão de controle da Stimulus Intensity
(Intensidade de estímulo)
O botão de controle da Stimulus Intensity (Intensidade de
estímulo) permite ajustar a intensidade do estímulo liberado.
Gire o botão de controle para a direita para aumentar a
intensidade do estímulo.
Gire o botão de controle para a esquerda para reduzir a
intensidade do estímulo.
Ao operar estimuladores de corrente, é necessário ter
cuidado para não expor os pacientes a correntes elevadas. Antes
de conectar ou desconectar o eletrodo de estímulo, sempre faça
redefina o estimulador.
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Seletores de Run
(Executar)
Previous Run (Execução anterior)
Pressione para mover para a execução anterior.
Next Run (Próxima execução)
Pressione para avançar para a próxima execução.

Audio Volume (Volume
do áudio)
Teclas de Audio (Áudio)
Pressione a parte superior do botão para aumentar o volume e a
parte inferior do botão para diminuir o volume.

Tecla de Audio Mute (Mudo do áudio)
Pressione a tecla do para alternar entre as funções Ligado e
Desligado.
Indicador de Mute (Mudo)
* Pisca continuamente quando o som do alto falante está mudo
* Pisca durante a inicialização da unidade principal

22 de outubro de 2020
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Delete and Move
(Excluir e mover)
Tecla Delete (Excluir)
Pressione a tecla Delete (Excluir) para excluir o traçado
selecionado, o último caractere digitado ou a entrada
selecionada.
Botão de Selection (Seleção)
Gire o botão para mover os traços, marcadores, ou o cursor do
gatilho.

Test Selection
(Seleção de teste)
Tecla de Select Test (Selecionar teste)
Pressione para acessar o menu teste da página inicial.
Tecla de Side Selection (Seleção lateral)
Pressione para escolher o lado direito ou esquerdo para o
exame.
Tecla Next Test (Próximo teste)
Pressione para avançar para o próximo estudo.
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Módulo amplificador UltraPro S100 - 3 e 4 canais

Amplificador de 3 canais Natus UltraPro S100

Amplificador de 4 canais Natus UltraPro S100

Painel frontal

Amplificador 3 Canais

Entrada do amplificador (isolada)
Todos os conectores de entrada do
amplificador são isolados eletronicamente.

Amplificador de 4 canais

Conectores de entrada do amplificador
sensíveis à eletrostática
Amplificador de 3 e 4 canais

Amplificador de 3 e 4 canais

Amplificador de 3 e 4 canais

Não toque os conectores de entrada
do amplificador porque isso pode
danificar o amplificador ou afetar o seu
desempenho.
Eletrodo ativo - preto
O eletrodo ativo corresponde ao conector
preto de entrada.
Eletrodo de referência - vermelho
O eletrodo de referência corresponde ao
conector vermelho de entrada.
LED ligado

Amplificador 4 Canais

22 de outubro de 2020
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Painel frontal
Conectores de entrada do amplificador
(1- 3) / (1- 4)
Amplificador 3 Canais

Os conectores de entrada do amplificador
possuem uma tomada tipo DIN e um par
de conectores à prova de toque de 1,5 mm.

Amplificador 4 Canais

Conectores do terra do paciente
Conecte os eletrodos do terra do paciente
aos eletrodos verdes.
Amplificador 3 Canais

Não conecte o “terra do paciente”
à conexão do terra da unidade do
transformador de isolamento, ou para
qualquer outros conectores de “terra”,
pois as entradas dos eletrodos são
isoladas galvanicamente.

Amplificador 4 Canais

Botão de Impedance Test (Teste de
impedância)
Amplificador 4 Canais

Botão Mute (Mudo)

Amplificador 4 Canais

Painel lateral de 3 canais / Painel traseiro de 4 canais

Amplificador de 3 e 4 canais

Conector de entrada do link HS Unidade principal - Painel lateral /
Painel traseiro
Devido ao risco de choques
elétricos, o operador e/ou o paciente não
deve tocar direta ou indiretamente a
blindagem de metal no cabo LINK
conectado à parte traseira do amplificador.
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Estimulador de corrente
Informações relativas
à segurança

Stimulator (Estimulador)

Quando operar o estimulador de corrente, é necessário ter cuidado para
não expor os pacientes a correntes elevadas. Antes de conectar ou desconectar o
eletrodo de estímulo, sempre faça a “redefinição” do estimulador.

A conexão simultânea de um paciente a equipamentos cirúrgicos de
alta frequência pode resultar em queimaduras no local do estímulo elétrico
ou eletrodos de registro, e a possíveis danos ao estimulador elétrico, ou nos
amplificadores de entrada do eletrodo. A operação em estreita proximidade
(p. ex., 1 m) para ondas curtas ou equipamentos de terapia de microondas
pode produzir instabilidade na saída do estimulador elétrico.

Efeitos fisiológicos perigosos! O estimulador de corrente pode
fornecer correntes e tensão perigosas.

Evite estimulação elétrica por um período prolongado.

Eletrodos de estímulo

Ao usar eletrodos de agulha para gravação ou estimulação, use
eletrodos de agulha pré-esterilizados e de uso único ou esterilize
cuidadosamente eletrodos de agulha multiuso.

Evite o contato acidental entre eletrodos conectados, mas não
aplicados e outras peças condutoras, incluindo aquelas ligados ao terra de
proteção.
Note: Para limpar eletrodos de superfície reutilizáveis, consulte as respectivas
instruções de uso.
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Sonda de estímulo
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1

Pinos do eletrodo de saída
Para estímulo direto sobre a pele, consulte a descrição dos eletrodos de estímulo
nesta seção.

