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Conformidade com normas e segurança
O Carrinho Natus ErgoJust LTM atende às seguintes normas de segurança definidas por agências reguladoras americanas ou
estrangeiras para Equipamentos Elétricos Médicos.

• UL 60601- 1
• CSA 22.2 No. 601.1-M90
• IEC/EN 60601- 1

Requisitos gerais
Requisitos gerais
Requisitos gerais

Declaração de isenção de responsabilidade
A Natus Medical Incorporated para não será responsável por lesões, infecções ou outros danos que resultem do uso deste produto.
Consulte o site da Natus para obter uma cópia eletrônica deste documento. Qualquer incidente grave que ocorra em relação aos
carrinhos ErgoJust LTM e ErgoJust ICU deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado membro em que
o usuário e/ou o paciente estiver estabelecido.
Consulte o site da Natus para obter uma cópia eletrônica deste documento.

Direitos autorais e marcas comerciais
© 2020 Natus Medical Incorporated ou uma de suas subsidiárias. Todos os direitos reservados.
Natus é uma marca comercial registrada da Natus Medical Incorporated. Todos os nomes de produtos que aparecem neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade, licenciadas, promovidas ou distribuídas
pela Natus Medical Incorporated, suas subsidiárias ou coligadas. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus
respectivos proprietários.
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Capítulo 1

Introdução

Os carrinhos Natus ErgoJust LTM e Natus ErgoJust ICU são carrinhos ergonômicos usados com
dispositivos Natus NeuroWorks/SleepWorks e acessórios para fornecer uma estação de trabalho
portátil completa para aplicações de EEG.
O carrinho Natus ErgoJust LTM fornece uma estação de trabalho portátil no ponto de cuidados em
qualquer sala hospitalar que necessite de monitorização ou testes de EEG. É idealmente projetado
para ser uma solução abrangente para a monitorização de EEG de longo prazo (LTM). Inclui
suportes de montagem para unidades base de amplificadores Natus, computador de aquisição com
software NeuroWorks/SleepWorks, um monitor, várias opções de resolução de câmaras (incluindo
câmeras alimentadas por Ethernet), luz IV e microfone, estimulador fótico Natus, transformador de
isolamento (ISO) ou fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e cesto(s) para suprimentos clínicos.
O carrinho Natus ErgoJust ICU é ideal para aplicações de monitorização de EEG em uma Unidade
de Terapia intensiva (UTI). Ele oferece os mesmos recursos que o carrinho Natus ErgoJust LTM,
mas utiliza um computador de aquisição de mesa multifuncional, ideal para uma operação com tela
sensível ao toque de dimensões menores na UTI.
Os recursos e opções dos carrinhos Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU incluem:

•

Superfície de trabalho e bandeja do
teclado ajustáveis em altura

•

Computador com software Natus
Neuroworks/SleepWorks

•
•
•

Monitor ajustável e inclinável

•

Câmaras padrão de alta definição (HD)
e Full HD de 1080p (FHD)

•
•

Base de dimensões reduzidas

Faixa de ajuste entre os sentado ou em pé
Acessório de desengate rápido para as
unidades de base com do amplificador
Natus

Rodízios de quatro rodas bloqueáveis

Dimensões dos carrinhos Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
ErgoJust LTM: 1,97 m A x 0,56 m L x 0,67 P (77,4” A x 22” L x 26” P)
ErgoJust ICU: 1,97 m A x 0,46 m L x 0,67 P (77,4” A x 18” L x 26” P)
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Como usar este manual
Este manual descreve a teoria, os recursos, a configuração, a operação e a manutenção dos
carrinhos Natus ErgoJust LTM e Natus ErgoJust ICU. Ele também fornece informações sobre
especificações e como obter ajuda.
Ao revisar os procedimentos, recomendamos a leitura da seção inteira primeiro, antes de iniciar
uma sequência. Siga as instruções cuidadosamente.
IMPORTANTE: Todos os sistemas de carrinhos Natus ErgoJust LTM e Natus ErgoJust ICU devem
ser instalados ou atualizados por um técnico ou representante qualificado e treinado da Natus.
IMPORTANTE: Não conecte quaisquer cabos até que todos os componentes tenham sido
montados. Os capítulos 3 e 4 descrevem onde conectar e como direcionar os cabos.
Alguns componentes podem ter sido montados na fábrica e cabeados no carrinho. Os diagramas de
cabeamento incluem etapas mesmo para os cabos que foram conectados de fábrica para que você
possa confirmar se as conexões estão seguras.

Nós recomendamos enfaticamente que você leia a seção Advertências e Cuidados deste
manual antes de operar este sistema de carrinho.

Uso pretendido
Os carrinhos de ICU Natus ErgoJust LTM e Natus ErgoJust ICU são estações de trabalho portáteis
que abrigam todos os dispositivos e acessórios da Natus necessários para realizar um estudo de
vídeo ou não vídeo de EEG para testes de rotina, monitorização de longo prazo (LTM) e
monitorização de EEG em uma unidade de tratamento intensivo (UTI (Intensive Care Unit, ICU)).

Usuário pretendidos
Os carrinhos ErgoJust LTM e ICU destinam-se a ser utilizados por profissionais médicos
qualificados.

1-2
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Convenções do manual
Vários símbolos e convenções tipográficas são utilizados em todo o manual. A tabela na próxima
página ilustra e descreve os seus significados e funções.

Sobre as ilustrações
Os modelos/estilos de equipamento listados nesta publicação podem variar dos mostrados nas
ilustrações.

Descrição dos símbolos/convenções
Neste manual, são apresentadas duas legendas para identificar condições e processos potencialmente
perigosos ou destrutivos:

Este símbolo indica uma advertência ou informação importante que não deve ser ignorada.
Leia todas as advertências e cuidados detalhadamente antes de iniciar o sistema pela primeira vez.
Este símbolo indica uma precaução, que indica condições ou práticas que poderiam resultar
em danos ao equipamento.
OBSERVAÇÃO: Uma observação que contém informações complementares importantes.
Negrito - Nomes das teclas de controle, teclas de função, opções e etiquetas são exibidos em
negrito. O texto em negrito também é utilizado para enfatizar nomes ou ideias importantes.
Itálico - O texto em itálico é usado para legendas.
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Etiquetas e símbolos
As seguintes etiquetas e símbolos podem ser afixados no carrinho Natus ErgoJust LTM e/ou nos componentes do sistema Natus
Neurology Incorporated. Os itens marcados com “-” são símbolos não padronizados.
Símbolo

1-4

Padrão
Referência

Título padrão do
Símbolo

Símbolo Título
conforme a
norma referenciada

Explicação

Medical
Device

-

-

Uma indicação de
dispositivo médico

Este produto é um
dispositivo médico.

RX only

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Etiquetagem-Prescrição
dispositivos.

Apenas sob prescrição

Indica que o produto
somente pode ser vendido
por ou sob a ordem de um
profissional de saúde
devidamente licenciado.

2012/19/EU

Descarte de equipamentos
elétricos e eletrônicos
(Waste Electrical and
Electronic Equipment,
WEEE).

Instruções para o descarte ao
final da vida útil

Indica que que os resíduos
de equipamentos elétricos e
eletrônicos não devem ser
eliminados juntamente com
os resíduos não separados,
mas que devem ser
coletados separadamente.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Fabricante

Indica o fabricante do
dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.2

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Representante autorizado na
Comunidade Europeia

Indica o representante
autorizado na Comunidade
Europeia.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Data de fabricação

Indica a data de fabricação
do dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Código de lote ou de
batelada

Indica o código de lote do
fabricante para que a
batelada possa ser
identificada.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Número de catálogo

Indica o número do
catálogo do fabricante para
que o dispositivo médico
possa ser identificado.
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Símbolo

Padrão
Referência
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3

Título padrão do
Símbolo

Símbolo Título
conforme a
norma referenciada

Explicação

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Consulte as instruções de
uso

ISO 60601-1
Tabela D.1 N.º 11

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

Instruções de operação

ISO 60601-1
Tabela D.2 N.º 10

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

Siga as instruções para
uso

Consulte o manual/livreto
de instruções.
OBSERVAÇÃO sobre o
EQUIPAMENTO ME
“Siga as instruções de uso”

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4

Dispositivos médicos Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
etiquetagem e informações a
serem fornecidas.

Cuidado: Leia todas as
advertências
e precauções nas
instruções de uso

ISO 60601-1
Tabela D.1 N.º 10

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

Indica a necessidade de
o usuário consultar as
instruções de uso para obter
informações importantes
sobre cuidados, como
advertências e precauções
que não podem, por vários
motivos, ser apresentados
no próprio dispositivo
médico.

ISO 60601-1
Tabela D.2 N.º 2

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

Sinal geral de advertência

Indica um perigo de lesões
pessoais potenciais para o
paciente ou operador.

N/A

N/A

Quantidade

Número de peças em um
pacote.

IEC-60601-1
Tabela D.1 N.º 1

IEC-60601-1, Tabela D.1
N.º 1
Equipamento elétrico
médico — Parte 1:
Requisitos gerais para a
segurança básica e
desempenho essencial.

Corrente alternada

Para indicar na placa de
classificação que o
equipamento é adequado
apenas para corrente
alternada; para identificar
os terminais relevantes.

IEC-60601-1
Tabela D.1 N.º 4

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

Corrente contínua

Para indicar na placa de
classificação que o
equipamento é adequado
apenas para corrente
contínua; para identificar os
terminais pertinentes.
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Padrão
Referência

Título padrão do
Símbolo

Símbolo Título
conforme a
norma referenciada

Explicação

ISO-60601-1
Tabela D.1 N.º 8

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

Equipotencialidade

Para identificar os terminais
que, quando ligados, levam
as várias partes de um
equipamento ou de um
sistema ao mesmo
potencial, não sendo
necessariamente o potencial
de terra (massa), por
exemplo, para ligação local.

IEC-60601-1
Tabela D.1 N.º 12

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

“ON” (Power) (LIGADO/
Energia elétrica)

Para indicar a conexão à
corrente eléctrica, pelo
menos para as chaves da
rede eléctrica ou principal
ou suas respectivas
posições, e todos os casos
em que a segurança esteja
envolvida.

