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C A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou mediante pedido médico.u

Isenções de responsabilidade

A Natus Manufacturing Limited não é responsável por ferimentos, infecções ou outros danos resultantes do uso deste
produto.
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado à Natus Manufacturing Limited
e à autoridade competente do estado membro em que o usuário e/ou o paciente se encontram estabelecidos.
idado

Confirmações de marcas
Natus, Natus Neuro, o logotipo Natus Neuro, e Camino são marcas registradas da Natus Medical Incorporated ou de suas
subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. Delta-Cal é uma marca comercial da Utah Medical Products, Inc.
Sani-Cloth é marca registrada da Professional Disposables International, Inc. Aptimax, Sealsure e Sterrad são marcas
registradas da Johnson & Johnson. Tyvec é marca registrada da E.I. duPont. Kimguard e One-Step são marcas registradas
da Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Informações sobre direitos autorais
©2020 Natus Medical Incorporated. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida, por
qualquer forma ou meio, quer seja eletrônico, mecânico, fotocópia, registro ou de outra forma, sem o consentimento
expresso por escrito da Natus Medical Incorporated. Cópias adicionais deste documento podem ser solicitadas à Natus
Medical Incorporated.
Emitido em: 10- 2020
Natus Medical Incorporated
5955 Pacific Center Blvd
San Diego, CA 92121 – USA
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, Irlanda
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Informações de contato
Se o Monitor Camino ICP não funcionar como especificado, e se a causa não puder ser determinada, não use-o ou tente
repará-lo. Em vez disso, entre em contato com a Natus Neuro para obter assistência técnica:
Distribuição
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Internacional
Natus Europe GmbH
Tel.: 0049 (0) 89 83942533
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
Para serviços e reparos fora dos Estados Unidos, entre em contato com o representante autorizado da Natus Neuro no local.
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Lista de símbolos e abreviações

Símbolos da embalagem e dos rótulos
Símbolo

Norma de
referência

Título padrão

Título do símbolo

Explicação

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

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

Indica o fabricante
do dispositivo
médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

Dispositivos médicos Data de fabricação
– Símbolos a serem
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

Indica a data de
fabricação do
dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Dispositivos médicos Número do catálogo
– Símbolos a serem
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

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

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Dispositivos médicos Código de lote
– Símbolos a serem
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

Indica o código de
lote do fabricante
para que o lote
possa ser
identificado.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Dispositivos médicos Número de série
– Símbolos a serem
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

Indica o número de
série do fabricante
para que um
dispositivo médico
específico possa ser
identificado.

9

10

ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.4

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

ISO 60601-1
Tabela D.1 N.º 10

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

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.

MDR 2017/745

Regulamento de
dispositivos médicos
da UE

Marca CE

Significa
conformidade
técnica europeia.

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.

2012/19/EU

Descarte de
Instruções para o
equipamentos
descarte ao final da
elétricos e eletrônicos vida útil
(Waste Electrical and
Electronic Equipment,
WEEE).

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.

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.

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

ISO 60601-1,
Tabela D.2 N.º 10

Dispositivos médicos Consulte as
– Símbolos a serem
instruções de uso
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

Indica a necessidade
de o usuário
consultar as
instruções de uso.

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

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

Siga as instruções
de uso
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A marca ETL é uma
prova de
conformidade do
produto com as
normas de
segurança norteamericanas.
Autoridades com
jurisdição (AHJs) e
oficiais de código
nos EUA e Canadá
aceitam a Marca
ETL como prova de
conformidade do
produto com as
normas publicadas
da industria. Os
compradores de
varejo aceitam isso
nos produtos que
estão comprando.

Marca ETL listada

Marca de listagem
de dispositivo
médico para EUA e
Canadá pelo Intertek
Testing Service.

Certificação ETL

Etiquetagem –
Dispositivos de
prescrição

Apenas sob
prescrição

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

Abaixo encontra-se
uma Lista de
Normas que
testamos para o
mercado norteamericano:
-ASME
-ASTM
-ANSI
-CSA
-NFPA
-NOM
-NSF
-UL / ULC

Fonte:
https://www.intertek.
com/marks/etl/#:~:te
xt=The%20ETL%20
Mark%20is%20proo
f,on%20products%2
0they're%20sourcin
g.
21 CFR
801.109(b)(1)

Rx only
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ISO 15223-1
Símbolo 5.4.2

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

Indica que o
dispositivo médico é
destinado a uma
utilização ou para
utilização em um
único paciente
durante um único
procedimento.

Baseado na ISO
15223-1
Símbolo 5.4.5

Não aplicável

Indica que o
dispositivo médico
não contém látex de
borracha natural.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Dispositivos médicos Limites de
– Símbolos a serem
temperatura
usados com etiquetas
de dispositivos
médicos,
etiquetagem e
informações a serem
fornecidas

Indica os limites de
temperatura às quais
o dispositivo médico
pode ser exposto em
segurança.

Portaria 54-2016
(Portaria 54-2016)

SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
(SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE)

Selo Compulsório
(Selo Compulsório)

Certificação
INMETRO

IEC 60417
Símbolo 5172

Símbolos gráficos
para uso no
equipamento

Equipamento
classe II

Identifica
equipamentos que
cumpram os
requisitos de
segurança
especificados para
equipamentos da
Classe II de acordo
com a IEC 61140.

IEC 60417
Símbolo 5031

Símbolos gráficos
para uso no
equipamento

Corrente contínua

Indica na placa de
classificação que o
equipamento é
adequado somente
para corrente
contínua; para
identificar os
terminais
pertinentes.

Fonte:
http://www.inmetro.
gov.br/legislacao/rta
c/pdf/RTAC002377.
pdf

Não contém látex de
borracha natural
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CALIBRATION
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IEC 62680-2-1

Interfaces de
barramento série
universal para dados
e alimentação parte
2-1: Especificação do
barramento série
universal, Revisão
2.0 (TA 14)

Conector USB

Indica que o
dispositivo está
conectado a uma
porta USB ou é
compatível com uma
porta USB.

IEC 60417
Símbolo 5009

Símbolos gráficos
para uso no
equipamento

Em espera

Identifica a chave ou
a posição da chave
pela qual parte do
equipamento é
ligada para colocar o
equipamento em
espera.

IEC 60417
Símbolo 5336

Símbolos gráficos
para uso no
equipamento

Peça à prova de
desfibrilação tipo CF

Identifica uma peça
tipo CF, à prova de
desfibrilação,
aplicada em
conformidade com a
norma IEC 60601-1.