2

Indicadores de polaridade e de estímulo
O catodo de estímulo é indicado por uma luz verde (LED) constante. Durante estímulo,
o outro indicador LED pisca em amarelo - uma vez para um único estímulo e
intermitentemente para estímulos repetitivos. Observe que se o estimulador não estiver
ativado, nenhum LED acenderá.

3

Botão de Polarity (Polaridade)
Pressione o botão para alterar a polaridade.

4

Botão C
Botão do Next Study (Próximo estudo)
Ativo em todos os testes Momentaneamente, pressione o botão na alça.

5

Botão A
Botão do Next Site (Local seguinte) - Ativo em testes de nervos motores e sensoriais
Momentaneamente, pressione o botão na alça.

6

Botão de Single Stimulus (Estímulo único)
Momentaneamente, pressione o botão na alça.
Botão de Repetitive Stimulus (Estímulo repetitivo)
Pressione e mantenha pressionado o botão na alça por pelo menos um segundo.

7

Roda de controle de Stimulus Intensity (Intensidade de estímulo)
Para aumentar ou diminuir a intensidade da corrente, gire o botão.
Alternativamente, também se pode usar a roda do mouse ou o botão de controle da
intensidade do estímulo no painel de controle.
Reset (Redefinir)
Para redefinir a intensidade ao nível zero, pressione a tecla Redefinir a intensidade do
estímulo no painel de controle.
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Como alterar a
polaridade da Sonda
Comfort RS10

22 de outubro de 2020

1. Puxe a cabeça da sonda para fora da Sonda Comfort RS10.
2. Gire a cabeça da sonda em 180 graus.
3. Insira a cabeça da sonda de volta na Sonda Comfort RS10.

2-27

Natus UltraPro S100

Interruptor de pedal com 3 pedais (opcional)
O interruptor de pedal está disponível como um modelo de pedal triplo (1, 2 e 3
recursos) com interface USB.

IPX1
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Grau de proteção contra entrada prejudicial de água

1

Programável pelo usuário

2

Next Site (Próximo local) (definido pelo usuário)

3

Start/Stop Stimulus (Iniciar/Parar estímulo) (definido pelo
usuário)
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Como ligar o sistema
1. Certifique-se de que todos os componentes estejam conectados corretamente
de acordo com o que foi explicado anteriormente neste capítulo, e em
seguida, siga estas etapas.
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada da parede.
3. A tela de login do Windows aparece. Clique sobre o ícone do usuário
correto e digite a senha (se você tiver uma senha).
4. (Apenas geração 3) Ligue o botão de alimentação da unidade base no lado
esquerdo do painel.
5. Clique no ícone do software Natus Elite Viking ou Synergy para iniciar o
aplicativo.
Note: O seu ID de login e senha podem variar.

Como desligar o sistema
Siga estes procedimentos para um desligamento adequado do seu sistema para
evitar danos à unidade.
1. Na página inicial do Natus Elite Viking ou Synergy, clique em File
(Arquivo) e Exit (Sair). O aplicativo é fechado e o ambiente de trabalho do
Windows é exibido.
2. (Apenas geração 3) Ligue o botão de Power (Ligar) da unidade base no lado
esquerdo do painel.
3. Clique no ícone Microsoft Windows Power (Ligar) no canto inferior
esquerdo da tela do computador.
4. Clique em Start (Iniciar ) > Shutdown (Desligar) na parte inferior esquerda
da tela de seu computador.
5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de parede quando o sistema
estiver desligado.

Códigos de alerta e de erros do software
No aplicativo Natus Elite Viking Viking ou Synergy, as mensagens de erro e
outras mensagens informativas são projetadas para serem autoexplicativas.
No entanto, informações adicionais e ações sugeridas do usuário são fornecidas
no documento 022210, encontrado no disco Guia do Usuário 482-651400.
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Instalação do software de aquisição UltraPro S100
Siga estes procedimentos para instalar e licenciar seu software UltraPro S100 se
ele ainda não tiver sido instalado e licenciado ou se você estiver fazendo uma
nova instalação do software.

1. Instalação do
software de
aquisição

1. Insira o disco de instalação do Natus Elite Viking/Synergy EMG na unidade
de disco. O programa de instalação deverá iniciar automaticamente.
2. Clique em Next (Avançar).
3. Marque Accept license agreement (Aceitar contrato de licença) e clique
em Next (Avançar).
4. Marque Acquisition System (Sistema de aquisição) e clique em Next
(Avançar).
5. Insira o número de série do sistema do formulário de licenciamento
fornecido e clique em Next (Avançar).
6. Clique em Next (Avançar) para aceitar o destino padrão dos aplicativos.
7. Clique em Next (Avançar) para iniciar a instalação.
8. Clique em Install (Instalar) para instalar o driver do dispositivo.
9. Clique em Install this driver anyway (Instalar este driver assim mesmo).
10. Clique em Next (Avançar) para concluir a instalação.
11. Clique em OK para reiniciar o PC.
12. A instalação do software UltraPro S100 está concluída.

2. Como criar e aplicar
a licença do
software
UltraPro S100

1. Para criar e aplicar a licença do UltraPro S100, consulte a Carta de licença do
UltraPro S100.

Especificações técnicas
Para conhecer as especificações técnicas, consulte a seção Folha de
Especificações Técnicas do UltraPro S100.
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3

Informações do paciente
Este capítulo explica como utilizar a função de informações do paciente para
lidar com os arquivos de exame de pacientes.
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Página em branco.
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A tela Patients (Pacientes)
Informações do paciente tem seções onde se digita dados específicos sobre o
paciente, como a ID do paciente, sexo, data de nascimento, e o nome do paciente,
assim como informações, resumos e conclusões de médicos.