IEC-60601-1
Tabela D.1 N.º 13

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

“OFF” (Power) (LIGADO/
Energia elétrica)

Para indicar a desconexão
da rede principal de
corrente eléctrica, pelo
menos para as chaves da
rede elétrica ou suas
respectivas posições, e
todos os casos em que a
segurança esteja envolvida.

ISO-60601-1
Tabela D.1 N.º 20

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

Peça aplicada Tipo BF

Para identificar uma peça
aplicada de tipo BF em
conformidade com a norma
IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Tabela D.1 N.º 24

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

Tensão perigosa

Para indicar perigos
resultantes de tensões
perigosas.

ISO-7000/IEC-60417
Símbolo 5019

Símbolos gráficos para uso
no equipamento

Fio terra de proteção;
aterramento de proteção

Identifica qualquer terminal
que tenha a finalidade de se
conectar a um condutor de
proteção externa para
proteção contra choques
elétricos, em caso de
defeito, ou o terminal de um
eletrodo de proteção do
terra.

-

-

Não empilhar

Não empilhar
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Símbolo

Do Not
Break
Down
Skid

Padrão
Referência

Título padrão do
Símbolo

Símbolo Título
conforme a
norma referenciada

Explicação

ISO 7010:2019
Símbolo P017

-

Não empurrar

Indica um potencial
ferimento pessoal devido ao
fato de o produto não ser
empurrado utilizando
qualquer outro local que
não a alça do carrinho.

-

-

Perigo de impacto

Indica um ferimento
pessoal em potencial devido
a impacto.

-

-

Perigo de pinçamento

Mantenha as mãos e os
dedos afastados das peças
móveis ou entre as peças
móveis e estacionárias de
uma máquina, ou entre o
material e qualquer parte da
máquina.

-

-

Transporte do carrinho

As instruções para
transportar o carrinho
devem ser seguidas.

-

-

Perigo de queda por
inclinação

Indica um ferimento
pessoal em potencial devido
a um produto se inclinar e
cair.

-

-

Pesos mínimos/máximos do
monitor

Indica os pesos máximo e
mínimo.

-

-

Perigo de energia
armazenada

Indica um ferimento
pessoal em potencial devido
à energia armazenado.

-

-

Não partir o patim

Não partir o patim
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Resumo de Segurança
Advertências ou
precauções

Segue uma descrição geral das Advertências relativas aos carrinhos dos sistemas Natus ErgoJust
LTM e Natus ErgoJust ICU. Advertências e precauções adicionais encontram-se nas várias seções
deste Manual do usuário. Leia e compreenda bem as informações neste Manual do usuário e
qualquer documentação que o acompanhe antes de utilizar o sistema de carrinhos Natus ErgoJust
LTM e Natus ErgoJust ICU.

O armazenamento ou transporte inadequados poderiam prejudicar o funcionamento ou a
segurança do equipamento. Se houver a possibilidade de que o funcionamento ou segurança
do equipamento sejam afetados, deve-se retirá-lo de operação e garantir que não será
utilizado para outras finalidades.
Desligue todas as fontes de alimentação de todos os componentes do sistema antes de realizar
a manutenção.
As partes condutoras dos eletrodos e seus conectores não devem entrar em contato com
outras peças condutoras e com o terra.
O sistema Natus Neurology Incorporated NÃO é destinado ao uso com equipamento
cirúrgico de alta frequência.
Para evitar possíveis riscos de segurança causados pela soma das correntes de fuga quando
vários componentes do sistema são interligados, outros equipamentos ligados ao sistema
devem ser alimentados pelo transformador de isolamento ou por uma fonte de alimentação
ininterrupta (Uninterruptible Power Supply, UPS) aprovados pela Natus.
A conexão de outros equipamentos médicos, como um marcapassos cardíacos ou outros
estimuladores elétricos simultaneamente ao mesmo paciente pode constituir um perigo para
a segurança. O sistema Natus ErgoJust LTM não é à prova de desfibrilador. A unidade base
do amplificador (dispositivo de entrada de eletrodo) deve ser desligado antes de se usar um
desfibrilador.
A porta do oxímetro é classificada apenas como de imunidade de ESD (Descarga
eletrostática) quando o oxímetro está conectado ou se a tampa da porta do oxímetro estiver
em seu lugar. O oxímetro ou a tampa da porta do oxímetro deve estar conectado à porta
durante todo o tempo que estiver em uso.
Este produto precisa ser limpo e verificado periodicamente. Não use um produto com defeito.
Peças que estejam quebradas, faltando, gastas ou contaminadas devem ser substituídas
imediatamente.
Este produto não deve ser modificado sem a autorização prévia por escrito da Natus
Neurology Incorporated. O usuário deste produto será o único responsável por qualquer
defeito ou falha de funcionamento que resultar de uso inadequado, manutenção falha,
reparos não autorizados ou modificações realizadas por qualquer parte que não seja a
Natus Neurology Incorporated ou um representante de serviço qualificado da Natus.
A segurança, a confiabilidade e o desempenho deste dispositivo podem ser assegurados
apenas sob as seguintes condições:

•
•
•
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Se o dispositivo foi utilizado de acordo com as instruções que o acompanham.
Se as modificações ou reparos foram realizados pela Natus Neurology Incorporated.
Se for usado em prédios com fiação de equalização de aterramento elétrico que cumpram
as normas UL, CSA, IEC, ou outras normas e regulamentos locais.
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Perigo de impacto! As peças móveis podem esmagar e cortar.
Minimize a tensão de elevação antes de remover o equipamento montado. O não cumprimento
desta advertência pode resultar em ferimentos pessoais graves ou danos materiais.
1.

Abaixe a superfície de trabalho até a posição mais baixa.

2.

Gire a porca de ajuste na parte superior do elevador no sentido anti-horário até que ela
pare (podem ser necessárias 40-60 voltas para minimizar a tensão de elevação).

Legenda

3.

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Porca de ajuste

C

Elevador

Depois de remover ou adicionar equipamento, ajuste a tensão de elevação para
compensar o peso da nova carga.

Não coloque cargas no carrinho abaixo das capacidades de peso mínimo ou máximo.
Não monte uma tela maior do que o tamanho recomendado. O não cumprimento desta
advertência pode resultar na instabilidade do carrinho, levando a danos ao equipamento
ou lesões pessoais.
OBSERVAÇÃO: Se a tensão de elevação não for ajustada ao peso do monitor, o monitor ou
a superfície de trabalho podem deslocar-se por si. Ajuste a tensão de elevação para que o
monitor e a superfície de trabalho permaneçam permaneçam parados.

23 de novembro de 2020
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Perigo de queda por inclinação! Não cumprir as advertências a seguir pode resultar na
instabilidade do carrinho, levando a danos ao equipamento ou lesões pessoais.

•
•
•
•
•

Não permita que crianças subam no carrinho.

•

Não mova o carrinho empurrando-o pelo monitor.

Não encaminhe cabos eléctricos ou cabos de equipamento ao alcance de crianças.
Bloqueie todos os rodízios quando o carrinho estiver parado.
Não mova o carrinho com o monitor na posição mais alta.
Não mova o carrinho sobre cabos ou superfícies irregulares, sujas, molhadas
ou inclinadas.

Perigo de energia armazenada! Não cumprir as seguintes advertências pode resultar em
ferimentos pessoais graves e danos tanto ao carro, quanto ao equipamento.
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•

Um mecanismo primário dentro do carrinho está sob tensão e pode ser perigoso para
pessoas expostas a ele sob certas condições.

•
•
•

Não abra a torre ou a base do carrinho.

•

Apenas os instaladores aprovados pela Natus podem fazer reparos ou modificar o
carrinho de outra forma.

•

Cuidado: As leis federais dos EUA dispõem que este aparelho somente pode ser vendido,
distribuído e usado por determinação de um médico.

•

Qualquer incidente grave que ocorra em relação aos carrinhos ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
deve ser comunicado à Natus Medical Incorporated e à autoridade competente do Estado
membro em que o usuário e/ou o paciente estiver estabelecido.

•

Inspecione o aparelho antes do uso. Não use se estiver danificado.

Não tente realizar nenhum reparo no carinho.
Não remova as proteções ou etiquetas de segurança concebidas para proteger ou
informar sobre possíveis perigos.

23 de novembro de 2020
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Requisitos de tensão
Requisitos de
computador

O computador usado para o sistema baseado no carrinho aceita faixas de tensão de CA de 100V/
115V e 230V 50-60 Hz.

Requisitos ISO ou UPS

Os carrinhos Natus ErgoJust LTM e o Natus ErgoJust ICU devem ser usados com um ISO ou UPS
aprovado pela Natus para fornecer energia elétrica isolada a todos os dispositivos do sistema. Entre
em contato com o Suporte Técnico da Natus para obter mais informações.

Requisitos de isolamento do paciente
Para garantir que o sistema esteja totalmente isolado eletricamente e para ajudar a
proteger o paciente contra fugas excessivas de corrente, conecte os componentes principais
conforme descrito neste guia.