-

-

-

-

-

-

Informações de
segurança para o
transporte
de baterias de íons de
lítio
Data agendada para a
manutenção anual

Símbolos do software
-

-

-

Alarme ativo

-

-

-

Áudio pausado

-

-

-

Alarme inativo

-

-

-

Alarme desativado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

On/Off (liga/desliga)

-

-

-

A energia de CA não
está sendo
usada/disponível

-

-

-

Indicador de carga da
bateria

-

-

-

Nenhuma bateria
conectada ou bateria
com defeito

Limite de alarme de
ICP alta

Energia de CA sendo
usada
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-

-

-

Bateria sendo
carregada

-

-

-

Painel de
informações do
sistema

Lista de Abreviações
Abreviação

Definição

CA

Corrente alternada

ºC

Celsius

CAMCABL

Cabo de pré-amplificação usado com os cateteres de fibra ótica da Natus

CSV

Valores separador por vírgulas

CT

Tomografia computadorizada

dB

Decibéis

CC

Corrente contínua

DMM

Multímetro digital

EtO

Óxido de etileno

ºF
FLEX
FLEXEXT

Fahrenheit
Cateter flexível
Cabo de extensão flexível

hPA

Unidade de pressão hectopascal

PIC

Pressão intracraniana

ICT

Temperatura intracraniana

IPA

Álcool isopropílico

LED

Diodo emissor de luz

mm

Milímetros

mmHg

Milímetros de mercúrio

MR

Ressonância magnética

OR

Sala de operação

PMIO

Entrada/saída do monitor do paciente

TBI

Lesão traumática cerebral

USB

Barramento serial universal

V

Volt

W

Watt
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Descarte ao final da vida operacional
A Natus tem o compromisso de atender aos requisitos dos Regulamentos da União Europeia de
2014 de Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic
Equipment). Estes regulamentos estipulam que os resíduos elétricos e eletrônicos devem ser
coletados separadamente para o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os resíduos
WEEE sejam reutilizados ou reciclados de forma segura. Em linha com esse compromisso, a Natus
pode repassar a obrigação da coleta e da reciclagem para o usuário final, a não ser que sejam feitos
outros acordos. Entre em contato conosco para saber mais detalhes sobre a coleta e a recuperação
de sistemas disponíveis para você em sua região em www.natus.com.
Equipamentos elétricos e eletrônicos (Electrical and Electronic Equipment, EEE) contém
materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e apresentar um risco para a
saúde humana e para o meio ambiente quando os WEEE não forem tratados corretamente.
Portanto, os usuários finais também têm um papel a desempenhar na garantia de que os WEEE
sejam reutilizados e reciclados de forma segura. Os usuários de equipamentos elétricos e
eletrônicos não devem descartar WEEE juntamente com outros resíduos. Os usuários devem
utilizar os sistemas municipais de coleta ou a obrigação de coleta do produtor/importador ou seus
transportadores licenciados de resíduos para reduzir os impactos ambientais adversos
relacionados com o descarte dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e para
aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos.
Equipamentos marcados com um símbolo de um recipiente com rodas 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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CAPÍTULO 1 – Visão geral do sistema
Indicações de uso / uso pretendido
O Monitor Camino ICP é indicado para uso por neurocirurgiões ou neurointensivistas para a
medição da pressão e da temperatura intracraniana.
O Monitor Camino ICP deve ser operado somente por usuários autorizados.

Contraindicações
O Monitor Camino ICP e seus acessórios são contraindicados para uso em um ambiente de
ressonância magnética (RM).

Usuário pretendido
O Monitor Camino ICP deve ser usado pelos seguintes profissionais médicos ou biomédicos
qualificados:
• Um médico qualificado deve realizar o posicionamento e o manuseio dos cateteres.
• Uma equipe hospitalar qualificada designada (por exemplo, neurocirurgião, enfermeira(o),
intensivista, traumatologista ou assistente de médico) deve realizar a operação do monitor.
O Capítulo 9 fornece instruções para testes e manutenção do monitor. Os procedimentos deste
capítulo devem ser executados pela equipe de engenharia biomédica do hospital.

População de pacientes pretendida
Os pacientes que passarem por tratamento com este monitor sob as aplicações cranianas
devem ter passado por uma TBI, realizado um procedimento cirúrgico maior ou passado por
outro incidente traumático, isquêmico ou hemorrágico que exija monitoramento controlado da
PIC e da temperatura do cérebro.
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Descrição do Monitor Camino ICP
O Monitor Camino ICP é um dispositivo compacto, portátil, que fornece ferramentas para determinar
e monitorar continuamente a pressão intracraniana (PIC) e a temperatura intracraniana (ICT)
diretamente no cérebro, dependendo de quais cateteres são conectados ao sistema.
Esse monitor aceita os seguintes cateteres:
• Série de cateteres de fibra ótica Camino (série 110-4) para medição da PIC e da temperatura.
• Cateter Camino Flex para a medição dos valores de PIC.
Todos os cateteres da Natus medem seus respectivos valores na ponta do cateter. Esse projeto
elimina a necessidade de um sistema de preenchimento com fluido para comunicar a pressão
(e levar ondas de pressão) para um transdutor externo.

Benefícios clínicos pretendidos
O Monitor Camino ICP inclui uma tela sensível ao toque para avaliar e controlar os parâmetros do
monitoramento da PIC e da temperatura do intracranianos paciente. O Monitor Camino ICP é uma
plataforma modernizada desenvolvida para incorporar ambas as tecnologias de monitoramento
avançado de túneis e aparafusados que monitoram a PIC no parênquima ou no espaço ventricular.
Facilmente transportável e com projeto ergonômico, o monitor integra tecnologias de monitoramento
de extensômetros e de fibra óptica. Ele dispõe de até cinco dias de obtenção de tendências de ICP
de pacientes (os dados podem ser fornecidos através de uma porta USB), e formas de onda em
tempo real.
Além disso, o sistema proporciona terapia imediata com o Cateter Ventricular Camino Flex para
drenar o líquido cefalorraquidiano durante a monitorização da PIC na fonte e fornece formas de
onda de alta fidelidade contínuas (120 horas) para monitorar a conformidade do paciente. Além
disso, o sistema mede a temperatura intracraniana continuamente para a gestão da temperatura
cerebral. Embora o Camino seja destinado a ser um sistema autônomo, ele pode ser conectado
a sistemas de monitorização ao lado do leito hospitalar. Uma bateria recarregável incorporada
permite o monitoramento durante o transporte de pacientes.

Principais funções do monitor
Durante o uso clínico, o Monitor Camino ICP fornece várias funções principais para facilitar o
processo de monitoramento e análise dos dados do paciente:
• Interface de tela sensível ao toque para avaliar os dados de PIC/TIC do paciente e definir os
parâmetros do paciente.
• Alarme fisiológico que é ativado quando o valor médio da PIC do paciente excede um limite
especificado pelo usuário por mais de cinco segundos.
• Bateria de íons de lítio recarregável que fornece energia para o monitor durante o transporte
do paciente.
• Armazenamento dos dados de tendência da PIC do paciente por até cinco dias.
• Saídas para a transferência dos dados do paciente para um monitor ao lado do leito do paciente.
• Saídas para a extração dos dados do paciente para tipos de mídias remotas por meio de uma
unidade USB ou fluxo de dados digital.
Para obter instruções sobre como usar os cateteres da Natus, consulte as instruções de uso
fornecidas com cada cateter respectivo.
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Revisão do manual do usuário
A Natus recomenda que todos os médicos, enfermeiros e técnicos, que utilizarão, operarão e
manterão o Monitor Camino ICP leiam este manual do usuário antes de usar o sistema. Em caso
de dúvidas após a leitura deste manual, entre em contato com a Natus Neuro.