Como inserir um
novo paciente

1. Clique no botão New Patient (Novo paciente) para preparar o sistema para o
Novo paciente. Se houver algum dado não salvo, será pedido que você o salve
ou descarte. A área demográfica do paciente é apagada.
2. Digite os dados demográficos do paciente e informações de visita.
Você deve inserir no mínimo, os campos necessários. Quando os os campos
de preenchimento obrigatório estiverem preenchidos, todos os dados
demográficos do paciente estarão disponíveis.
O campo realçado indica o local na tela onde o texto será digitado. Pressione
<Enter> ou <Tab> para avançar para a próxima linha no formulário.
Pressione <Shift Tab> para mudar o cursor piscando para a linha anterior.
Os dados do paciente devem ser digitados antes de começar quaisquer
procedimentos de testes.
3. Insira o nome, data de nascimento etc., conforme necessário.
4. O nome, ID do paciente, etc., são exibidos na lista de pacientes do lado
esquerdo da tela.
5. Se o usuário quiser, para preencher os campos de informações remanescentes,
deve colocar o cursor no campo desejado e digitar as informações. Pressione
a tecla Tab para avançar o cursor para o próximo campo.
6. Clique em Save (Salvar) para salvar os dados do paciente no disco rígido.
7. Clique em Begin Testing (Iniciar os testes) para começar a testar ou para
inserir dados da consulta.
8. Informações sobre consultas podem ser adicionadas pressionando o botão
Visit Details (Detalhes da consulta).
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Como selecionar /
editar informações
de pacientes

1. Clique na tecla de função Patient List (Lista de pacientes) na tela principal
do UltraPro S100 para listar todos os pacientes no banco de dados de
pacientes ou use o utilitário Search (Pesquisar) para achar um paciente.
2. Use a barra de rolagem vertical ou as teclas de seta para cima ou para baixo
para rolar os campos até paciente que você quer. Para carregar o paciente,
clique duas vezes no patient (paciente) ou realce o paciente e clique em
Load Patient (Carregar paciente). As informações do paciente atual são
exibidas no lado esquerdo da tela.
3. Edite as informações do paciente conforme a necessidade.
4. Faça as alterações nas informações do paciente atual reinserindo as
informações que precisem ser atualizadas. As informações básicas do
paciente atual são aplicadas a todos os relatórios. No entanto, as
informações de consulta são exclusivas para cada consulta.
5. Para modificar os detalhes da consulta, selecione a opção Restart Visit
(Reiniciar consulta).
6. Selecione Visit Details (Detalhes da consulta).
7. Ao terminar com as informações da consulta, clique em Done (Concluído).
Você será solicitado a salvar as alterações.
Se estiver apenas atualizando as informações do paciente atual, clique em
Save (Salvar) quando estiver concluído.
Note: Carregar um paciente substitui o paciente corrente você pode ser solicitado
a salvar o paciente corrente antes que você possa prosseguir.

Como iniciar uma
nova consulta

1. Clique na tecla de função Patient List (Lista de pacientes) na tela principal
do UltraPro S100 para listar todos os pacientes no banco de dados de
pacientes ou use o utilitário Search (Pesquisar) para achar um paciente.
2. Use a barra de rolagem vertical ou as teclas de seta para cima ou para baixo
para rolar os campos até paciente que você quer. Para carregar o paciente,
clique duas vezes no patient (paciente) ou realce o paciente e clique em
Load Patient (Carregar paciente).
Note: Carregar um paciente substitui o paciente corrente você pode ser solicitado
a salvar o paciente corrente antes que você possa prosseguir.
3. Clique em New Visit (Nova consulta).
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Como chamar
novamente um
paciente para testes

1. Clique na tecla de função Patient List (Lista de pacientes) na tela principal
do UltraPro S100 para listar os pacientes no banco de dados de pacientes ou
use o utilitário Search (Pesquisar) para achar um paciente.
2. Carregue o paciente. As informações do paciente são exibidas à esquerda.
3. Faça as mudanças necessárias para as informações da consulta. Ao terminar,
clique em Done (Concluído). Você será solicitado a salvar as alterações.
4. O menu de teste é automaticamente exibido à direita. Localize e selecione
o teste desejado para iniciar o teste.
5. Se você precisar adicionar testes a uma consulta existente.
a. Clique na função Patient List (Lista de pacientes) na tela principal do
UltraPro S100. Os pacientes estão listados à direita.
b. Encontre o seu paciente e realce o seu nome.
c. Clique em Catalog (Catálogo) para visualizar todas as consultas para
este paciente.
d. Pesquise por data para encontrar a consulta a ser anexada e realce a data.
e. Clique em Restart (Reiniciar). Os testes adicionais serão atribuídos a
esta consulta.

Como chamar um
exame novamente
para análise

1. Para analisar os dados de forma de onda.
a. Clique no botão Patient List (Lista de pacientes) para exibir todos os
pacientes no lado direito da tela.
b. Localize o paciente rolando através da lista ou usando a função de busca
e realce o paciente.
2. Clique no botão Catalog (Catálogo) para visualizar todas as consultas e os
dados para este paciente no lado direito da tela.
a. Ache a consulta correta e, se necessário, clique no “+” na frente da pasta
para expandi-lo.
b. Clique duas vezes no nome dos dados da onda (APB Mediana, IDE Ulnar,
etc.). Podem ser feitas alterações de dados, como mover os marcadores.
3. Para salvar as alterações.
a. Clique em Exit Test (Sair do teste) para retornar para a tela de
informações do paciente.
b. Clique no botão Report (Relatório) para regenerar/recompilar o
relatório.
4. Clique em End Visit (Finalizar consulta) para salvar suas alterações e sair
deste paciente.
Note: Observe que um sinal de “+” ou “-” é exibido antes de cada título de seção.
Assim como no Windows, clique no sinal de “+” para abrir uma pasta ou seção
ou clique em “-” para fechar a seção.