23 de novembro de 2020
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Acessórios compatíveis com o carrinho Natus ErgoJust LTM e o carrinho Natus ErgoJust ICU
Segue uma lista de equipamentos que podem ser montados ou instalados no carrinho Natus
ErgoJust LTM. Outros equipamentos compatíveis com o sistema Natus NeuroWorks/SleepWorks
que não sejam montados ou instalados diretamente não estão listados (incluindo software,
dispositivos, acessórios e cabos). Apenas os computadores All-in-One fornecidos pela Natus
podem ser afixados no sistema.
Número de peça Natus

Descrição

10388

Unidade Base do Brain Monitor

013926

Unidade base Natus

019672

Cesta de suprimentos

019901 (Observação 1)

Pacote de áudio do carrinho Natus ErgoJust ICU

019902 (Observação 1)

Extensão de vídeo de zoom fixo para o carrinho
Natus ErgoJust ICU

PK1058

Desktop de aquisição de EEG/Sono de 110V (somente
fator de forma pequeno)

EEG-MP (Observação 1)

Computador com tela sensível ao toque All-In-One

EXP1058

Desktop de aquisição de EEG/Sono de 220V (somente
fator de forma pequeno)

105075XL

Monitor FP de 24” (ou monitor equivalente que cumpra
os requisitos de tamanho e peso)

PK1102

Estimulador fótico LED 110V

EXP1102

Estimulador fótico LED 220V

IP-EC-VIDEO-EXT

Extensão de vídeo ErgoJust com câmara SD IP PTZ
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT

Extensão de vídeo ErgoJust com câmara HD IP PTZ
(Sony Ipela)

022640

Extensão de vídeo ErgoJust com câmara FHD IP PTZ
(Sony Ipela / Axis)

005405

Kit de desconexão rápida da lateral da caixa de divisão
para unidades base

005406

Kit de desconexão rápida lateral da parede/poste para
unidades base

ISO-NA-EJ

Transformador de isolamento 110V (entre em contato
com o suporte técnico da Natus para o modelo atual)

ISO-INT-EJ

Transformador de isolamento 220V (entre em contato
com o suporte técnico da Natus para o modelo atual)

UPS-NA-EJ

Fonte de alimentação contínua em grau médico de 110V
(entre em contato com o suporte técnico da Natus para o
modelo atual)

UPS-INT-EJ

Fonte de alimentação contínua em grau médico de 220V
(entre em contato com o suporte técnico da Natus para o
modelo atual)

Observação 1: Apenas para o carrinho Natus ErgoJust ICU.
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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 eliminados juntamente com os resíduos não
separados, mas que devem ser coletados separadamente.
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Capacidades de peso do carrinho Natus ErgoJust LTM
A Figura 1 mostra as limitações de peso máximo para o suporte do monitor, a superfície de trabalho
e a bandeja do teclado.

Figura 1: Capacidades de peso máximo do carrinho Natus ErgoJust LTM.
Legenda

Descrição

A

Monitor de 27 polegadas = 2,3 - 8,1 kg (5 - 18 lb)

B

Superfície de trabalho ≤ 2,3 kg (5 lb)

C

Bandeja do teclado ≤ 0,9 kg (2 lb)

Capacidades de peso do carrinho Natus ErgoJust ICU
A Figura 1 mostra as limitações máximas de peso para o suporte do computador All-i-One e a
superfície de trabalho.

Figura 1: Capacidades de peso máximo do carrinho Natus ErgoJust ICU.
Legenda
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Descrição

A

Computador All-in-One de 27 polegadas = 2,3 - 8,1 kg (5 - 18 lb)

B

Superfície de trabalho ≤ 2,3 kg (5 lb)
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Instruções de limpeza
Carrinhos Natus
ErgoJust LTM e
ErgoJust ICU

• Limpe com um toalhete comercial, como CaviWipesTM ou Sani-Cloth, para remover qualquer
sujidade visível.

• Limpe a peça usando um pano sem fiapos e seque ao ar.
DESLIGUE o sistema antes da limpeza. Evite que a solução detergente ou agentes de
desinfecção frios infiltrem-se nos componentes eletrônicos do instrumento. Seja especialmente
cuidadoso em torno de controles, conectores e bordas do painel. Não use limpadores
abrasivos.

Manutenção preventiva
O teste de segurança eletrônica é recomendado. É recomendado estabelecer uma programação para
esta finalidade, com pelo menos uma limpeza e um teste de segurança anuais. Este sistema não
necessita de calibragem a menos que haja declaração em contrário.
A manutenção preventiva não requer acesso ao interior do instrumento e pode ser realizada pelo
usuário. Para este carrinho, a manutenção preventiva consiste em limpeza periódica e a inspeção do
exterior do instrumento.
É recomendado que todos os reparos sejam executados apenas por um representante qualificado da
assistência técnica da Natus Neurology Incorporated. O usuário tem a total responsabilidade por
qualquer mau funcionamento resultante de manutenção imprópria ou reparo por outro que não seja
um representante autorizado da Natus Neurology Incorporated.
Se o sistema não estiver funcionando adequadamente, não o opere até que todos os reparos
necessários tenham sido efetuados e que a unidade seja testada para verificar o funcionamento
adequado de acordo com as especificações publicadas pela Natus Neurology Incorporated Inc.
Recomenda-se que todos os reparos sejam realizados apenas por um representante de serviço
qualificado.
Desligue a energia elétrica do sistema antes de realizar qualquer serviço, manutenção ou
manutenção preventiva.
Se o sistema ou qualquer componente for reparado, é recomendado que toda a funcionalidade do
sistema seja verificada e um teste de segurança eletrônica seja executado antes da retomada do uso.
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Página em branco
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Capítulo 2

Uso geral
Este capítulo mostra como ajustar os vários componentes nos carrinhos de Natus ErgoJust LTM e
Natus ErgoJust ICU.
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Natus Básico Identificação de componentes do sistema de carrinho ErgoJust LTM câmara Axis
Legenda

2-2

Descrição

A

Monitor

B

Superfície de trabalho

C

Teclado

D

Computador

E

Fonte de alimentação da luz IV

F

Fonte de alimentação do estimulador fótico Natus (opção)

G

Trava das rodas (4)

H

Estimulador fótico Natus (opção)

I

Câmara de vídeo Axis

J

Luz IV e microfone

K

Unidade base do amplificador Natus

E

Poste do vídeo

M

Mastro inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta (opção)

P

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

Q

Suporte do mouse

R

ISO ou UPS

Teclado

Mouse

Estimulador fótico
Natus (opção)

Câmara de
vídeo Axis

Luz IV e microfone

Injetor de
alimentação de
energia elétrica
pela Ethernet

Unidade base do
amplificador Natus

ISO ou UPS

Computador

Estimulador
Fótico Natus
Fonte de
alimentação
(opção)

Fonte de alimentação
da luz IV
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Natus Básico Identificação de componentes do sistema do carrinho ErgoJust LTM câmara Sony Ipela
Legenda

Descrição

A

Monitor

B

Superfície de trabalho

C

Teclado

D

Computador

E

Fonte de alimentação de extensão do vídeo

F

Fonte de alimentação do estimulador fótico Natus (opção)

G

Trava das rodas (4)

H

Estimulador fótico Natus (opção)

I

Câmara de vídeo Ipela

J

Luz IV e microfone

K

Unidade base do amplificador Natus

E

Poste do vídeo

M

Mastro inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta (opção)

P

Suporte do mouse

Q

ISO ou UPS

Teclado

Mouse

Estimulador fótico
Natus (opção)

Câmara de vídeo Ipela

Luz IV e microfone

Unidade base do
amplificador Natus

ISO ou UPS

Computador

Estimulador Fótico
Natus
Fonte de alimentação
(opção)

Fonte de alimentação de
extensão do vídeo (câmara, luz
IV e microfone)
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Natus Básico Identificação dos componentes do sistema do carrinho ErgoJust ICU câmara Axis
Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo Axis

B

Computador All-in-One

C

Teclado

D

Fonte de alimentação de energia elétrica para a luz IV

E

Trava das rodas (4)

F

Luz IV e microfone

G

Unidade base do amplificador Natus

H

Poste do vídeo

I

Mastro inferior

J

Cesta

K

Segunda cesta (opção)

E

Suporte do mouse

M

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

N

ISO ou UPS

Teclado

Mouse

ISO ou UPS

Unidade base do
amplificador Natus

Injetor de
alimentação de
energia elétrica pela
Ethernet

Câmara de vídeo Axis, conversor RJ45 para USB, luz IV
e microfone, fonte de alimentação da luz IV
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Basic Natus Identificação de componentes do sistema de carrinho ErgoJust ICU câmara Sony Ipela ou câmara de zoom fixo
Legenda

Descrição

A

OR

B

Câmara de vídeo Ipela

C

Luz IV e microfone

D

Computador All-in-One

E

Teclado

F

Fonte de alimentação para a câmara de vídeo Ipela, luz IV
e microfone, ou câmara de vídeo com zoom fixo

G

Trava das rodas (4)

H

Câmara de vídeo de ampliação fixa

I

Luz IV

J

Microfone

K

Unidade base do amplificador Natus

E

Poste do vídeo

M

Mastro inferior

N

Cesta

O

Segunda cesta (opção)

P

Suporte do mouse

Q

ISO ou UPS

Teclado

Mouse

Câmara de vídeo Ipela, conversor de RJ45 para USB, luz
IV e fonte de alimentação
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ISO ou UPS

Unidade base do amplificador Natus

Câmara de vídeo de ampliação fixa, fonte de alimentação,
luz IV e microfone
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Como ajustar os componentes dos carrinhos Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
A superfície de trabalho, o teclado e o monitor do carrinho Natus ErgoJust LTM podem ser
ajustados para serem usados nas posições sentado ou em pé. Ajuste a altura desses componentes
para uma posição confortável para minimizar a tensão nos braços, punhos, pescoço e olhos. O
monitor e a bandeja do teclado (apenas para o carrinho Natus ErgoJust LTM) podem ser inclinado
para a frente e para trás de acordo com a preferência de cada usuário individual.
É recomendado que se ajuste primeiro a bandeja do teclado na posição desejada e depois, se ajuste
o monitor.
OBSERVAÇÃO: Quando o carrinho tiver sido posicionado no local desejado, trave todas as
quatro rodas em seus lugares antes de usar o carrinho.

Como travar/destravar
as rodas

A alavanca de travamento da roda traseira tem a cor azul e tem três posições.

• A posição para cima permite que as rodas rolem, mas não permite que elas mudem de
direção. Use esta posição ao transportar o carrinho.

• A posição central permite que a roda role e mude de direção livremente.
• A posição para baixo trava a roda e não permite que ela mude de direção. Use esta posição
quando estiver no destino do trabalho ou se o carrinho for deixado sem supervisão.
1.

Abaixe as alavancas de travamento em todas as quatro rodas para travar o carrinho em
seu lugar.