Lista de advertências para o uso do monitor
A não observância de um ou mais das advertências a seguir poderá comprometer a segurança
do paciente ou resultar em erros de medição.
Advertências
• O uso do Monitor Camino ICP é restrito a um paciente de cada vez.
• O Monitor Camino ICP e seus acessórios são contraindicados para uso em um ambiente de
ressonância magnética (MR).
• Sempre verifique se o limite de alarme de PIC alta está definido de maneira adequada para
cada paciente antes do tratamento.
• A seleção do recurso Alarme desativado no painel Alarme desabilitará o limite de alarme de
PIC alta indefinidamente. Tenha cuidado se esse recurso estiver selecionado. Para reabilitar
esse alarme, pressione os botões Alarme ativado e Aceitar.
• Não é permitida nenhuma modificação no Monitor Camino ICP.
• O Monitor Camino ICP é um dispositivo eletrônico sensível. Tenha sempre cuidado ao usar o
monitor. Se houver suspeita de danos, entre em contato com a Natus Neuro.
• Leia o manual do usuário do fabricante do monitor do lado do leito do paciente antes de
conectar o Monitor Camino ICP a um monitor do lado do leito do paciente.
• Para impedir lesões ao paciente, usuário ou outras pessoas ou danos ao monitor, sempre
verifique se o monitor está fixado com segurança ao suporte de equipamentos.
• Para impedir lesões ao paciente, usuário ou outras pessoas ou danos ao monitor, posicione os
cabos de maneira que fiquem afastados de todo o tráfego de pedestres.
• Precauções devem ser tomadas caso o equipamento seja usado adjacente a ou empilhado com
outro equipamento. Se o uso adjacente ou empilhado for inevitável, o equipamento deverá ser
observado para verificação da operação normal na configuração na qual será utilizado.
• Não bloqueie o alto-falante do alarme com qualquer material que possa abafar o som do alarme.
• Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte o Monitor Camino ICP. Encaminhe
todos os serviços de reparos ao pessoal de serviço qualificado da Natus Neuro.
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• Para evitar choques elétricos, use apenas o adaptador de energia de CA fornecido pela Natus
Neuro (REF. nº 025430). O uso de outro adaptador de energia de CA talvez não forneça
proteção contra choques elétricos.
• Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte apenas monitores de lado de leito certificados
pela IEC 60601.
• Perigo - Possível perigo de explosão quando usado na presença de anestésicos inflamáveis.
Não deve ser usado na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com o ar, oxigênio ou
óxido nitroso.
• Use apenas acessórios fornecidos pela Natus Neuro no Monitor Camino ICP. Isso se aplica
principalmente a cateteres, cabos de cateteres, bateria, adaptador de energia de CA e cabo do
adaptador USB-to-RS232.
• Se o Monitor Camino ICP ficar sem energia e se for desligado enquanto estiver conectado ao
monitor do lado do leito de um paciente, não use os valores de PIC do monitor do lado do leito do
paciente para medições. Os valores de PIC do monitor do lado do leito do paciente serão inválidos.
• Conecte o monitor a uma fonte de alimentação de CA imediatamente se o alarme de bateria
fraca for ativado.
• Ao usar a bateria:
- Não a aqueça acima de 80 °C.
- Não abra a bateria.
- Não descarte em fogo.
- Não provoque curto-circuito, pois a bateria poderá inflamar, explodir, vazar ou aquecer,
provocando lesões pessoais.
- Troque a bateria apenas com o mesmo número de peça (REF. nº 026950).
- O uso de outra bateria pode apresentar risco de incêndio ou explosão.
• Para prevenir lesões ao paciente, ao usuário ou a outras pessoas, verifique se a tampa da
bateria está fechada com segurança durante o uso do monitor.
• Não conecte um cateter de fibra ótica Camino e um Cateter Camino Flex simultaneamente ao
monitor. O Monitor Camino ICP foi projetado para relatar medições de PIC com o cateter de
fibra ótica ou o cateter flexível, mas não com os dois juntos.
• Para prevenir possíveis lesões ao paciente resultantes de medições incorretas da PIC, sempre
execute os passos listados na página 3 antes de implantar um novo cateter de fibra ótica
Camino no paciente. Especificamente, sempre ajuste o valor da PIC do novo Cateter de fibra
ótica para zero antes da implantação enquanto o cateter estiver ao ar livre. Nunca tente zerar o
cateter novamente enquanto o cateter estiver dentro do paciente.
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• Quando o cateter de fibra ótica Camino estiver zerado para o Monitor Camino ICP, não
substitua o cabo do cateter de fibra ótica que está sendo usado para a medição dos dados do
paciente. A substituição do cabo do cateter de fibra ótica por outro cabo depois que o cateter já
foi zerado pode resultar em medições incorretas de dados do paciente.
• Quando o cateter de fibra ótica Camino estiver zerado para o Monitor Camino ICP, não
transfira esse cateter zerado para nenhum outro monitor. A transferência de um cateter zerado
para outro monitor pode resultar em medições incorretas da PIC.
• Para prevenir possíveis lesões ao paciente resultantes de medições incorretas da PIC, sempre
execute cada um dos passos listados na página 3 antes de implantar um novo Cateter Camino
Flex no paciente. Especificamente, sempre deixe o cateter flexível ao ar livre até que o monitor
conclua o processo de zeramento automático (isto é, a inicialização) com êxito.
• Quando o Cateter Camino Flex estiver inicializado (zerado automaticamente) pelo Monitor
Camino ICP, não substitua o cabo de extensão Camino Flex que está sendo usado para a
medição dos dados do paciente. A substituição do cabo de extensão flexível por outro cabo
depois que o cateter flexível já foi inicializado pode resultar em medições incorretas da PIC.
• Quando o Cateter Camino Flex estiver inicializado (isto é, zerado automaticamente) pelo
Monitor Camino ICP, não transfira esse cateter inicializado para nenhum outro monitor.
A transferência de um cateter inicializado para outro monitor pode resultar em medições
incorretas da PIC.
• O Monitor Camino ICP armazenará apenas os dados da PIC média dos últimos cinco dias.
Todos os dados de tendência armazenados com mais de cinco dias serão perdidos. Se o
monitoramento continuar por mais de cinco dias, a colocação de um novo cateter sob
condições estéreis é recomendada. Observe que a substituição de um cateter redefinirá os
dados de tendência. Extraia todos os dados que você deseja reter antes de substituir o cateter.
• Não esterilize em autoclave ou mergulhe o Monitor Camino ICP em líquido, pois podem
ocorrer danos. Se o monitor for exposto a líquidos, desligue a unidade, remova o adaptador de
energia de CA, seque completamente a unidade e envie-a para a equipe biomédica para
avaliação antes de ligá-la novamente.
• Use apenas os agentes de limpeza listados no Capítulo 7 para a limpeza e a desinfecção do
sistema do Monitor Camino ICP. O uso de solventes ou de agentes de limpeza não listados no
Capítulo 7 pode danificar o exterior de plástico do Monitor Camino ICP.
• Equipamentos de comunicações de FR portáteis (incluindo periféricos, como cabos de antena
e antenas externas) devem ser usados a uma distância de no mínimo 30 cm (12 polegadas) de
qualquer peça do sistema Monitor Camino ICP, incluindo cabos especificados pela Natus
Neuro. Caso contrário, isso pode resultar na degradação do desempenho deste equipamento.
• Inspecione todos os cabos antes de ligar o Monitor Camino ICP.
• Execute uma verificação de rotina da segurança elétrica exigida pelo usuário/instalação.
• Não use o Monitor Camino ICP com quaisquer dispositivos não-médicos.
• Não toque os componentes aterrados e o paciente simultaneamente.
• Assegure-se que Monitor Camino ICP esteja aterrado adequadamente antes de ligar e usar o
Monitor Camino ICP.
• O Monitor Camino ICP é para uso somente por profissionais médicos após a leitura e a
compreensão do conteúdo deste Guia do Usuário do Monitor Camino ICP.
• Use apenas fusível(is) Natus selecionado(s) no Monitor Camino ICP.
• O Monitor Camino ICP usa um plugue como meio de isolamento para a alimentação principal.
Não posicione o monitor em um lugar difícil de manusear a tomada da alimentação principal.
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Peças do monitor
O Monitor Camino ICP contém hardware, software e componentes elétricos que dão suporte a
cateteres específicos da Natus Neuro para monitoramento da PIC e da temperatura do
paciente. A seção a seguir fornece informações sobre as diferentes peças do monitor.