22 de outubro de 2020

3-5

Natus UltraPro S100

Como excluir exames
de um arquivo de
paciente

1. Clique no botão Patient List (Lista de pacientes) para exibir todos os
pacientes no lado direito da tela.
2. Realce o paciente desejado.
3. Clique no botão Catalog (Catálogo) para visualizar as consultas e os
arquivos de dados para este paciente. Ache e realce a forma de onda
arquivo ou a consulta dependendo do que você gostaria de eliminar.
4. Da barra do menu, clique em File (Arquivo) > Delete Test (Excluir teste)
para excluir um arquivo específico de forma de onda ou clique em File
(Arquivo) > Delete Visit (Excluir consulta) para excluir todos os dados
para uma data específica. Em ambos os casos, você será solicitado a
confirmar a exclusão.

Como excluir um
paciente

3-6

1. Realce o paciente que deseja excluir da Patient List (Lista de pacientes).
2. Selecione File (Arquivo) > Delete Patient (Excluir paciente). Você será
solicitado a confirmar a exclusão.
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Como realizar um exame
Este capítulo fornece instruções gerais para a realização de um estudo ou exame,
utilizando um estudo de condução motora nervosa para o exemplo. Estas etapas
básicas são aplicáveis para a realização da maioria dos exames disponíveis no
programa UltraPro S100.
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Como configurar o sistema
Certifique-se que os componentes estejam conectados ao seu sistema de modo
adequado.
Não ligue nenhuma alimentação elétrica do sistema até que todos os
cabos tenham sido corretamente conectados e verificados.
Para obter informações sobre os componentes do sistema, consulte o Capítulo 2
deste manual.
Você também precisará ter instalado o software do aplicativo adequado no seu
sistema.

Como iniciar

Quando a energia elétrica principal é ligada, o sistema pode exibir a tela de
Logon do Windows.
Depois que o usuário fizer o login no sistema:
1. Clique duas vezes no ícone UltraPro S100 ou Synergy na área de trabalho e
então faça o login.
2. Insiras as informações demográficas do paciente.
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Como usar o UltraPro
S100, Menu de estudo
v. Menu de teste

Há duas abordagens básicas para selecionar exames para testes: O Test Menu
(Menu de teste) ou o Study Menu (Menu de estudo). Cada um é discutido em
mais detalhes abaixo.

Test Menu (Menu de teste)
Com o Menu de teste, os exames são agrupados por tipo; motor, sensorial, ondas
F, etc. Quando o usuário inicia o exame, na tela de forma de onda, é possível
mudar para um outro exame através de um duplo clique sobre a Test Folder
(Pasta de teste) e, em seguida, a partir de um diálogo Select Protocol (Selecionar
protocolo), escolher o exam (exame) e o side (lado) específicos.

Menu de estudo
No menu Study (Estudo, os exames são geralmente agrupados com base no
diagnóstico, queixas do paciente ou alguma outra configuração personalizada.
Ao realizar um estudo, enquanto estiver na tela de forma de onda, é possível
selecionar o seu próximo Estudo de exame no canto inferior direito da tela, que é
independente do tipo de exame. Quando feito desta forma, não existe nenhuma
caixa de diálogo. Um estudo pode conter motor, sensorial, onda F, H-Reflex,
eletromiografia de agulha, etc.
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Testes usando o menu
de Study (Estudo

1. No menu Estudo, clique duas vezes em exam (exame) para entrar na tela de
forma de onda. Selecione / mude para o lado esquerdo ou direito, clicando no
ícone Reverse (Reverso)

.

2. Execute o exame
3. Pressione ou clique na tecla de função Next Study Exam (Próximo
estudo de exame).
4. Continue com os testes até a conclusão.

Como testar usando o
menu Test (Teste)

1. Do Menu Test (Teste), selecione o test type (tipo de teste) que você quer da
pasta apropriada.
2. A partir doa tela de forma de onda, aparece uma caixa de diálogo Select
protocol (Selecionar protocolo). Escolha o protocolo e o lado que
pretende utilizar para este exame e clique em OK.
3. Prossiga com o teste.
4. Quando o teste estiver concluído, enquanto ainda na tela de forma de onda,
pressione ou clique na tecla de navegação New Nerve (Novo nervo) (se
estiver executando um nervo do mesmo tipo) ou Exit Test (Sair do teste)
(se o nervo for de outra pasta).
5. Execute o exame
6. Continue com os testes até a conclusão.

Relatório de paciente
em sete passos

O procedimento típico para executar um exame é como segue:
1. Clique em New Patient (Novo paciente) (ou End Visit (Finalizar consulta)
se o exame do paciente anterior não estiver encerrado).
2. Insira as informações do Paciente atual:
3. Clique em Save (Salvar).
4. Adquira os exames.
5. Olhe o relatório.
6. Retorne ao menu Teste / menu Estudo.
7. Clique em End Visit (Finalizar consulta) antes de começar no próximo
paciente.
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Exemplo de estudo de condução de nervo motor
Posicione e fixe os eletrodos no paciente de acordo com as convenções para o
tipo de teste que irá realizar.