Legenda

Descrição

A

Para cima para transportar o carrinho.

B

No centro para rolar e mudar de direção.

C

Para baixo para travar a roda.

D

Rodas 1, 2 e 3 - duas posições da alavanca.

E

Roda 4 (roda traseira esquerda). Três posições da alavanca.
Figura 1: Como travar/destravar as rodas.
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Como ajustar a altura
da superfície de
trabalho

1.

Coloque as mãos sob a superfície de trabalho e levante-a lentamente para elevar a superfície de
trabalho. (Figura 2).

2.

Coloque as mãos sobre a superfície de trabalho e empurre-a lentamente para baixo para
abaixar a superfície de trabalho.

Carrinho Natus ErgoJust LTM

Carrinho Natus ErgoJust ICU

Figura 2: Como ajustar a altura da superfície de trabalho.

Como estender a
bandeja do teclado
(apenas para o
carrinho Natus
ErgoJust LTM)

1.

Coloque as mãos sob a bandeja do teclado e levante-a lentamente para estender a bandeja até a
posição máxima (Figura 3).

2.

Coloque as mãos sobre a bandeja do teclado e empurre-a lentamente para abaixar a bandeja
do teclado.

Figura 3: Como estender do bandeja do teclado do carrinho Natus ErgoJust LTM.

23 de novembro de 2020
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Como Inclinar a
bandeja do teclado
(apenas para o
carrinho Natus
ErgoJust LTM)

1.

Como estender do bandeja do teclado do carrinho Natus ErgoJust LTM (Figuras 4a e 4b).

2.

Coloque as mãos sob a bandeja do teclado e levante-a lentamente para inclinar a bandeja até a
posição máxima (Figura 4c).

Figura 4a: Como ajustar a altura da
superfície de trabalho do carrinho NATUS
ErgoJust LTM.

Figura 4b: Como estender do bandeja do
teclado do carrinho Natus ErgoJust LTM.

Figura 4c: Como inclinar a bandeja do teclado do carrinho Natus ErgoJust LTM.
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Como estender a
bandeja de suporte do
mouse (apenas para o
carrinho Natus
ErgoJust LTM)

É possível estender a bandeja de suporte do mouse para usar o mouse na bandeja para o carrinho
Natus ErgoJust LTM.
OBSERVAÇÃO: Guarde o mouse no suporte do mouse quando não estiver utilizado-o ou quando
do transporte do carrinho
OBSERVAÇÃO: O sistema do carrinho da Natus ErgoJust ICU usa o teclado com um mouse
integrado de tela sensível ao toque. Não é necessário um mouse separado. A bandeja do teclado
está equipada com uma bandeja de trabalho extensível.

Bandeja de trabalho para o carrinho Natus
ErgoJust LTM com suporte para mouse

Carrinho Natus ErgoJust ICU com bandeja
de trabalho

Figura 1: Como estender o suporte do mouse ou a bandeja de trabalho.
1.

Como montar a
bandeja de suporte do
mouse para operação
destra ou canhota do
mouse (apenas para
o carrinho Natus
ErgoJust LTM)

Segure a bandeja de suporte do mouse e puxe-a cuidadosamente para fora para estender
a bandeja.

O suporte do mouse pode ser montado do lado esquerdo ou direito da superfície de trabalho para
utilização do mouse com a mão esquerda ou a mão direita.
1.

Usando uma chave de fenda de lâmina plana, levante cuidadosamente a guia do suporte do
mouse (1) enquanto puxa para baixo com cuidado (2) no suporte do mouse (Figura 1).

Figura 1: Como remover o suporte do mouse (carrinho Natus ErgoJust LTM mostrado).
2.

Deslize a bandeja do mouse totalmente para a esquerda ou para a direita, conforme pretendido,
para a operação com a mão esquerda ou direita.

3.

Alinhe a guia de bloqueio no suporte do mouse com a ranhura de montagem na bandeja do
mouse e empurre suavemente para cima até que a guia de bloqueio encaixe-se em seu lugar.

OBSERVAÇÃO: Guarde o mouse no suporte do mouse quando não estiver utilizado-o ou quando
do transporte do carrinho.

23 de novembro de 2020
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Como levantar/abaixar
o monitor ou o
computador All-in-One

O carrinho Natus ErgoJust LTM utiliza um computador desktop de formato pequeno e um monitor.
O carrinho NATUS ErgoJust ICU possui um computador multifuncional All-in-One (AiO) com
tela sensível ao toque. O computador AiO está montado no mastro para o suporte do monitor.
OBSERVAÇÃO: Nas seções a seguir, 'monitor' refere-se ao monitor e ao computador AiO.
1.

Coloque as mãos abaixo do monitor e puxe-o para cima para levantar o monitor (Figura 1).

2.

Coloque as mãos sobre a bandeja do monitor e empurre-a lentamente para baixo para abaixar
a monitor.

Carrinho Natus ErgoJust LTM

Carrinho Natus ErgoJust ICU

Figura 1: Como levantar o monitor.
OBSERVAÇÃO: A bandeja do teclado e a superfície de trabalho são fixas e não podem ser ajustadas
em altura independentemente uma da outra (apenas para o carrinho Natus ErgoJust LTM).
OBSERVAÇÃO: Não tente ajustar a altura da bandeja do teclado empurrando-a para baixo ou
puxando-a para cima. Como ajustar a superfície de trabalho (apenas para o carrinho Natus ErgoJust
LTM).
OBSERVAÇÃO: Para atingir o intervalo máximo de ajuste da altura do monitor, a superfície de
trabalho ou a altura da bandeja do teclado podem precisar ser ajustadas.
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Como girar e inclinar
o monitor ou o
computador All-in-One

O monitor pode ser girado em 90o no sentido anti-horário somente para visualização em retrato
ou paisagem (Figura 1).
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que todos os cabos conectados ao computador All-in-One
tenham liberdade de movimentos antes de girar o monitor.
O monitor pode ser inclinado em 20o/5o para ajudar a reduzir o brilho e acomodar a visualização na
posição sentada ou em pé (Figura 2).
Basta girar ou inclinar o monitor com ambas as mãos para a posição pretendida e deixá-lo no
devido lugar.

Correto

Incorreto

Figura 1: Girando o monitor.

Figura 2: Como inclinar
o monitor.

APENAS NO SENTIDO ANTI-HORARIO!

23 de novembro de 2020
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Como transportar o carrinho Natus ErgoJust LTM e o carrinho ErgoJust ICU
Não empurre nem puxe o carrinho pela frente (lado do teclado). Use somente as alças
(Figura 1) ao transportar o carrinho. A alça de empurrar/puxar está integrada ao cesto de
suprimentos imediatamente abaixo do acessório da unidade base do amplificador. Não utilize
o cesto de suprimentos adicional (opcional) para manobrar o carrinho.

Como transportar o carrinho Natus ErgoJust
LTM.

Como transportar o carrinho Natus ErgoJust
ICU.

Figura 1: Como transportar o carrinho Natus ErgoJust LTM ou o carrinho ErgoJust ICU.
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1.

Levante as alavancas de travamento em todas as quatro rodas para transportar o carrinho.

2.

Empurre o monitor para baixo até a posição mais baixa.

3.

Desligue o cabo de alimentação do ISO ou UPS e fixe o cabo ao carrinho.

4.

Levante as alavancas de bloqueio das quatro rodas (levante a alavanca de bloqueio traseira
esquerda para a posição mais elevada, consulte a Figura 1 acima) e aponte os rodízios para a
direção do deslocamento.

5.

Utilize a alça traseira para empurrar o carro utilizando ambas as mãos.

6.

Se houver um estimulador fótico montado no carrinho, gire o braço e fixe-o perto do poste do
carrinho para evitar danos durante o transporte.

7.

Abaixe as alavancas de bloqueio em todas as quatro rodas para bloquear o carrinho na posição
quando chegar ao local pretendido

23 de novembro de 2020

Capítulo 3

Como instalar os carrinhos Natus ErgoJust LTM e
ErgoJust ICU
Este capítulo mostra como montar e cabear os componentes no carrinho Natus ErgoJust ICU.
Reveja o conteúdo deste capítulo antes de iniciar qualquer um dos procedimentos.
IMPORTANTE: Todos os sistemas de carrinhos Natus ErgoJust ICU devem ser instalados ou
atualizados por um técnico ou representante qualificado e treinado da Natus.

O armazenamento ou transporte inadequados poderiam prejudicar o funcionamento
ou a segurança do equipamento. Se houver a possibilidade de que o funcionamento ou
segurança do equipamento sejam afetados, deve-se retirá-lo de operação e garantir que não
será utilizado para outras finalidades.

Conselhos para o Instalador
Para permitir que o usuário obtenha o máximo aproveitamento do aparelho, o instalador deverá
garantir que:

• estão sendo utilizadas as canaletas fornecidas para ordenar os fios de forma organizada e segura.
• o sistema é conectado a uma tomada de parede apropriada, com conexão terra de proteção.
• o sistema é entregue ao usuário em condições que lhe permitam simplesmente ligá-lo e utilizá-lo
para as finalidades previstas.
Siga todas as diretrizes de segurança estabelecidas pelo seu local de trabalho ao
utilizar/manter qualquer um dos componentes do sistema.

Verificações
Retire o equipamento das embalagens e examine-o em relação à lista de peças, para confirmar que
todos os itens foram corretamente fornecidos.
Verifique se existem sinais de danos devido a condições desfavoráveis durante a armazenagem ou
transporte. Se algum dano for encontrado, não utilize o equipamento; entre em contato com o
Suporte Técnico da Natus ou com o seu distribuidor Natus.
As instruções de montagem dos acessórios encontram-se dentro das embalagens correspondentes.
Sugerimos que essas instruções sejam guardadas com este guia.

23 de novembro de 2020
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Como montar o teclado - Natus ErgoJust LTM
1.

Puxe e levante a bandeja do teclado (Figura 1).

2.

Coloque o teclado na bandeja do teclado e fixe-o em seu lugar com as tiras de Velcro fornecidas.