Sobre o painel frontal
O painel frontal contém:

Número
1
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Item
Alça

2

Tela sensível ao toque

3

Status da alimentação

4

Botão liga/desliga

Descrição
Alça usada para carregar o monitor.
Fornece as ferramentas de software para
visualização dos dados e os parâmetros de controle
do monitoramento dos níveis de PIC e de TIC do
paciente.
O botão de LED verde que indica que o monitor está
sendo alimentado pelo adaptador de energia de CA.
Observe que esse botão não é iluminado quando o
monitor está sendo alimentado pela bateria.
Liga e desliga o monitor. Esse botão é iluminado
quando o monitor está ligado.

Sobre o painel traseiro
O painel traseiro contém:

Número

Item

Descrição

1

Porta USB

Porta de conexão para a extração de dados de
tendência por meio de transferência por USB ou
fluxo de dados digital.

2

Porta do adaptador de
energia de CA

Porta de conexão para o cabo de energia de CA.

3

Porta PMIO

Porta de conexão para o cabo PMIO. Esse cabo é
usado para conectar o Monitor Camino ICP a um
monitor do lado do leito do paciente.

4

Grampo de suporte

Sistema de fixação para prender o monitor a um
suporte de equipamento.

5

Ventilação

Abertura com grade que permite que o ar circulado
pelo ventilador de resfriamento interno saia do
monitor.

6

Braçadeira de cabo

Braçadeira de borracha usada para prender o
adaptador de energia de CA durante o transporte.
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Sobre o painel direito
O painel direito contém:

Número
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Item

Descrição

1

Porta de temperatura

Porta de conexão para o conector de temperatura no cabo
do cateter de fibra ótica.

2

Porta de pressão

Porta de conexão do conector de PIC no cabo de extensão
Natus Camino Flex (apenas pressão).

3

Porta de pressão

Porta de conexão para o conector de PIC no cabo do
cateter de fibra ótica.

Sobre o painel inferior
O painel inferior contém:

Número

Item

Descrição

1

Tampa da porta da bateria

Tampa removível para acesso/substituição da
bateria de íons de lítio de 14,4 V.

2

Ventilação

Abertura com grade que permite que o ar
circulado pelo ventilador de resfriamento interno
saia do monitor.
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Sobre o painel esquerdo
O painel esquerdo não contém nenhuma porta de conector ou botões utilizáveis.
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CAPÍTULO 2 – Como configurar o sistema pela primeira vez
Procedimentos para a configuração inicial
Passo 1: Desembalar o sistema (REF. nº CAM02)
Remova o conteúdo da caixa de transporte do Monitor Camino ICP e verifique se os seguintes
itens estão incluídos.
Use apenas acessórios fornecidos pela Natus Neuro no Monitor Camino ICP. Isso se
aplica principalmente a cateteres, cabos de cateteres, bateria, adaptador de energia de CA e
cabo do adaptador USB-para-RS232.
Conteúdo

Descrição

Monitor Camino ICP
Quantidade = 1

Adaptador de energia de CA
(18 V CC
, 1,67 A, 30 W)
REF N. º 025430
Quantidade = 1

Bateria de íons de lítio de 14,4 V
REF N. º 026950
Quantidade = 1
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Cabo Natus PMIO para o monitor do lado do leito
do paciente
REF N. º 025420
Quantidade = 1

Cabo do cateter de fibra ótica Camino
REF. # CAMCABL
Quantidade = 1

Cabo de extensão Camino Flex
REF. N. º FLEXEXT
Quantidade = 1

Cabo do adaptador de USB-to-RS232
REF N. º 025440
Quantidade = 1

Manual do usuário
REF N. º 025870
Quantidade = 1
Após desembalar o conteúdo, inspecione a remessa para verificar se há sinais de danos ou
perdas. Se for detectado qualquer dano, notifique a transportadora e o fornecedor e retenha
todas as caixas de transporte para inspeção.
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Passo 2: Como instalar a bateria
Execute os seguintes passos com uma chave Phillips e a bateria de íons de lítio de 14,4 V
fornecida pela Natus Neuro.
1.

Verifique se o monitor está desconectado da tomada e desligado.

2.

Vire o monitor de cabeça para baixo de forma que a alça esteja voltada para baixo.

3.

Remova os dois parafusos para remover a tampa da bateria.

4.

Verifique se o logotipo da Natus Neuro na bateria está voltado para cima e insira a bateria:

5.

A.

Alinhe os conectores na parte frontal da bateria com as ranhuras do conector no monitor.

B.

Deslize o conector da bateria para dentro das ranhuras do conector do monitor até
que a bateria esteja completamente inserida em seu lugar.

Prenda a tampa da bateria ao monitor reinserindo os dois pequenos parafusos.
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Passo 3: Preparar o adaptador de energia de CA com o plugue específico
da região
1.

Remova o adaptador de energia de CA do pacote e conecte-o ao plugue do adaptador
específico da região na parte traseira do adaptador de energia de CA.

Parte traseira do adaptador de energia de CA
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A.

Alinhe as duas ranhuras do plugue do adaptador sobre os dois pinos do adaptador de
energia de CA.

B.

Empurre o plugue do adaptador para baixo sobre os dois pinos até que toda a base
do plugue esteja encaixada no adaptador de energia de CA.

C. Deslize suavemente o plugue do adaptador até que ele se encaixe em seu lugar.

2.

Para remover o plugue do adaptador, pressione o botão de liberação do adaptador de
energia de CA e puxe o plugue para fora do adaptador.
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Passo 4: Conectar o monitor na energia de CA
Execute os seguintes passos com o adaptador de energia de CA fornecido pela Natus Neuro:
1.

Coloque o monitor sobre uma superfície plana.

2.

Conecte o cabo de energia de CA ao Monitor Camino ICP:
A.

Na parte traseira do monitor, conecte a extremidade do conector do adaptador de
.
energia de CA na porta com a etiqueta Input (Entrada): 18 V

B.

Insira a extremidade do plugue do adaptador de energia de CA em uma tomada de
parede de CA aterrada.

3.

Ligue o monitor. Na parte frontal do monitor, pressione o botão liga/desliga. O Monitor
Camino ICP exibirá o logotipo da Natus Neuro antes de iniciar o processo de configuração
do monitor.

4.

Depois da conclusão do processo de configuração inicial, o Monitor Camino ICP emite um som
de inicialização de um segundo e exibe o painel Main (Principal) na tela sensível ao toque.
O objetivo do tom de inicialização é verificar se os alarmes sonoros estão
funcionando corretamente. Se esse tom não for emitido durante o processo de
inicialização, entre em contato com a Natus Neuro para obter ajuda.
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Passo 5: Como definir a hora e a data
1.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações) e selecione Set
Time and Date (Definir hora e data).

2.

No painel exibido, pressione o campo desejado (hora, minutos, data, mês ou ano) e use as
setas para especificar a configuração apropriada. Observe que você pode ajustar essas
configurações antes de aceitá-las no passo seguinte.

3.

Pressione Accept (Aceitar). O Monitor Camino ICP exibirá a hora/data selecionadas na
tela sensível ao toque.

Passo 6: Como especificar o idioma
1.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações) (quarta guia a partir
da esquerda).

2.

Pressione Set Language (Definir idioma).

3.

No menu Language (Idioma) exibido, use as setas para selecionar o idioma desejado.

4.