Sobre a tela
de waveform
(forma de onda)

1

4-6

As configurações do filtro e/ou simulador são indicadas na barra de ferramentas.

2

As identificações e configurações de traços são indicadas à direita da forma de onda.

3

A linha do monitor exibe o sinal de entrada para avaliar ruído e interferência.

4

A tabela de resultados. Os valores medidos das localizações do cursor são mostrados aqui.

22 de outubro de 2020

Como realizar um exame

Como Select the Exam
(Selecionar o exame)

Das teclas de função ou no menu Test/Study (Teste/Estudo), selecione o exame
que você deseja usar.

Como Select a
protocol (Selecionar
um protocolo)
(somente se estiver
usando o menu de
Test (Teste)

1. Use o mouse para selecionar o nervo e o lado testado.

Como colocar o
eletrodo motor NCS

2. Pressione Enter para aceitar a seleção.
3. Se você não encontrar o protocolo desejado, selecione Generic Nerve
(Nervo genérico).
4. Após finalizar o teste, as identificações do nervo e do local podem ser
mudadas. Clique com o botão esquerdo no local para realçá-lo, em seguida
clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Edit Segment
(Editar segmento).

• O eletrodo ativo de gravação é colocado sobre a zona de final de um músculo
inervado pelo nervo testado.

• O eletrodo de referência é colocado perto, em uma área eletricamente
“calma”.

• O eletrodo do terra geralmente é colocado entre os eletrodos de estimulação e
de gravação.

• Usar gel eletrolítico entre a pele e o eletrodo de gravação melhora o “contato
elétrico” e reduz o ruído.

• O excesso de ruído pode exigir uma abrasão da pele para as impedâncias mais
baixas.
Note:O eletrodo de gravação é colocado em um músculo, mesmo que o interesse
esteja na condução ao longo do nervo.
O nervo é estimulado usando eletrodos de superfície em dois ou mais locais onde
o nervo está localizado superficialmente. O estimulador é comumente orientado
de modo que o catodo do estimulador fica na frente do eletrodo ativo de gravação.

22 de outubro de 2020

4-7

UltraPro S100

Como colocar o
eletrodo sensorial NCS

1. Discos de superfície ou eletrodos de anel são colocados sobre a pele onde o
nervo testado está localizado superficialmente.
2. O nervo é estimulado em locais onde ele está localizado superficialmente.
O catodo do estimulador é orientado em direção ao eletrodo ativo de gravação.

Como adquirir
os dados

Os dados são adquiridos pelo instrumento, exibidos na tela e marcados e salvos
automaticamente. As formas de onda juntamente com os valores medidos são
então transferidos para um relatório.
1. Defina a intensidade do estímulo para 0.
2. Posicione o estimulador no local apropriado.
3. Pressione a tecla de Single Stimulus (Estímulo único) no painel de
controle (ou no pedal ou no botão Acquire (Adquirir) acima da roda na
sonda do estimulador) para estimular e adquirir respostas.
4. Use o botão rotativo Stimulus Intensity (Intensidade de estímulo) ou a
roda de Intensidade na sonda para aumentar gradualmente a intensidade do
estímulo elétrico até que a resposta esteja maximal.
5. Se estiver usando estimulação contínua, pressione a tecla Repetitivo no
painel de controle ou pressione e mantenha pressionado brevemente o botão
Acquire (Adquirir) na sonda estimuladora. Quando uma resposta aceitável
seja observada, pressione o botão novamente para parar o estímulo.
6. Para a média, pressione a tecla de função Average (Média) no painel de
controle. A média é então ativada. Pressione a tecla Repetitive (Repetitiva)
no painel de controle para adquirir o número definido de varreduras.
7. Para avançar para o próximo local de estímulo, pressione a seta para baixo
Next Site (Próximo local) das teclas de navegação ou do botão A na sonda.
8. Siga o mesmo procedimento para obter uma resposta para cada local necessário.
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Como marcar dados

1. Os marcadores são colocados automaticamente à medida em que as respostas
são adquiridas.
2. Para ajustar os marcadores, clique no marcador desejado e arraste-o para o
seu novo local ou use o botão Marcador para mover o marcador vermelho;
empurre o botão Marcador para avançar para o próximo marcador.
3. Para posicionar manualmente a latência e amplitude os marcadores,
selecione Barra de ferramentas Mark (Marca) das teclas de função.
4. Na barra de ferramentas que aparece, você pode Apagar, Apagar tudo,
Exibir, Marcar rápido ou colocar marcadores individuais.
5. Se estiver usando o Painel de controle UltraPro S100, pressione a Roda de
controle Marker (Marcador) para ativar / avançar através dos
marcadores. Girar a roda permite posicionar o marcador ativo (vermelho)
adequadamente
Note:Para remover um marcador, utilize a Barra de ferramentas Mark
(Marcar( nas teclas de função. Clique no marcador não desejado na forma de
onda, e ele fica vermelho. Em seguida, selecione a opção Clear (Apagar) da
Barra de ferramentas marcar.
6. Para repetir em trações adicionais, use as teclas do cursor para cima / para
baixo para ativar o traço correto e repita os passos anteriores.

Como redefinir os
marcadores
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Se você reposicionou marcadores que foram colocados automaticamente pelo
sistema, você pode retornar esses marcadores às suas posições originais por
pressionando Analysis (Análise > Reanalyse (Reanalisar).
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Como apagar dados

1. Clique na forma de onda para realçá-la.
2. Clique com o botão direito do mouse da forma de onda.
3. Selecione Clear (Apagar). Os dados são retirados do traço e os resultados
são apagados da tabela de resultados.
4. Para desfazer o comando de apagar, clique com o botão direito do mouse
da forma de onda e selecione Unerase (Desapagar). Se o usuário quiser
desapagar, isso deve ser feito imediatamente.