Figura 1: Montagem do teclado.
OBSERVAÇÃO: O carrinho Natus ErgoJust LTM está equipado com um limitador de altura no
mastro abaixo do tabuleiro do teclado (Figura 2). Este limitador de altura foi projetado para
impedir que a bandeja do teclado entre em contato com o equipamento instalado na base do
carrinho (proporcionando uma folga de ao menos uma polegada). O limitador de altura pode
soltar-se durante o uso normal e prolongado do carrinho. Recomenda-se que ele seja inspecionado
regularmente e fixado em seu devido lugar. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte
Técnico da Natus.

Legenda
A

Descrição
Limitador de altura.
Figura 2: Limitador de altura.
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Como montar o teclado - Natus ErgoJust ICU
O teclado é montado na bandeja do teclado usando quatro almofadas de fitas de velcro, que são
instaladas na fábrica.
1.

Remova as coberturas de proteção das quatro almofadas de fita de velcro na parte inferior do
teclado (Figura 1).

2.

Posicione cuidadosamente o teclado na bandeja do teclado e pressione-o firmemente para
prender o teclado à bandeja.

Legenda
A

Descrição
Almofadas de fita de velcro.
Figura 1: Localização do teclado.

OBSERVAÇÃO: O carrinho Natus ErgoJust ICU é equipado com um limitador de altura no
mastro abaixo da bandeja do teclado (Figura 2). Este limitador de altura foi projetado para impedir
que a bandeja do teclado entre em contato com o equipamento instalado na base do carrinho
(proporcionando uma folga de ao menos uma polegada). O limitador de altura pode
soltar-se durante o uso normal e prolongado do carrinho. Recomenda-se que ele seja inspecionado
regularmente e fixado em seu devido lugar. Para obter ajuda, entre em contato com o Suporte
Técnico da Natus.

Legenda
A

Descrição
Limitador de altura.
Figura 2: Limitador de altura.
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Como remover o poste do vídeo - ErgoJust LTM and ErgoJust ICU
O poste do vídeo pode ter de ser removido durante o transporte para deslocar o carrinho por uma
entrada pequena, colocar os cabos de acesso no interior do poste de vídeo ou para substituir o poste
do vídeo.
Recomenda-se a utilização de um assistente ao montar o poste do vídeo para evitar
ferimentos ou danos ao equipamento.

1. Remova o
estimulador opcional
fótico Natus - Natus
ErgoJust LTM

1.

Trave o braço oscilante na posição dobrada (Figura 1).

2.

Enrole a tira de velcro em torno do braço oscilante.

3.

Solte o botão de fixação do braço oscilante.

4.

Levante cuidadosamente e coloque o braço oscilante de lado em uma superfície limpa.

Legenda

Descrição

A

Botão de travamento

B

Velcro de fixação

C

Botão de fixação

D

Levante o braço giratório
Figura 1: Como remover o braço oscilante.

Para desencaixar completamente o estimulador fótico, desligue a fonte de alimentação e retire o
cabo de alimentação do canal do cabo.
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2. Desligue os cabos
de alimentação da
câmara de vídeo e da
luz IV - Natus ErgoJust
LTM e ErgoJust ICU

1.

Desconecte o cabo da câmara de vídeo (Figura 1).

2.

Desconecte os cabos de alimentação da câmara de vídeo e da luz IV.

Legenda

Descrição

A

Desligue o cabo da câmara de vídeo

B

Desconecte o cabo de alimentação da câmara de vídeo e da luz IV

Figura 1: Desconecte o cabo da câmara de vídeo e os cabos de alimentação da câmara de vídeo
e da luz IV.
NOTE: O carrinho Natus ErgoJust ICU é equipado com um limitador de altura no mastro abaixo
da bandeja do teclado (Figura 2).
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3. Como remover o
poste de vídeo
montado com a
câmara de vídeo de
ampliação fixa - Natus
ErgoJust ICU

3.

Corte e remova as cintas plásticas mostradas abaixo (Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Para o PC

B

Cintas plásticas

C

Da fonte de alimentação

D

Do poste de vídeo

E

Conjunto de cabos

F

Para o microfone
Figura 1: Remova as abraçadeiras de plástico.
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4.

Desconecte o cabo da câmara de vídeo (Figura 2).

5.

Desconecte os cabos de alimentação da câmara de vídeo e do controle da câmara.

Legenda

Descrição

A

Para a câmara de vídeo

B

Para a fonte de alimentação

C

Desconecte o cabo do vídeo

D

Desconecte o cabo de controle da câmara de vídeo

Figura 2: Desconecte o cabo de sinal da câmara de vídeo e os cabos de alimentação e de controle
da câmara de vídeo.

23 de novembro de 2020
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6.

Desconecte a fonte de alimentação da câmera de vídeo do ISO/UPS (Figura 3).

7.

Remova cuidadosamente o cabo de alimentação da câmara de vídeo do canal.

Legenda

Descrição

A

Canal do cabo

B

Remova o cabo do canal do cabo

C

Fonte de alimentação

D

Desconecte o cabo de alimentação

Figura 3: Desconecte a fonte de alimentação do vídeo e remova o cabo de alimentação do vídeo
do canal.
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4. Como remover o
poste de suporte do
vídeo - Natus ErgoJust
e ErgoJust ICU

IMPORTANTE: NÃO retire os parafusos de montagem durante o passo seguinte. Se os
parafusos de montagem forem removidos, a(s) placa(s) de montagem deslizará(ão) para baixo.
Certifique-se de que as placas estejam orientadas com o lado convexo da placa apontando para
dentro em direção ao mastro inferior (Figura 1) quando voltar a montar o poste do vídeo.

Legenda

Descrição

A

Lado côncavo voltado para fora

B

Mastro inferior
Figura 4: Orientação adequada das placas de montagem.

8.

Solte os quatro parafusos de montagem do poste de vídeo o suficiente para permitir que o
poste de vídeo seja levantado do mastro inferior (Figura 5).

9.

Usando um assistente, levante cuidadosamente o poste de vídeo do mastro inferior e coloque-o
de lado (Figura 6).

Figura 5: Desaperte os quatro parafusos
de montagem do poste do vídeo.

Legenda

23 de novembro de 2020

Figura 6: Levante o poste de vídeo e afasteo do mastro inferior.

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Soltar

C

Mastro inferior
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Como montar o poste de suporte do vídeo do carrinho - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
Recomenda-se a utilização de um assistente ao montar o poste do vídeo para evitar
ferimentos ou danos ao equipamento.

1. Posicione os
suportes do poste de
suporte do vídeo

OBSERVAÇÃO: Os passos 1 a 4 são necessários apenas se os parafusos de montagem do poste do
vídeo tiverem sido removidos em vez de serem soltos quando o poste do vídeo foi removido.
O posicionamento inadequado dos dois suportes de montagem permite que o poste do
vídeo se separe do mastro inferior, o que pode danificar os componentes do sistema ou causar
ferimentos.
1.

Coloque um dos suportes dentro do poste do vídeo com o lado côncavo posicionado contra o
poste do vídeo, como mostra a Figura 1.

Legenda

Descrição

A

Lado côncavo voltado para fora

B

Poste do vídeo

Figura 1: Orientação adequada dos suportes de montagem no interior do poste do vídeo.
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2.

Passe dois parafusos pelos orifícios de montagem do poste do vídeo e rosqueie-os no suporte
até que as extremidades de ambos os parafusos estejam niveladas com o lado traseiro do
suporte (Figura 2).

Legenda

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Niveladas

C

Suporte
Figura 2: Rosqueie ambos os parafusos até ficarem nivelados com o suporte.

3.

2. Monte o poste
do vídeo

Se necessário, repita as etapas 1 e 2 para o segundo suporte.

IMPORTANTE: Pressione os quatro parafusos para dentro até que estejam apertados contra o
poste do vídeo (Figura 3) ao executar a próxima etapa. Isso é necessário para posicionar
corretamente ambos os suportes, de forma a fazer deslizar os suportes em ambas as ranhuras do
mastro inferior.

Legenda

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Niveladas

C

Suporte
Figura 3: Pressione bem os quatro parafusos no poste do vídeo.

23 de novembro de 2020
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4.

Com um assistente, baixe cuidadosamente o suporte de vídeo sobre o mastro inferior,
certificando-se de que ambos os suportes deslizem para dentro das duas ranhuras (Figura 4).

Suporte posicionado corretamente dentro
das ranhuras.

Suporte posicionado incorretamente fora
das ranhuras.
Legenda

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Deslize os suportes para dentro das ranhuras do mastro inferior.

Figura 4: Colocação adequada dos suportes de montagem no interior das ranhuras do
mastro inferior.
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OBSERVAÇÃO: Confirme se o poste do vídeo está encaixado corretamente no mastro inferior
(Figura 5). Se ele não estiver encaixado corretamente, os suportes não deslizaram para dentro das
duas ranhuras. Remova o poste do vídeo e repita o passo 4 acima.

Correto
Legenda

Incorreto

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Mastro inferior

Figura 5: Confirme se o poste do vídeo está encaixado corretamente no mastro inferior.
5.

Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmes contra o poste do vídeo (Figura 6).

Legenda

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Aperte

C

Mastro inferior
Figura 6: Aperte todos os quatro parafusos de montagem do poste do vídeo.

6.

23 de novembro de 2020

Agite o poste do vídeo. Não deve haver nenhum movimento. Se o poste do vídeo não estiver
encaixado corretamente, os suportes não deslizaram para dentro das duas ranhuras. Remova o
poste do vídeo e repita os passos 4 e 5.
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Como montar o computador - Carrinho Natus ErgoJust LTM
1.

Solte os seis botões de fixação (Figura 1).
OBSERVAÇÃO: Há dois botões de fixação no outro lado do compartimento do computador
que não são mostrados na Figura 1. Se necessário, utilize estes dois botões para ajustar a altura
do compartimento do computador.

2.

Faça deslizar o computador para dentro do compartimento do computador.

3.

Ajuste o suporte de fixação conforme necessário para um encaixe justo no computador.

4.