Pressione Accept (Aceitar). O Monitor Camino ICP exibirá todo o texto que aparece na
tela sensível ao toque no idioma selecionado.

1

Guia Configurações

2

Botão Definir idioma

3

Setas de selecionar Idioma
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Passo 7: Usar a energia de CA para carregar a bateria até a capacidade total
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1.

Desligue o monitor. Na parte frontal do monitor, pressione o botão Power (Liga/Desliga).

2.

Mantenha o Monitor Camino ICP na energia de CA com o monitor desligado por cinco
horas. Isso recarregará a bateria até a capacidade total.

3.

Após cinco horas, ligue o monitor pressionando o botão liga/desliga.

4.

Na tela sensível ao toque, olhe o símbolo de energia da bateria na barra de
status para verificar se ele exibe quatro barras verdes. Isso indica que a
bateria está totalmente carregada.

CAPÍTULO 3 – Como configurar o sistema para uso clínico
Como configurar o sistema para uso clínico
A seção a seguir contém instruções sobre como posicionar o monitor, como ligar o monitor e
como conectar os cateteres ao monitor antes do uso clínico.

Posicionamento do monitor
O monitor Natus Camino ICP foi projetado para ser posicionado sobre uma superfície plana
rígida ou preso com segurança a um suporte de equipamentos ou suporte de cabeceira próximo
ao paciente. A distância entre o paciente e o monitor é restringida pelo comprimento do cabo do
cateter da Natus. Não é permitido estender o cabo do cateter da Natus com cabos de extensão
que não sejam da Natus.

Para evitar superaquecimento do monitor:
• Não bloqueie as aberturas de ventilação nas partes traseira e inferior da unidade.
Não coloque o monitor sobre uma superfície macia ou irregular, o que pode resultar no bloqueio
das aberturas de ventilação do monitor. Por exemplo, não coloque o monitor sobre o leito
durante o transporte do paciente.
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Como conectar ao suporte de equipamentos (se aplicável)
O Monitor Camino ICP inclui uma braçadeira para conectar o monitor a um suporte de
equipamentos. Para conectar:

1

1.

Na parte traseira do monitor, ajuste o grampo de suporte em torno do suporte de equipamentos.

2.

Aperte o botão no grampo de suporte para fixar o monitor ao suporte de equipamentos.

Braçadeira

2

Suporte de equipamentos

Observe que a braçadeira de suporte é compatível com suportes de equipamentos com 12,7 a
30,5 mm (0,5 a 1,2 polegadas) de diâmetro.

Para impedir lesões ao paciente, usuário ou outras pessoas ou danos ao monitor, sempre
verifique se o monitor está fixado com segurança ao suporte de equipamentos.
Para evitar que ocorram gotejamento de líquidos dentro do monitor e danos aos
componentes internos, não monte o monitor sob bolsas intravenosas ou tubos de alimentação. Se
o líquido gotejar dentro no monitor, seque o monitor imediatamente.
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Como ligar e desligar o sistema
Como ligar o sistema
Para evitar choques elétricos, use apenas o adaptador de energia de CA fornecido
pela Natus Neuro (REF. nº 025430). O uso de outro adaptador de energia de CA talvez não
forneça proteção contra choques elétricos.
1.

2.

Conecte o monitor a uma tomada de energia de CA:
A.

Na parte traseira do monitor, conecte a extremidade do conector do adaptador de
.
energia de CA na porta com a etiqueta Input (Entrada): 18 V

1

Adaptador de energia de CA

B.

Insira a extremidade do plugue do adaptador de energia de CA em uma tomada de
parede de CA aterrada.

2 Cabo do adaptador de energia de CA

Ligue o monitor:
A.

Na parte frontal do monitor, pressione o botão Power (Liga/Desliga).

B.

Quando o botão ficar iluminado, o logotipo da Natus Neuro aparecerá na tela sensível
ao toque por alguns segundos antes de iniciar o processo de configuração.
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3.

Depois da conclusão do processo de configuração, o monitor emitirá um som de
inicialização de um segundo e exibirá o painel Main (Principal):
O objetivo do tom de inicialização é verificar se os alarmes sonoros estão
funcionando corretamente. Se esse tom não for emitido durante o processo de
inicialização, entre em contato com a Natus Neuro para obter ajuda.
Para impedir lesões ao paciente, usuário ou outras pessoas ou danos ao monitor,
posicione os cabos de maneira que fiquem afastados de todo o tráfego de pedestres.

Como desligar o sistema
Na parte frontal do monitor, pressione o botão Power (Liga/Desliga). Se o monitor congelar e
não for desligado, mantenha pressionado o botão Power (Liga/Desliga) por vários segundos
para executar um desligamento forçado do sistema.

Como usar a bateria para fornecer energia
O Monitor Camino ICP inclui uma bateria de íons de lítio de 14,4 V recarregável que fornece
energia para o monitor por pelo menos 1,5 horas quando a bateria está totalmente carregada.
A bateria deve ser usada somente para o transporte do paciente.
•

Para carregar a bateria até a capacidade total, desligue o monitor e conecte-o à tomada de
CA por pelo menos cinco horas antes do uso.

•

Para garantir que a bateria mantenha a carga durante o uso no paciente, conecte o
monitor a uma tomada de CA sempre que possível.

Se a bateria exibir problemas para alimentar o monitor por 1,5 hora, execute o teste “Battery Charge”
(Carga da bateria) (Capitulo 9) para assegurar que a bateria esteja funcionando corretamente.
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Indicador de energia da bateria
Na tela sensível ao toque, um indicador de energia da bateria é exibido na
barra de status, que mostra a quantidade de carga disponível da bateria.
•

Se o nível de carga da bateria cair para 15 minutos ou menos, o
monitor ativará advertências visuais.

•

Se o nível de carga da bateria cair para 5 minutos ou menos, o monitor emitirá um alarme sonoro.

Para obter mais informações sobre como responder a alarmes de bateria fraca, consulte o Capítulo 5.
Para obter informações específicas sobre testes/substituição da bateria, consulte o Capítulo 9.
Ao usar a bateria:
• Não a aqueça acima de 80 °C.
• Não abra a bateria.
• Não a descarte em fogo.
• Não provoque curto-circuito, pois a bateria poderá inflamar, explodir, vazar ou aquecer,
provocando lesões pessoais.
• Troque a bateria apenas com o mesmo número de peça (REF. nº 026950).
• O uso de outra bateria pode apresentar risco de incêndio ou explosão.
Para evitar lesões ao paciente, ao usuário ou a outras pessoas, verifique se a tampa da
bateria está fechada com segurança durante o uso do monitor.
O objetivo do tom de inicialização é verificar se os alarmes sonoros estão funcionando
corretamente. Se esse tom não for emitido durante o processo de inicialização, entre em
contato com a Natus Neuro para obter ajuda.
Para garantir energia de bateria adequada para uso do Monitor Camino ICP, use
apenas baterias fornecidas pela Natus Neuro (REF. Nº 026950). Para pedir baterias de
reposição, entre em contato com a Natus Neuro.
Aviso
O Monitor Camino ICP foi projetado para operação enquanto uma bateria está instalada na
unidade (mesmo que a bateria não esteja sendo usada para alimentação de energia).
Como resultado, use sempre o monitor com uma bateria instalada.
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Armazenamento da bateria
Se o Monitor Camino ICP não for usado por vários meses ou por mais tempo, remova a bateria do
monitor antes de armazená-lo. Armazene a bateria em um local fresco, seco e bem ventilado.
Aviso
Se o Monitor Camino ICP não for usado por um longo tempo, a bateria perderá a carga.
Verifique sempre se a bateria está carregada até a capacidade total antes do uso.
O Monitor Camino ICP carregará a bateria enquanto o monitor estiver conectado a uma
tomada de CA.
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Sobre os cateteres Natus Neuro
O Monitor Camino ICP aceita os seguintes cateteres da Natus Neuro:
Cateter

Medições

Descrição

Fibra ótica Camino
(Série 110-4)

PIC/Temperatura

Cateteres de pressão/temperatura de fibra
ótica e cateteres com ponta de transdutor
de pressão.