Como excluir dados.

1. Clique na forma de onda para realçá-la.
2. Clique na tecla de função Clear (Apagar).
3. Os dados, o traço e o local são excluídos do traço e da tabela de resultados.
IMPORTANTE: Não é possível desfazer a ação.

Como superpor traços

1. Clique na tecla de funçãoSuperimpose (Superpor). Todas as formas de
ondas de um determinado canal são superpostas.
Os traços superpostos são exibidos no centro da tela.
2. Clique na tecla de função Superimpose (Superpor)novamente para
devolver os traços às suas posições originais.
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Como calcular a
velocidade

• Distâncias podem ser inseridas depois que cada local for adquirido ou todas as
distâncias podem ser inseridas depois que todos os locais forem adquiridos.

• Insira distâncias em cm a um lugar decimal (por exemplo, 23.5 cm/ 235 mm)
• A distância inserida será exibida na tabela de resultados no campo
correspondente à distância.

• Pressione Enter para aceitar a distância e calcular a velocidade de condução.
Note: É possível inserir distâncias padrão usando a tabela de protocolos.
Velocidades de condução então serão calculadas automaticamente.

Análise e exibição
de traços

Você pode usar a tela cheia para examinar seus traços.

Como exibir tabelas
grandes de resultados

Os resultados podem ser vistos na tela imediatamente, conforme se adquire os
dados. Se as colunas na tabela não estiverem em exibição, role a tabela ou
selecione Results (Resultados) > Full Results (Resultados completos) na
barra de menus para ver tabelas e gráficos completos ou clique duas vezes na
barra do cabeçalho.

Gráficos

Até dois gráficos podem ser ser exibidos na tela de teste. Até seis gráficos podem
ser ser exibidos na tela de de visualização cheia Resultados.

1. Selecione Display (Exibir) > Full Trace Area ON (Área de rastreamento
total ATIVADA) ou clique duas vezes na barra do cabeçalho.

1. Selecione Results (Resultados) > Graph Options (Opções de gráficos)
para escolher os resultados que você quer ver.
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Como adquirir EMG

1. Para adquirir EMG livre corrente usando o menu de teste, selecione ou
pressione a Needle EMG (EMG de agulha) das teclas de função no painel
de controle ou clique duas vezes na pasta Needle EMG (EMG de agulha) no
menu Test (Teste).
2. A tela de forma de onda aparece com o diálogo EMG Summary Selection
(Seleção de resumo de EMG) no centro. Selecione o muscle (músculo) e o
side (lado) e clique em Acquire (Adquirir).
3. A parte do Monitor da tela começa a exibir a EMG. Inicialmente, não há
som. Para habilitar o som, simplesmente cancele o mudo
falantes.

dos alto-

4. Quando terminar o primeiro músculo, pressione ou clique em New Muscle
(Novo músculo) das teclas de função. O diálogo EMG Summary Selection
(Seleção de resumo de EMG) aparece novamente. Selecione o muscle
(músculo) e o side (lado) e clique em Acquire (Adquirir).
5. A EMG é exibida na tela de forma de onda da parte do Monitor. Mais uma
vez, ligue o som do alto-falante.
6. Continue com este processo até que todos os músculos tenham sido testados.

Como pontuar
músculos

1. Quando os testes dos músculos forem concluídos, pressione ou clique em
Summary Table (Tabela de resumo) nas teclas de função. A Tabela de
resumo de EMG é exibida mostrando todos os músculos que foram testados.
2. Por padrão, todos os músculos são pontuados como “N” ou “None”
(Nenhum). Na metade inferior da tabela de resumo, é possível alterar a
pontuação realçando o músculo em questão e, em seguida, repontuando as
diversas categorias da metade inferior deste diálogo.
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Telas de visualização
de EMG

Há duas telas básicas de EMG disponíveis para as teclas de função: Complex
(Complex) 1 ou Complex (Complex) 2.
O Complex (Complex) 2 exibe uma tecla cheia de EMG de Monitor EMG e
Cascades.

Complex (Complex) 1 exibe um quadrante do Monitor EMG, um quadrante de
EMG de traço longo e uma meia tela de Cascades.

Em ambos os casos, se o usuário quiser adquirir EMG de traço longo ou
Cascades, deve pressionar ou selecionar Acquire (Adquirir) a partir das teclas
de função. Se Acquire (Adquirir) for utilizado, o som é ativado automaticamente.
A Tabela de resumo pode ser usada com o Complexo 1 ou 2, conforme descrito
acima.
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Como armazenar
dados

Dados são armazenados automaticamente conforme se avança para o
próximo traço.