Aperte os quatro botões de fixação.

Figura 1.
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Como montar o ISO ou a UPS - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
1.

Ajuste cuidadosamente o ISO ou a UPS e o compartimento na base do carrinho e deslize o ISO
ou a UPS para dentro do compartimento (Figura 1).

Figura 1.
2.

Verifique se o suporte 1 está posicionado corretamente na ranhura 1 (Figura 2).

Legenda

Descrição

A

Suporte 1

B

Ranhura 1
Figura 2.
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3.

Abaixe o ISO ou a UPS e o compartimento de forma que a guia A se insira na ranhura 7
(Figura 3).

Legenda

Descrição

A

Guia A

B

Ranhura 7
Figura 3.

4.

Inspecione os cabos de alimentação do ISO ou da UPS e certifique-se de que nenhum dos
cabos esteja sendo pinçado entre o compartimento e o carrinho.

5.

Incline cuidadosamente o ISO ou a UPS e o compartimento para cima e alimente o conjunto de
cabos de alimentação do ISO ou da UPS através do corte do cabo da caixa. Certifique-se de
que a guia do compartimento se insira na ranhura B depois de inclinar o ISO ou a UPS
totalmente para cima (Figura 4).

Legenda

Descrição

A

Posicione os cabos em direção à parte traseira do compartimento

B

Ranhura B
Figura 4.
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6.

Fixar os suprimentos de alimentação e o injetor de alimentação pela Ethernet (se aplicável)
com fitas de velcro.

7.

Direcione o cabo de alimentação do estimulador fótico Natus entre o compartimento ISO ou a
UPS e a coluna do carrinho (Figura 5).

Legenda

Descrição

A

Alimentação pela Ethernet (apenas para a câmara de vídeo Axis)

B

Fonte de alimentação da extensão do vídeo

C

Fixe as fontes de alimentação com tiras de velcro
Figura 5.

8.

Fixe o compartimento do ISO ou da UPS usando os dois parafusos fornecidos (Figura 6).

Figura 6.

23 de novembro de 2020
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9.

Deslize a tampa traseira do compartimento para o compartimento principal do ISO ou da UPS
(Figura 7).

Carrinho Natus ErgoJust ICU

Carrinho Natus ErgoJust LTM

Figura 7: Deslize o compartimento ISO ou UPS para o seu lugar.
10. Fixe a tampa traseira ao compartimento principal do ISO ou da UPS com o uso de três
parafusos (Figura 8).

Carrinho Natus ErgoJust ICU

Carrinho Natus ErgoJust LTM

Figura 8: Fixe a tampa traseira ao compartimento principal ISO ou UPS.
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Como montar o estimulador fótico Natus (opção) - Carrinho Natus ErgoJust LTM
1.

Insira a coluna de montagem opcional do estimulador fótico Natus na barra de acessórios
(Figura 1). Ele pode estar situado em qualquer lado do poste principal.

2.

Aperte o botão de fixação para fixar o poste.

3.

Encaminhe o cabo de alimentação para baixo até à base do carrinho e fixe a fonte de
alimentação com velcro.

Legenda

Descrição

A

Poste de montagem

B

Orifício de montagem

C

Botão de fixação
Figura 1: Como montar o braço oscilante do estimulador fótico Natus (opcional).
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Como montar a unidade base do amplificador - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de que a unidade de base tenha um suporte de desconexão rápida
do lado da caixa de divisão.
1.

Insira os quatro pinos de montagem na parte traseira da unidade base do amplificador nos
quatro orifícios de montagem no suporte de desconexão rápida do lado do poste do vídeo
(Figura 1) e deslize a unidade base do amplificador para baixo até que o pino de travamento se
encaixe no orifício de travamento do suporte de desconexão rápida.

2.

Para remover a unidade base, puxe o pino de travamento para fora até a posição de liberação e
deslize a unidade base para cima e para fora do carrinho.

Legenda

Descrição

A

Suporte de desconexão rápida do poste do vídeo montado no poste do vídeo

B

Orifício de travamento

C

Pino de travamento

D

Puxe para liberar

E

Suporte de desconexão rápida da unidade base do amplificador
Figura 1: Montagem e remoção da unidade base.
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Como montar a luz IV e o microfone para as câmaras PTZ (Axis e Ipela) - Natus ErgoJust ICU
1.

Desaperte o botão de montagem do canal do cabo (Figura 1) e coloque a tampa do canal do
cabo de lado.

Figura 1: Como remover a tampa da calha do cabo.

Com um assistente, segure o microfone e a luz IV durante o próximo passo para evitar
que a luz IV e o microfone caiam.
2.

Usando uma chave allen, aperte o parafuso de montagem da luz IV e do microfone de dentro
da tampa do canal do cabo (Figura 2).

Figura 2: Como montar a luz IV e o microfone.
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Como montar a câmara de vídeo - Natus ErgoJust ICU
Com um assistente, segure a câmara de vídeo durante o próximo passo para evitar que
a câmera caia.
1.

Instale e aperte os quatro parafusos de montagem da câmara de vídeo (Figura 1).

Figura 1: Como montar a câmara de vídeo.

Como montar a opção de câmara de vídeo IP (Axis e Ipela) - Natus ErgoJust ICU
Este procedimento descreve como montar a câmara de vídeo IP e a luz IV com o microfone
(Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo IP

B

Luz IV e microfone
Figura 1: Câmara de vídeo (Axis e Ipela) e luz IV com microfone.

3-22

23 de novembro de 2020

Sistema de carrinhos Natus ErgoJust e ErgoJust ICU

1. Como montar a
câmara de vídeo

Com um assistente, segure a câmara de vídeo durante o próximo passo para evitar que
a câmera caia.
1.

Instale e aperte os quatro parafusos de montagem da câmara de vídeo (Figura 2).

Figura 2: Como montar a câmara de vídeo IP (Axis e Ipela).

2. Como montar a luz
IV e o microfone

1.

Desaperte o botão de montagem do canal do cabo (Figura 1) e coloque a tampa do canal do
cabo de lado.

Figura 1: Como remover a tampa da calha do cabo.

Com um assistente, segure o microfone e a luz IV durante o próximo passo para evitar
que a luz IV e o microfone caiam.
2.

Usando uma chave allen, remova o parafuso de montagem da luz IV e do microfone de dentro
da tampa do canal do cabo (Figura 2).

Figura 2: Como remover a luz IV e o microfone.
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Como montar a opção de câmara de vídeo com ampliação fixa - Natus ErgoJust ICU
Este procedimento descreve como montar a câmera de vídeo com ampliação fixa, a luz IV e o
microfone no carrinho Natus ErgoJust ICU (Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

B

Luz IV

C

Microfone
Figura 1: Câmara de vídeo com ampliação fixa e microfone.
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1. Como montar a
câmara de vídeo com
ampliação fixa

1.

Conecte o suporte da câmera de vídeo à câmera de vídeo (Figura 2).
Com um assistente, segure a câmara de vídeo durante o próximo passo para evitar
que a câmera caia.

2.

Fixe o suporte da câmara de vídeo ao suporte da câmara de vídeo.

Legenda

Descrição

A

Parafuso de cabeça hexagonal

B

Arruela

C

Suporte da câmara

D

Suporte da câmara

E

Parafuso roscado

F

Câmara
Figura 2: Como montar a câmara de vídeo.
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2. Como montar a luz
IV à câmara de vídeo

1.

Monte a luz IV à câmara de vídeo (Figura 3).

Legenda

Descrição

A

Câmara

B

Suporte da luz IV

C

Luz IV

D

Parafuso
Figura 3. Montagem da luz de IV.

3. Como montar o
microfone (opção)

1.

Desaperte o botão de montagem do canal do cabo (Figura 4) e coloque a tampa do canal do
cabo de lado.

Figura 4: Como remover a tampa da calha do cabo.
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2.

Monte o suporte do microfone no poste de vídeo utilizando o parafuso, a arruela ilha e a porca
fornecidos (Figura 5).

3.

Fixe o microfone ao suporte do microfone utilizando as duas porcas fornecidas.

Legenda

Descrição

A

Arruela e porca

B

Pino

C

Suporte do microfone

D

Microfone

E

Duas porcas
Figura 5: Como montar o suporte do microfone e o microfone.
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Como montar o monitor de vídeo/computador All-in-One - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
O procedimento a seguir se aplica tanto ao monitor Natus ErgoJust LTM, quanto ao computador
All-in-One Natus ErgoJust ICU.
1.

Com um assistente, monte e fixe o monitor Natus ErgoJust LTM ou o computador All-in-One
Natus ErgoJust ICU ao poste de vídeo com os quatro parafusos fornecidos (Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Poste do vídeo

B

Quatro parafusos de montagem
Figura 1: Como montar o computador All-in-One.

Como ajustar a altura da alça - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
1.

Dobre o meio da cesta (1) levemente longe da alça e gire a parte inferior da cesta (2) em
direção a si mesmo até que as duas guias de montagem da cesta sejam liberadas dos dois
orifícios de montagem (Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Orifício de montagem

B

Guia de montagem
Figura 1: Como remover a cesta da alça.
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2.

Pressione o lado esquerdo da cesta ou, usando uma chave de fenda de lâmina plana, afaste
cuidadosamente a lateral da cesta da alça (Figura 2) até que a guia de montagem da cesta esteja
livre do orifício de montagem lateral.

Figura 2: Com cuidado, afaste o lado da cesta da alça e puxe a cesta para baixo.
3.

Puxe cuidadosamente a cesta para baixo até que o outro lado fique livre da alça e coloque a
cesta de lado.
OBSERVAÇÃO: NÃO retire os parafusos no passo seguinte, pois a placa de fixação da alça
deslizará para baixo no interior da ranhura do mastro inferior.

4.

Desaperte os quatro parafusos de fixação da alça até que a alça possa ser deslizada para cima
ou para baixo.

Legenda
A

Descrição
Desaperte, mas não retire, todos os quatro parafusos de fixação.
Figura 3: Desaperte os quatro parafusos de fixação.

23 de novembro de 2020

5.