Camino Flex

PIC

Um cateter 9/10 FR com ponta de
transdutor de pressão tipo extensômetro
de silicone.

Para obter instruções completas sobre como usar os cateteres, consulte as instruções de uso
fornecidas pela Natus Neuro com cada respectivo cateter.

Não conecte um Cateter de fibra ótica e um cateter flexível simultaneamente ao
monitor.
O Monitor Camino ICP foi projetado para relatar medições de PIC com o cateter de fibra ótica
ou o cateter flexível, mas não com os dois juntos.

37

Como conectar cateteres de fibra ótica Camino (série 110-4)
A conexão dos cateteres de fibra ótica (série 110-4) ao Monitor Camino ICP requer o cabo de
cateter de fibra ótica Camino (REF. # CAMCABL):
Para evitar possíveis lesões ao paciente resultantes de medições incorretas da PIC,
sempre execute cada um dos seguintes passos antes de implantar um novo Cateter de fibra
ótica no paciente. Especificamente, sempre ajuste o valor da PIC do novo cateter de fibra ótica
para zero antes da implantação enquanto o cateter estiver ao ar livre. Nunca tente alterar o
ajuste para zero enquanto o cateter estiver dentro do paciente.
Aviso
Antes de implantar o cateter no paciente, verifique se a temperatura está em um valor
razoável, como a temperatura do quarto.
Para conectar:
1. Na lateral direita do monitor, conecte o cabo do cateter de fibra ótica à portas de PIC e
de temperatura:

1
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Cabo de cateter em
fibra óptica

2

Conector de temperatura
do cabo do cateter

3

Conector de pressão
do do cabo do cateter

A.

Conecte o conector de PIC do cabo (P) na porta com a etiqueta PIC (CAMCABL).

Para conectar:

B.

•

Alinhe o ponto vermelho no conector do cabo com o triângulo vermelho na porta
do monitor e empurre firmemente.

•

Verifique se o cabo está totalmente conectado ao monitor antes de continuar.

Se a temperatura do paciente for monitorada, conecte o cabo do conector de
temperatura (T) na porta com o rótulo TIC (CAMCABL).

Para conectar:
•

Alinhe o ponto vermelho no conector do cabo com o triângulo vermelho na porta
do monitor e empurre firmemente.

•

Verifique se o cabo está totalmente conectado ao monitor antes de continuar.

2.

Ao operar em campo estéril, selecione o Kit de monitoramento de pressão Camino (modelo
da série 110-4). Para obter instruções sobre como usar o kit, consulte as instruções de uso
fornecidas com cada kit.

3.

Remova o cateter de sua bandeja estéril e conecte firmemente as suas conexões de PIC
e de temperatura ao cabo do cateter de fibra ótica:
A.
B.

Conecte o transdutor de PIC do cateter com o conector de PIC do cabo do cateter de
fibra ótica.
Se aplicável, conecte o termistor de temperatura do cabo do cateter ao conector no
cabo do cateter de fibra ótica.

1

Termistor de temperatura do cateter

2

Conector de temperatura do cabo do cateter

3

Transdutor de PIC do cateter

4

Conector de PIC do cabo do cateter
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4.

Observe que, quando o cateter de temperatura é conectado primeiro e ao ar livre
(temperatura ambiente), o Monitor Camino ICP irá:
•

Emitir um alarme sonoro, e

•

Exibir “Temperature out of accuracy range” (Temperatura fora do intervalo
de precisão) na barra de status.

Para silenciar o alarme temporariamente (3 minutos) enquanto o cateter ainda estiver ao ar
ambiente, pressione o botão amarelo do alarme.
5.

Verifique se a leitura do valor da PIC é 0 mmHg no monitor. Para verificar, pressione a guia
Main (Principal) na tela sensível ao toque e veja o valor da PIC. Se a leitura do valor da
PIC não for 0 mmHg:
A.

Pressione o botão Scale (Escala) na guia Main (Principal) para selecionar uma
forma de onda de -10 até 20 mmHg. Observe que cada pressionamento do botão
Scale (Escala) avança para o próximo intervalo.

B.

Remova a ferramenta preta de ajuste zero do kit do cateter.

C. Use a ferramenta para ajustar o parafuso localizado na parte inferior do transdutor do
cateter para aumentar/reduzir o valor da PIC.

1

Transdutor do cateter

D. Defina o valor da PIC como 0 mmHg.
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2

Ferramenta de ajuste zero

6.
7.

Antes de implantar o cateter no paciente, desconecte o Cateter de fibra ótica do Cabo do
cateter de fibra ótica.
Depois de implantar o cateter no paciente, reconecte o cateter ao Cabo do cateter de fibra ótica.
Quando o Cateter de fibra ótica estiver zerado para o Monitor Camino ICP, não
substitua o Cabo do cateter de fibra ótica que está sendo usado para a medição do paciente. A
substituição do Cabo do cateter de fibra ótica por outro cabo, depois que o cateter de PIC já tiver
sido zerado, pode resultar em medições incorretas do paciente.
Quando o cateter de fibra ótica Camino estiver zerado para o Monitor Camino ICP,
não transfira esse cateter zerado para nenhum outro monitor. A transferência de um
cateter zerado para outro monitor pode resultar em medições incorretas da PIC.
Aviso
Se o paciente precisar de apenas um cateter de PIC, o valor da temperatura na tela
sensível ao toque aparecerá em branco (com duas linhas pontilhadas).
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Como conectar os cateteres flexíveis Camino
A conexão do Cateter Camino Flex ao Monitor Camino ICP exige o Cabo de extensão Camino
Flex (REF. N. º FLEXEXT).
Para evitar possíveis lesões ao paciente resultantes de medições incorretas da PIC,
sempre execute cada um dos passos a seguir antes de implantar um novo Cateter Camino Flex
no paciente. Especificamente, sempre deixe o cateter flexível ao ar livre até que o monitor
conclua o processo de zeramento automático (isto é, a inicialização) com êxito.
Para conectar:
1.

na lateral direita do monitor, conecte a extremidade do Cabo de extensão flexível mais
próximo do tambor preto à porta com o rótulo PIC (FLEXEXT).

Cabo de extensão flexível

2.
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Tambor preto

Remova o Cateter flexível da respectiva embalagem. Para obter instruções completas
sobre como usar esse cateter, consulte as instruções de uso fornecidas na embalagem do
Cateter flexível.

3.

Ao operar no campo estéril, conecte a extremidade macho do conector do Cateter flexível
à extremidade fêmea do conector do Cabo de extensão flexível (observe as setas de
alinhamento em cada conector):

Extremidade macho do cateter flexível A extremidade fêmea do cabo de extensão flexível
4.

Quando conectado corretamente, o Monitor Camino ICP exibirá “Catheter is initializing”
(O cateter está inicializando) na barra de status.

5.

Verifique se a mensagem a seguir é exibida para garantir que o processo de inicialização
(isto é, zeramento automático) foi concluído com êxito.