Como adicionar uma
captura de tela a um
relatório

1. Pressione Transfer (Transferir) para mover a captura de tela corrente para o
relatório.
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Backup e restauração de dados
Este capítulo fornece algumas instruções sobre como fazer o backup e restaurar
os pacientes e as configurações.
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Realização de cópias de segurança dos arquivos
O backup de dados é feito facilmente através da barra de menu acima da tela de
Informações do paciente. Os dados podem ser copiados para a mídia de sua
escolha: CDR e DVD-R, flash drive, disco rígido externo, etc. Os dados de
backup irão aparecer como arquivos .mps que podem, em seguida, ser
restaurados para o seu banco de dados do paciente através da função “Carregar o
paciente do arquivo”.
1. Da tela Inicial, clique em Patient List (Lista de pacientes) para exibir todos
os pacientes no lado direito da tela.
2. Encontre o paciente para o backup e realce o seu nome. Todas as consultas
para este paciente são incluídas no backup.
3. Da barra de menu no topo da tela, clique em File (Arquivo) > Export
Patient(s) to File (Exportar o(s) paciente(s) para o arquivo).
4. Encontre o dispositivo de backup através da célula Save In (Salvar em) no
topo deste diálogo. Nomeie o arquivo e clique em Save (Salvar). Uma
janela de progresso aparece enquanto os dados são copiados para a mídia.
Quando o processo for concluído, a confirmação de um backup bemsucedido é exibida.
5. O paciente, então, precisará ser excluído manualmente do sistema, se
desejado. Com o nome do paciente realçado, clique em Arquivo Excluir
paciente.
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Como restaurar arquivos
Restaurar os dados do paciente para a unidade de disco rígido local é semelhante
ao processo de backup.
1. Certifique-se de que a mídia de backup esteja conectada ao sistema.
2. Da tela Inicial, clique em Patient List (Lista de pacientes) para exibir
todos os pacientes no lado direito da tela.
3. Da barra de menu perto do topo da tela, clique em File (Arquivo) > Import
Patient(s) from File (Importar o(s) paciente(s) do arquivo). É exibida
uma caixa de diálogo onde você pode localizar o dispositivo de backup.
4. Depois que o dispositivo de backup for localizado, procure os pacientes
procurando por arquivos .mps. Pode ser útil classificar os arquivos por
Tipe (Tipo) para agrupar todos os arquivos .mps juntos para que seja mais
fácil encontrar o(s) paciente(s) em questão.
5. Realce o arquivo do paciente no dispositivo de backup e clique em Open
(Abrir). Surgirá um diálogo de confirmação. Se a informação nesta caixa
de diálogo for correta, clique em Load (Carregar). O paciente reaparece
na Patient List (Lista de pacientes).
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Compatibilidade Eletromagnética
(EMC)
Este capítulo fornece informações de EMC para o UltraPro S100.
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Lista de itens do UltraPro S100; peças adicionais e opcionais
Lista de todos os módulos, cabos e acessórios com os quais o fabricante do UltraPro S100 alega o cumprimento.
O cliente ou o usuário do UltraPro S100 deve se certificar que ele seja usado em tal ambiente.
Número da peça

Tipo

Orientação

9033G070- *

Unidade principal do UltraPro S100

-

9006A220- *

Cabo de alimentação, EUA

Blindado, aterrado e comprimento máximo de cabo
de 3 m.

Genérico

Cabo de interface de alimentação
(impressora)

Comprimento do cabo = 1 m

Genérico

Cabo de interface de alimentação (tela)

Comprimento do cabo = 1,5 m

Genérico

Cabo de interface de alimentação (PC)

Comprimento do cabo = 1 m

Genérico

Cabo de interface de alimentação (Laptop)

Comprimento do cabo 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +

Comprimento do cabo = 2,0 m

9080K0522

Cabo de patch link HS (Unidade principal Amplificador)

Genérico

Cabo USB (PC - Front End)

Comprimento do cabo = 1 m

9033UP70-

Genérico

Cabo de sinal de vídeo (RGB digital)

Comprimento máximo do cabo = 1,7 m

Genérico

Cabo de sinal da impressora

Comprimento máximo do cabo = 1,7 m

Genérico

Cabos dos eletrodos e de estimulação

Blindados. Comprimento máximo do cabo = 2 m

Genérico

Eletrodos de estimulação, aterramento e de
registro

Blindados ou não. Comprimento máximo do cabo =
1,2 m

Genérico

PC (Laptop/Desktop)

-

Genérico

Mouse

Comprimento máximo do cabo = 2 m (parcialmente
interno)

Genérico

Teclado

Comprimento máximo do cabo = 2 m (parcialmente
interno)

Genérico

Monitor de 22” de largura

-

9031D040- *

Transformador de isolamento 115 V

-

9031D041- *

Transformador de isolamento 230V

842-695000

Alça de estimulação passiva (RS10)

Comprimento do cabo = 2,5 m

9031E017- *

Sonda de estímulo Natus

Comprimento do cabo = 2,5 m

9031E027- *

Fones de ouvido

Comprimento do cabo = 5 m

9031E025- *

Fone de ouvido com microfone

Comprimento do cabo = 5 m

222-510800

Interruptor de pedal, 3 teclas (USB)

Comprimento do cabo = 5 m

9031E040- *

Martelo de tendão

Comprimento do cabo = 1,8 m

9033B033 - *

Cabo comutador manual

Comprimento do cabo = 1,8 m
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Número da peça