Quando posicionado à altura desejada, aperte os quatro parafusos de fixação.

6.

Recoloque a cesta (consulte a página 3-32).
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Como substituir a cesta e a alça - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
Este procedimento substitui uma cesta e/ou alça danificados.
Recomenda-se a utilização de um assistente para evitar ferimentos ou danos no
equipamento ao remover o poste do vídeo.

1. Remova o poste
de vídeo

1.

Remova o poste do vídeo (consulte a página 3-4) e, em seguida, volte ao passo 2 abaixo.

2. Remova a cesta

2.

Dobre o meio da cesta (1) levemente longe da alça e gire a parte inferior da cesta (2) em
direção a si mesmo até que as duas guias de montagem da cesta sejam liberadas dos dois
orifícios de montagem (Figura 1).

Legenda

Descrição

A

Orifício de montagem

B

Guia de montagem
Figura 1: Como remover a cesta da alça.

3.

Pressione o lado esquerdo da cesta ou, usando uma chave de fenda de lâmina plana, afaste
cuidadosamente a lateral da cesta da alça (Figura 2) até que a guia de montagem da cesta esteja
livre do orifício de montagem lateral.

Figura 2: Com cuidado, afaste o lado da cesta da alça e puxe a cesta para baixo.
4.
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Puxe cuidadosamente a cesta para baixo até que o outro lado fique livre da alça e coloque a
cesta de lado.
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3. Como substituir
uma alça danificada

OBSERVAÇÃO: Se for necessário substituir a alça, avance para Como substituir uma alça
danificada nesta página. Se a alça não estiver danificada, vá para Como instalar a nova cesta na
próxima página.
1.

Desaperte os quatro parafusos da pega e deslize a alça para cima e para fora do mastro inferior
(Figura 1).

Figura 1: Desaperte os quatro parafusos de montagem.
2.

Remova os parafusos das placas de montagem da alça e coloque a alça danificada de lado.
IMPORTANTE: Certifique-se de que as duas placas de montagem estejam orientadas
corretamente, conforme ilustrado na Figura 2, antes de iniciar o próximo passo.

Legenda
A

Descrição
Lado recuado
Figura 2: Orientação adequada das placas de montagem.
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3.

Passe os dois parafusos pelos orifícios de montagem do poste do vídeo e rosqueie-os nos
suportes de montagem até que as extremidades dos parafusos estejam niveladas com o lado
traseiro dos suportes (Figura 3).

Legenda

Descrição

A

Niveladas

B

Alça

C

Suporte
Figura 3: Rosqueie ambos os parafusos até ficarem nivelados com o suporte.

a. Deslize as placas de montagem da alça para as ranhuras inferiores do mastro.
b. Ajuste a altura da alça conforme desejado e aperte os quatro parafusos das placas
de montagem.

4. Como instalar uma
nova cesta

4.

Insira a guia de montagem no lado direito da cesta no orifício de montagem da alça e empurre
para cima no lado esquerdo da cesta (Figura 4).

Legenda
A

Descrição
Guia

Figura 4: Insira a guia de montagem do lado direito no orifício de montagem e empurre o lado
esquerdo do cesto para cima.
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5.

Pressione o lado esquerdo da cesta ou levante cuidadosamente o lado esquerdo da cesta
enquanto empurra a parte inferior da cesta até que a guia de montagem deslize para dentro do
orifício de montagem (Figura 5).

Figura 5: Levante o lado esquerdo para dentro e empurre o lado esquerdo da cesta para cima.
6.

Dobre o meio da cesta (A) levemente longe da alça e gire a parte inferior da cesta (B) em
direção a si mesmo até que as duas guias de montagem da cesta encaixem-se nos dois orifícios
de montagem (Figura 6).

Legenda

Descrição

A

Orifício de montagem

B

Guia de montagem

Figura 6: Como assentar as guias de montagem nos dois orifícios de fixação traseiros.
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Como reinstalar os suportes de montagem do poste do vídeo - Natus ErgoJust LTM e
ErgoJust ICU
Recomenda-se a utilização de um assistente ao montar o poste do vídeo para evitar
ferimentos ou danos ao equipamento.
O posicionamento inadequado dos dois suportes de montagem permite que o poste do
vídeo se separe do mastro inferior, o que pode danificar os componentes do sistema ou causar
ferimentos.
1.

Coloque um dos suportes dentro do poste do vídeo com o lado côncavo posicionado contra o
poste do vídeo, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Orientação adequada dos suportes de montagem no interior do poste do vídeo.
2.

Insira dois parafusos através dos orifícios de montagem do poste do vídeo e rosqueie-os
no suporte.

3.

Continue a aparafusar os dois parafusos pelos orifícios de montagem do poste do vídeo até que
as extremidades de ambos os parafusos estejam niveladas com o lado traseiro do suporte
(Figura 8).

Figura 2: Rosqueie ambos os parafusos até ficarem nivelados com o suporte.
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4.

Repita os passos 8 até 10 para o segundo suporte.
IMPORTANTE: Pressione os quatro parafusos para dentro até que estejam apertados contra
o poste do vídeo (Figura 3) ao executar a próxima etapa. Isso é necessário para posicionar
corretamente ambos os suportes, de forma a fazer deslizar os suportes em ambas as ranhuras
do mastro inferior.

Figura 3: Pressione bem os quatro parafusos no poste do vídeo.
5.

Com um assistente, baixe cuidadosamente o suporte de vídeo sobre o mastro inferior,
certificando-se de que ambos os suportes deslizem para dentro das duas ranhuras (Figura 4).

Figura 4: Colocação adequada dos suportes de montagem no interior das ranhuras do
mastro inferior.
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6.

Aperte todos os quatro parafusos até que estejam firmes contra o poste do vídeo (Figura 5).

Figura 5: Aperte todos os quatro parafusos de montagem do poste do vídeo.
7.
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Agite o poste do vídeo. Não deve haver nenhum movimento. Se o poste do vídeo não estiver
encaixado corretamente, os suportes não deslizaram para dentro das duas ranhuras. Remova o
poste do vídeo e repita este procedimento.
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Como remover a capa do canal dos cabos - Natus ErgoJust LTM e ErgoJust ICU
Os cabos da câmara de vídeo, da luz IV e do microfone são alimentados pela haste de vídeo, o que
pode exigir a remoção da tampa do canal do cabo para acessar os cabos.
1.

Desaperte o botão de montagem do canal do cabo (Figura 1) e coloque a tampa do canal do
cabo de lado.

2.

Recoloque e fixe a tampa do canal do cabo quando terminar.

Apenas para o Natus ErgoJust ICU

Apenas para o Natus ErgoJust LTM

Figura 1: Como remover a tampa da calha do cabo.
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Página em branco
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Capítulo 4

Instruções de cabeamento
Este capítulo está dividido em cinco seções.
4-1 - Natus ErgoJust LTM com câmaras Axis
4-2 - Natus ErgoJust LTM com câmaras Sony Ipela
4-3 - Natus ErgoJust ICU com câmaras Axis
4-4 - Natus ErgoJust ICU com câmaras Sony Ipela
4-5 - Natus ErgoJust ICU com câmaras de zoom fixo
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Seção 4-1 - Natus ErgoJust LTM (câmaras Axis)
Portas da câmara Axis

4-2

A

Conexão Ethernet

B

Entrada de áudio

C

Terra do áudio

23 de novembro de 2020
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4-1-1 - Conexões dos cabos de sinal e controle (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Monitor

I

Painel de controle do estimulador fótico Natus

B

Câmara de vídeo Axis

J

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

C

Microfone

K

Unidade base do amplificador Natus (lado esquerdo)

D

Luz IV

E

Computador

E

Mouse

M

Caixa de divisão do amplificador

F

Teclado

N

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

G

Estimulador fótico Natus (opção)

O

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

H

Braço oscilante
Figura 1: Como fazer o cabeamento dos componentes do sistema da câmara Axis.
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4-1-2 - Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

H

Teclado

B

Luz IV e microfone

I

Mouse

C

Unidade base do amplificador (lado direito)

J

Duas braçadeiras de plástico

D

Poste do vídeo

K

Computador

E

Canal do cabo

E

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

F

Conjunto de cabos

M

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem
variar daqueles que são mostrados.

G

Monitor
Figura 1: Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara Axis).
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4-1-3 - Conexões dos cabos de alimentação do sistema (câmara Axis)
Certifique-se de que o ISO ou a UPS esteja desligado (desconectado) da fonte de alimentação elétrica da rede elétrica antes
de conectar os cabos de alimentação aos componentes do sistema.
OBSERVAÇÃO: O ISO é mostrado no exemplo abaixo.

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Estimulador fótico Natus (opção)

G

Fonte de alimentação

B

Câmara de vídeo

H

Alimentação principal

C

Luz IV e microfone

I

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

D

Fonte de alimentação

J

Computador

E

Injetor de alimentação pela Ethernet

K

Monitor

F

ISO ou UPS

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Como fazer o cabeamento dos componentes de alimentação do (câmara Axis).
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4-1-4 - Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Estimulador fótico Natus (opção)

I

Alimentação principal

B

Câmara de vídeo

J

Computador

C

Luz IV e microfone

K

Fonte de alimentação da luz IV

D

Unidade base do amplificador Natus

E

Fonte de alimentação do estimulador fótico (opção)

E

Poste do vídeo

M

As fontes de alimentação são fixadas com tiras de velcro

F

Canal do cabo

N

Monitor

G

Conjunto de cabos

O

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

H

ISO ou UPS

P

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara Axis).
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Seção 4-2 - Natus ErgoJust LTM (câmaras Sony Ipela)
4-2-1 - Conexões dos cabos de sinal e controle (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Monitor

H

Braço oscilante

B

Câmara de vídeo

I

Painel de controle do estimulador fótico Natus

C

Microfone

J

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

D

Luz IV

K

Unidade base do amplificador Natus (lado esquerdo)

E

Mouse

E

Caixa de divisão do amplificador

F

Teclado

M

Computador

G

Estimulador fótico Natus (opção)

N

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Como fazer o cabeamento dos componentes do sistema da câmara Sony Ipela).
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4-2-2 - Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

G

Monitor

B

Luz IV e microfone

H

Teclado

C

Unidade base do amplificador (lado
direito)

I

Mouse

D

Poste do vídeo

J

Duas braçadeiras de plástico

E

Canal do cabo

K

Computador

F

Conjunto de cabos

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara Sony Ipela).
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4-2-3 - Conexões dos cabos de alimentação do sistema (câmara Ipela)
Certifique-se de que o ISO ou a UPS esteja desligado (desconectado) da fonte de alimentação elétrica da rede elétrica antes
de conectar os cabos de alimentação aos componentes do sistema.
OBSERVAÇÃO: O ISO é mostrado na figura.