Se o monitor exibir a mensagem “Catheter failure” (Falha do cateter) na barra de status,
substitua-o por um novo cateter.
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6.

Pressione Accept (Aceitar). O valor da PIC, que pode ser diferente de zero, aparecerá no
painel Main (Principal).

Valor PIC no painel principal
Aviso
Observe que o valor da PIC exibido pode ser diferente de zero. Esse valor reflete a
compensação da hidratação do cateter enquanto ele ainda está ao ar livre. Esse valor será
autoajustado automaticamente quando o cateter for implantado no paciente.
7.

Antes de implantar o cateter no paciente, desconecte o Cateter flexível do Cabo de
extensão flexível. Isso impedirá que o monitor meça a PIC enquanto o cateter estiver em
movimento, o que pode disparar alarmes provocados por alterações súbitas na pressão
(consulte a seção a seguir para obter detalhes).

8.

Depois de implantar o cateter no paciente, reconecte o Cateter flexível ao Cabo de
extensão flexível.
Quando o Cateter flexível tiver sido inicializado (isto é, zerado automaticamente)
pelo Monitor Camino ICP, não transfira esse cateter inicializado para nenhum outro
monitor. A transferência de um cateter inicializado para outro monitor pode resultar em
medições incorretas da PIC.

Quando o Cateter flexível tiver sido inicializado (isto é, zerado automaticamente)
pelo Monitor Camino ICP, não substitua o Cabo de extensão flexível que está sendo usado
para medição do paciente. A substituição do Cabo de extensão flexível por outro cabo
depois que o Cateter flexível já tiver sido inicializado pode resultar em medições incorretas
da PIC.
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Alterações transientes de pressão durante a implantação ou remoção do
cateter podem disparar o alarme
Se o Cateter flexível for conectado ao monitor durante a implantação ou remoção de um cateter,
uma alteração súbita poderá ocorrer nas medições da PIC enquanto o cateter estiver em
movimento. Dependendo do nível da alteração da pressão, as medições da PIC podem exceder
temporariamente o intervalo de precisão da PIC do monitor (entre -10 mmHg e 125 mmHg) e
disparar um dos seguintes alarmes:
•

“ICP out of accuracy range” (PIC fora do intervalo de precisão);

ou
•

“ICP catheter failure” (Falha do cateter de PIC)

Se qualquer um desses alarmes for disparado durante a implantação ou remoção do cateter,
desconecte e reconecte o Cateter flexível ao Cabo de extensão flexível.
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Como conectar a um monitor do lado do leito do paciente
(se aplicável)
O Monitor Camino ICP fornece saídas para conexão a um monitor do lado do leito do paciente.
Essa conexão requer dois cabos da Natus Neuro:
Cabos
REF. Nº
Descrição
PMIO

025420

Cabo principal para conexão do monitor da
Natus ao monitor do lado do leito do paciente.

Cabo adaptador
do monitor

PICXX e TICXX

Cabos dos adaptadores que se encaixam
entre o cabo PMIO e o monitor do lado do
leito do paciente específico do fornecedor.

Para determinar quais cabos de adaptadores do monitor são necessários para o seu monitor do
lado do leito do paciente específico, entre em contato com a Natus Neuro.
Leia o manual do usuário do fabricante do monitor do lado do leito do paciente antes de
conectar o Monitor Camino ICP a um monitor do lado do leito do paciente.
Para reduzir o risco de choque eléctrico, conecte apenas monitores de cabeceira
certificados pela IEC 60601.
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Procedimento para sincronização dos dois monitores
Execute os passos a seguir para verificar se o Monitor Camino ICP e o monitor do lado do leito
do paciente exibem os mesmos valores de PIC, ±1 mmHg ou 1 % da leitura do monitor (o que
for maior).
Observe que estes passos devem ser executados em cada uma das seguintes situações:
•

Ao conectar o Monitor Camino ICP a um monitor do lado do leito do paciente pela primeira vez.

•

Se o Monitor Camino ICP for desconectado de um monitor do lado do leito do paciente
(por exemplo, devido ao transporte de um paciente para CT ou sala de operação) e
precisar ser reconectado.

•

Se, durante o uso, os valores de PIC exibidos entre o Monitor Camino ICP e o monitor do
lado do leito do paciente diferirem em mais de ± 1 mmHg ou 1 % da leitura do monitor
(o que for maior).

Se o valor da PIC estiver acima de 100 mmHg, a diferença entre os dois monitores poderá
diferir em 2 mmHg.
Passo 1: Como conectar os dois monitores
Aviso
Para cancelar o processo de sincronização durante qualquer um dos passos a seguir,
pressione Done (Pronto).
Conecte o Monitor Camino ICP ao monitor do lado do leito do paciente:
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A.

No painel traseiro do monitor Natus Neuro, conecte a extremidade do conector do
cabo PMIO à porta com o rótulo PMIO.
•

Alinhe o ponto vermelho no conector do cabo PMIO com o triângulo vermelho à
porta do monitor e empurre firmemente.

•

Verifique se o cabo está totalmente conectado ao monitor antes de continuar.

1 Cabo do adaptador de energia de CA

2

Cabo PMIO

B.

Na outra extremidade do cabo PMIO, conecte o cabo do adaptador do para pressão
monitor (e o de temperatura, se aplicável).
C. Conecte o cabo PMIO e o cabo do adaptador aos módulos de temperatura/pressão do
monitor do lado do leito do paciente.
Aviso
O Monitor Camino ICP não mede intervalos de CPP (Cerebral Perfusion Pressure,
Pressão de perfusão cerebral). Como resultado, o conector de CPP no cabo PMIO não
será usado.
Passo 2: Pressione o botão “Synchronize to Monitor” (Sincronizar com o monitor)
Na tela sensível ao toque do Monitor Camino ICP, pressione o botão “Synchronize to
Monitor” (Sincronizar com o monitor). O monitor Natus Neuro transmitirá um valor de PIC de
0 mmHg por até um minuto. Será exibida uma contagem regressiva para exibir a quantidade de
tempo restante para zerar o monitor do lado do leito do paciente.
Passo 3: Zerar o monitor do lado do leito do paciente para o monitor Natus Neuro
No monitor do lado do leito do paciente, siga as instruções do fabricante para zerar o monitor.
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Passo 4: Verificar valores adicionais para confirmar a sincronização
Aviso
As seguintes verificações de sincronização em 25 mmHg, 50 mmHg e 100 mmHg não são
necessárias, mas são recomendadas pela Natus Neuro.
Na tela sensível ao toque do Monitor Camino ICP, pressione o botão Check Additional Values
(Verificar valores adicionais) para transmitir valores adicionais de PIC para o monitor do lado
do leito do paciente para a verificação da escala:
•

25 mmHg

•

50 mmHg

•

100 mmHg

Observe pressionar o botão Check Additional Values (Verificar valores adicionais) repetidas
vezes avança para o próximo valor de PIC. Se você não estiver verificando valores adicionais,
prossiga para o passo final, “Complete the Synchronization Process” (Concluir o processo de
sincronização), no Capitulo 3.
A.

Na tela sensível ao toque do Monitor Camino ICP, pressione o botão Check
Additional Values (Verificar valores adicionais) para transmitir um valor de PIC em
25 mmHg por até um minuto para o monitor do lado do leito do paciente.

Será exibida uma contagem regressiva para exibir a quantidade de tempo restante para
confirmar se o valor também é exibido no monitor do lado do leito do paciente.
B.