Tipo

Orientação

9033UP731/
9033C0731

Caixa amplificadora de 3 canais

-

9031UP742/
9031C0742- *

Caixa amplificadora de 4 canais

-

9031F112-

Monitor de VEP

Comprimento do cabo = 5 m

Genérico

Impressora a cores

-

Genérico

Impressora a laser

-

9031E022- *

Óculos

Comprimento do cabo = 2,9 m

* Componentes, itens com características de alta integridade.
O uso de cabos e acessórios que não sejam validados pela Natus Medical Incorporated pode
resultar no aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento.
Os pinos nos conectores identificados com este símbolo de alerta ESD
não devem ser tocados e conexões
não devem ser feitas a estes conectores a não ser que procedimentos de precaução ESD sejam usados.
Procedimentos de precaução incluem:
• Métodos para evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas (p.ex., condicionador de ar, umidificação, revestimentos condutores em pisos, roupas não-sintéticas);
• A descarga do corpo de alguém no quadro do EQUIPAMENTO ou do SISTEMA ou para um terra ou para um
objeto grande de metal;
• Se conectar por meio de uma fita de pulso ao EQUIPAMENTO ou ao SISTEMA ou a um terra.
O pessoal que poderia tocar os conectores identificados com o símbolo de alerta ESD deve receber essa explicação e treinamento. Isto inclui a engenharia clínica / biomédica e o pessoal de cuidados com a saúde.
O treinamento ESD deve incluir uma introdução à física da carga eletrostática, os níveis de voltagem que podem
ocorrer na prática normal e os danos que podem ocorrer em componentes eletrônicos se forem tocados por um
OPERADOR que está com carga eletrostática. Além disso, deve ser dada uma explicação dos métodos para
evitar a acumulação de carga eletrostática e como e porquê descarregar o corpo da pessoa para um terra ou para a
estrutura do EQUIPAMENTO ou ao SISTEMA ou a uma fita de pulso ao EQUIPAMENTO ou ao SISTEMA ou
a um terra antes de efetuar uma conexão.
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados, com exceção das peças de manutenção
vendidas pela Natus Medical Incorporated como peças de substituição para componentes internos, pode resultar
em um aumento de EMISSÕES ou diminuição da IMUNIDADE do dispositivo.
Observe as normas EN/IEC 60601-1-1 e EN/IEC 60601-1-2 em caso de conexão com outros instrumentos. A
conexão do equipamento com outros dispositivos é permitida apenas quando os requisitos e segurança para o
paciente, o usuário e o ambiente não sejam comprometidos. Se o manual não contiver informações adequadas
sobre a possibilidade de interconexão com outros dispositivos, o usuário deve entrar em contato com o fabricante
ou o centro de assistência técnica autorizado mais próximo para obter informações sobre os efeitos que os
dispositivos de acoplamento podem ter no paciente, no usuário e no meio ambiente.
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Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Equipamentos de transmissão de rádio, aparelhos celulares, etc., não devem ser usados próximos ao dispositivo,
pois isso pode influenciar o desempenho do dispositivo.
Tenha cuidado ao usar o equipamento em locais influenciados por fortes campos magnéticos. O equipamento
está em conformidade com os requisitos da EMC (Compatibilidade Eletromagnética) de acordo com o
especificado pela norma EN 60601-1-2. Recomenda-se que o equipamento seja mantido afastado de fontes de
perturbação e campos electromagnéticos induzidos que ultrapassam os valores prescritos pela norma para evitar
quaisquer instabilidades possíveis e mau funcionamento do equipamento.
Os equipamentos de comunicações de FR móveis e portáteis podem afetar o UltraPro S100. Instale e opere o
UltraPro S100 de acordo com as informações de EMC apresentadas nesta seção.
O UltraPro S100 foi testado para emissões EMC e imunidade como um instrumento isolado. Não utilize o
UltraPro S100 de modo adjacente ou empilhado com outros equipamentos eletrônicos. Se for necessária uma
utilização adjacente ou empilhada, o usuário deve verificar a operação normal na configuração.
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Tabela 1 - Emissões eletromagnéticas
Ensaio de emissões
Emissões de RF
CISPR 11
Emissões de FR
CISPR 11
Emissões harmônicas

Conformidade

Grupo 1

Classe A
Classe A

IEC 61000-3-2

Flutuações de voltagem / emissões
de centelhas

Em conformidade

IEC 61000-3-3

Ambiente eletromagnético - Orientação
O UltraPro S100 Natus usa a energia de FR apenas
para o seu funcionamento interno. Portanto, suas
emissões de FR são muito baixas e não causam
qualquer interferência em equipamentos eletrônicos
nas proximidades.
O UltraPro S100 da Natus é adequado para utilização
em todos os tipos de estabelecimentos, exceto em
estabelecimentos domésticos e os que se encontrem
ligados a uma rede pública de energia de baixa tensão,
que forneça energia a edifícios utilizados para fins
desde que a advertência a seguir seja considerada:
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.

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

Descarga eletrostática

Norma básica ou
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)

Tabela 7 - Porta de acoplamento ao paciente
Fenômeno

Descarga eletrostática

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

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

Modulação do pulso
217 Hz

0,2

0,3

9

Assistência
técnica

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

1720

CDMA 1900
GSM 1900

1845
1.700 – 1.990

DECT
LTE Banda 1, 3, 4,
2

1970

UMTS
990Bluetooth
WLAN
2450

2.400 – 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE Banda 7

5240
5500

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

5785
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Observações
O sistema UltraPro S100 da Natus foi projetado para funcionar sob uma ampla gama de condições ambientais sem
qualquer comprometimento do desempenho essencial ou da segurança. Compromisso com a segurança ou
desempenho essencial. No caso de um artefato ambiental (p. ex. ESD, flutuações de linha de tensão, etc.) sejam
de intensidade e/ou duração suficientes para afetar possivelmente o desempenho do sistema, o o sistema foi
projetado para entrar em um modo de segurança contra falhas e interromper temporariamente a operação. Se isto
ocorrer, uma mensagem será exibida notificando o operador que tal evento ocorreu. Assim que o operador tiver
eliminado esta situação, o sistema normalmente reinicializa e indica que a aquisição pode ser retomada com as
configurações restauradas para o estado anterior (que não seja a estimulação – que deve ser manualmente
redefinida/iniciada).
Em casos graves, como se a flutuação da tensão cair abaixo de 100 V por um período prolongado, a unidade pode
precisar ser reiniciada para se recuperar. Se este tipo de condição causar problemas persistentes, entre em contato
com o seu representante local de assistência técnica.
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