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Estimulador fótico Natus (opção)

H

ISO ou UPS

B

Câmara de vídeo

I

Alimentação principal

C

Microfone

J

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

D

Luz IV

K

Computador

E

Divisor de cabos

E

Monitor

F

Fonte de alimentação

M

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

G

Fonte de alimentação
Figura 1: Como fazer o cabeamento dos componentes de alimentação de energia elétrica do
sistema (câmara Sony Ipela).
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4-2-4 - Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Estimulador fótico Natus (opção)

I

Alimentação principal

B

Câmara de vídeo

J

Computador

C

Luz IV e microfone

K

Fonte de alimentação da luz IV e do microfone

D

Unidade base do amplificador Natus

E

Fonte de alimentação do estimulador fótico (opção)

E

Poste do vídeo

M

As fontes de alimentação são fixadas com tiras de velcro

F

Canal do cabo

N

Monitor

G

Conjunto de cabos

O

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

H

ISO ou UPS
Figura 1: Direcionamentos dos cabos de alimentação elétrica (câmara Sony Ipela).
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Seção 4-3 - Natus ErgoJust ICU com câmaras Axis
4-1-1 - Conexões dos cabos de sinal e controle da opção vídeo (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

F

Computador All-in-One

B

Microfone

G

Unidade base do amplificador Natus

C

Luz IV

H

Teclado

D

Injetor de alimentação pela Ethernet

I

Para a rede

E

conversor RJ45 para USB

J

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados

Figura 1: Conexões dos cabos de sinal e de controle da opção PTZ e HD PTZ (câmara Axis).
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4-3-2 - Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

G

Canal do cabo

B

Luz IV e microfone

H

Teclado

C

Unidade base do amplificador Natus

I

Conjunto de cabos

D

Poste do vídeo

J

Computador All-in-One

E

Canal do cabo

K

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

F

Para a rede

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Conexões dos cabos de sinal e controle da opção vídeo (câmara Axis).
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4-3-3 - Conexões dos cabos de alimentação (câmara Axis)
Certifique-se de que o ISO ou a UPS esteja desligado (desconectado) da fonte de alimentação elétrica da rede elétrica antes
de conectar os cabos de alimentação aos componentes do sistema.

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

G

Conversor RJ45 para USB

B

Microfone

H

Alimentação principal

C

Luz IV

I

ISO ou UPS

D

Injetor de alimentação pela Ethernet

J

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

E

Fonte de alimentação

K

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

F

Computador All-in-One

Figura 1: Conexões dos cabos de alimentação de energia elétrica da opção de vídeo PTZ e HD PTZ (câmara Axis).
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4-3-4 - Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara Axis)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo

G

Computador All-in-One

B

Luz IV e microfone

H

Poste do vídeo

C

Unidade base do amplificador Natus

I

ISO ou UPS

D

Alimentação principal

J

Fonte de alimentação da luz IV

E

Canal do cabo

K

Injetor de alimentação de energia elétrica pela Ethernet

F

Conjunto de cabos

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Direcionamento dos cabos de alimentação da opção de vídeo PTZ e HD PTZ (câmara Axis).
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Seção 4-4 - Natus ErgoJust ICU com câmaras Sony Ipela
4-4-1 - Conexões dos cabos de sinal e controle (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo PTZ/ HD PTZ

F

Para a rede

B

Microfone

G

Unidade base do amplificador Natus

C

Luz IV

H

Computador All-in-One

D

conversor RJ45 para USB

I

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

E

Teclado
Figura 1: Conexões dos cabos de sinal e de controle da opção PTZ e HD PTZ (câmara Sony Ipela).
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4-2-2 - Direcionamentos de cabos de sinal e controle (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo PTZ/ HD PTZ

G

Canal do cabo

B

Luz IV e microfone

H

Teclado

C

Unidade base do amplificador Natus

I

Conjunto de cabos

D

Poste do vídeo

J

Computador All-in-One

E

Canal do cabo

K

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

F

Para a rede

Figura 1: Direcionamentos dos cabos de sinal e de controle da opção de vídeo PTZ e HD PTZ (câmara Sony Ipela).
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4-4-3 - Conexões dos cabos de alimentação (câmara Ipela)
Certifique-se de que o ISO ou a UPS esteja desligado (desconectado) da fonte de alimentação elétrica da rede elétrica antes
de conectar os cabos de alimentação aos componentes do sistema.

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Computador All-in-One

F

Fonte de alimentação

B

Câmara de vídeo PTZ/ HD PTZ

G

Alimentação principal

C

Microfone

H

ISO ou UPS

D

Luz IV

I

Unidade base do amplificador Natus (lado direito)

E

Divisor de cabos

J

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

Figura 1: Conexões dos cabos de alimentação de energia elétrica da opção de vídeo PTZ e HD PTZ (câmara Sony Ipela).
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4-4-4 - Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara Ipela)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo PTZ/ HD PTZ

F

Conjunto de cabos

B

Luz IV e microfone

G

Computador All-in-One

C

Unidade base do amplificador Natus

H

Poste do vídeo

D

Alimentação principal

I

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem variar
daqueles que são mostrados.

E

Canal do cabo

Figura 1: Direcionamento dos cabos de alimentação de energia elétrica da opção de vídeo PTZ e HD PTZ (câmara Sony Ipela).
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Seção 4-5 - Natus ErgoJust ICU com câmaras de zoom fixo
4-5-1 - Conexões dos cabos de sinal e controle (câmara de zoom fixo)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Microfone

G

Teclado

B

Não conecte a alimentação a estas duas entradas

H

Para a rede

C

GND (TERRA)

I

Para a fonte de alimentação da câmara de vídeo

D

TD

J

Unidade base do amplificador Natus

E

RD

K

Computador All-in-One

F

Para a alimentação da câmara de vídeo

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos
podem variar daqueles que são mostrados.

Figura 1: Conexões dos cabos de sinal e de controle da opção de vídeo de ampliação fixa.
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4-5-2 - Direcionamentos dos cabos de sinal e controle (câmara de zoom fixo)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo de ampliação fixa

G

Teclado

B

Luz IV

H

Conjunto de cabos

C

Microfone

I

Computador All-in-One

D

Unidade base do amplificador Natus

J

Poste do vídeo

E

Para a rede

K

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem
variar daqueles que são mostrados.

F

Canal do cabo
Figura 1: Direcionamento dos cabos de sinal e de controle da opção de vídeo de ampliação fixa.
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Fixe os cabos com abraçadeiras de plástico
1.

Fixe as abraçadeiras de plástico nos cabos do carrinho Natus ErgoJust ICU conforme mostrado
abaixo após o cabeamento dos componentes do sistema (Figura 1).

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Para o PC

E

Conjunto de cabos

B

Cintas plásticas

F

Para o microfone

C

Da fonte de alimentação

G

Os estilos dos conectores e dos
dispositivos podem variar daqueles
que são mostrados.

D

Do poste de vídeo
Figura 1: Como fixar os cabos com abraçadeiras de plástico.
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4-5-3 - Conexões dos cabos de alimentação (câmara de zoom fixo)
Certifique-se de que o ISO ou a UPS esteja desligado (desconectado) da fonte de alimentação elétrica da rede elétrica antes
de conectar os cabos de alimentação aos componentes do sistema.
Consulte o diagrama de direcionamento do cabo da opção de vídeo ErgoJust de ampliação fixa na próxima página.

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Não conecte a alimentação a estas duas
entradas

G

Alimentação principal

B

12V-

H

Fonte de alimentação

C

12V+

I

ISO (mostrado ) ou UPS

D

Para os cabos de controle da câmara RD,
TD, GND

J

Unidade base do amplificador Natus

E

Câmara de vídeo de ampliação fixa

K

Computador All-in-One

F

Luz IV

E

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem
variar daqueles que são mostrados.

Figura 1: Conexões dos cabos de energia elétrica da opção de vídeo de zoom fixo.
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4-5-4 - Direcionamentos dos cabos de alimentação (câmara de zoom fixo)

Legenda

Descrição

Legenda

Descrição

A

Câmara de vídeo de ampliação fixa

F

Canal do cabo

B

Luz IV

G

Conjunto de cabos

C

Microfone

H

Computador All-in-One

D

Unidade base do amplificador Natus

I

Poste do vídeo

E

Alimentação principal

J

Os estilos dos conectores e dos dispositivos podem
variar daqueles que são mostrados.

Figura 1: Direcionamentos dos cabos de energia elétrica da opção de vídeo de ampliação fixa.
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Uma solução de assistência técnica total
Atrás de todo produto XLTEK está a Natus Medical Incorporated, uma inovadora internacionalmente respeitada de produtos e
serviços médicos.
Os nossos sistemas de neurologia são apoiados por uma equipe de apoio na empresa composta por especialistas técnicos e clínicos,
suporte 24/7, suporte remoto via WebEx ou VPN, a maior rede de suporte técnico e para clínicas de contratos de assistência técnica
em campo e de manutenção de Neuro/Sono que incluem visitas de manutenção preventiva e upgrades de computador.
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canadá
Tel.: +1 905-829-5300
Fax: +1 905-829-5304
Ligação gratuita (EUA e Canadá): 800-303-0306
E-mail de Suporte Técnico: OTS@natus.com
E-mail da Assistência ao Cliente: Oakville_Customer_Service@natus.com
Site: www.natus.com
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