Quando o valor da PIC no monitor do lado do leito do paciente estabilizar, verifique se o
monitor do lado do leito do paciente exibe o mesmo valor que o Monitor Camino ICP:

25 mmHg, ± 1 mmHg
C. Repita os passos de A a B desta seção para cada valor adicional que você quiser verificar.
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Passo 5: Concluir o processo de sincronização
Após concluir o processo de sincronização, pressione Done (Pronto). Quando o valor da PIC
no monitor do lado do leito do paciente estabilizar, verifique se o monitor do lado do leito do
paciente exibe o mesmo valor de PIC que o Monitor Camino ICP (±1 mmH ou 1 % da leitura do
monitor, o que for maior).
Durante o tratamento do paciente, a Natus Neuro recomenda comparar os valores da PIC entre
os dois monitores enquanto a equipe clínica estiver:
•
Como gravar a PIC
•
Como tratar a PIC
•
De acordo com a política da unidade hospitalar.
Se o Monitor Camino ICP ficar sem energia e se for desligado enquanto estiver conectado ao
monitor de cabeceira de um paciente, não use os valores de PIC do monitor do lado do leito do
paciente para medições. Os valores de PIC do monitor do lado do leito do paciente serão inválidos.
Aviso
Depois de concluir o processo de sincronização, sempre use as medições do Monitor Camino
ICP sobre as medições do monitor do lado do leito do paciente. Se ocorrer variação entre os
dois monitores, use os valores da PIC do Monitor Camino ICP para as medições do paciente e
repita os procedimentos de sincronização dos dois monitores (consulte o Capítulo 4).

Sobre as medições de pressão e de temperatura no monitor do lado do leito do paciente
O Monitor Camino ICP foi projetado para medir a pressão de tecido no intervalo de -10 mmHg a
125 mmHg e a temperatura do tecido no intervalo de 30 °C a 42 °C. Se a pressão ou a
temperatura estiver fora destes intervalos específicos no Monitor Camino ICP enquanto ele
estiver conectado ao monitor de cabeceira paciente, o monitor Natus Neuro ativará um alarme
de prioridade baixa para um alarme de condição de precisão do intervalo da PIC ou da
temperatura). Dependendo do tipo da condição do alarme, o monitor Natus Neuro também
transmitirá um valor de pressão de -15 mmHg ou um valor de temperatura de 15 °C para o
monitor do lado do leito do paciente para indicar que o monitor da Natus Neuro não consegue
executar medições precisas.
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Armazenamento do sistema
Se o Monitor Camino ICP não for usado por vários meses ou por mais tempo, remova a bateria
do monitor antes de armazená-lo. Durante o armazenamento, mantenha o monitor em um local
seco que atenda às seguintes condições ambientais:
•

Temperatura: -20 °C a 50 °C

•

Umidade: 25% a 80% RH, sem condensação

Verifique também se o local do armazenamento está livre de quaisquer líquidos que possam
gotejar dentro do monitor e danificar seus componentes internos.

Como usar a cinta do cabo para prender o adaptador de energia de CA
O Monitor Camino ICP também inclui uma braçadeira ajustável para prender o cabo do
adaptador de energia de CA durante o transporte do paciente ou o armazenamento. Para usar
essa cinta do cabo, passe a cinta de borracha em torno do cabo do adaptador enrolado e fixe-o
inserindo o prendedor de plástico redondo no orifício desejado.

1

Cinta do cabo

2

Cabo do adaptador de energia de CA
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Página em branco.
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CAPÍTULO 4 – Como monitorar a PIC e a temperatura
do paciente
Sobre a tela sensível ao toque
O Monitor Camino ICP inclui uma tela sensível ao toque para avaliar e controlar os parâmetros
do monitoramento da PIC e da temperatura do paciente. A tela sensível ao toque fornece as
seguintes guias para acessar e ativar os diferentes parâmetros:

Guia

Descrição

Principal

Fornece ferramentas para avaliar a PIC média (mmHg) e a temperatura
(°C) do paciente. Para mais detalhes, consulte o Capítulo 4.

Tendência

Fornece ferramentas para monitorar um histórico de até cinco dias dos
valores da pressão intracraniana do paciente. Para mais detalhes,
consulte o Capítulo 4.

Alarme

Fornece ferramentas para especificar um limite de alarme de PIC alta que
o monitor tolerará antes de emitir um som de alarme. Para mais detalhes,
consulte o Capítulo 4.

Configurações

Fornece ferramentas para especificar idiomas, data e hora. Este painel
também contém configurações para especificar o gráfico de forma de
onda animado que aparece no painel Main (Principal). Para mais
detalhes, consulte o Capítulo 4.

Aviso
Se não houver interação do usuário com a tela sensível ao toque por mais de 3 minutos, a
interface do utilizador irá automaticamente mudar para o separador principal, se qualquer
outra guia está sendo exibido.
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Sobre o botão Sincronizar com o monitor
Se você estiver planejando exibir os dados do paciente do Monitor Camino
ICP em um monitor do lado do leito do paciente, pressione o botão
Synchronize to Monitor (Sincronizar para monitorar) para iniciar o processo de
sincronização entre os dois monitores. Esse processo garante que os dois monitores estejam
exibindo valores idênticos da PIC do paciente. Observe que esse recurso
fornece verificações de sincronização em 0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg e
100 mmHg. Cada pressionar do botão Check Additional Values (Verificar
valores adicionais) avançará para a próxima medição. Para obter instruções sobre como
sincronizar os monitores, consulte o Capítulo 4.

Como analisar a barra de status
Ao usar o Monitor Camino ICP, a barra de status na parte inferior da tela sensível ao toque
exibirá mensagens para indicar os estados atuais dos alarmes, cateteres e energia de
CA/bateria.

Barra de status

Como verificar o status da bateria e da energia de CA
O Monitor Camino ICP pode ser alimentado pela energia de CA ou pela carga da bateria. Para
determinar o status da energia do monitor, visualize os símbolos de bateria e de plugue que
aparecem na parte inferior direita da tela sensível ao toque.
Símbolo

Status

Indica que a energia de CA está sendo usada.
Indica que a energia de CA não está sendo usada/disponível.
Indica que a energia da bateria está sendo usada para alimentar o monitor.
Cada barra verde representa o nível de carga remanescente da bateria
(consulte a seção a seguir).
Indica que a energia de CA está sendo usada para carregar a bateria.
Indica que a bateria não está conectada ou não está funcionando corretamente.
Para obter instruções sobre como energizar o monitor, consulte o Capítulo 3.
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Como verificar a quantidade de carga disponível da bateria
O Monitor Camino ICP exibe os seguintes símbolos na barra de status para indicar os níveis de
carga da bateria.
Símbolo

Cor

Carga disponível

Verde

75% a 100%

Verde

50% a 75%

Verde

25% a 50%

Verde

Menos do 25%

Amarelo piscante

Menos que 5 minutos

Se o nível de carga da bateria cair para 15 minutos ou menos, o monitor exibirá uma mensagem
de erro na barra de status. Se o nível de carga da bateria cair para cinco minutos ou menos, o
monitor ativará um alarme técnico. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 5.

Sobre os alarmes
O Monitor Camino ICP ativa um alarme fisiológico quando o limite de alarme da PIC alta for
excedido e vários alarmes técnicos para indicar problemas relacionados ao equipamento.
Para obter instruções sobre como ajustar o limite de alarme de PIC alta, consulte o Capítulo 4.
Para obter informações detalhadas sobre como responder a cada um desses tipos de alarme,
consulte o Capítulo 5.

55

Como monitorar a PIC e a temperatura do paciente
Pressione a guia Main (Principal) para exibir os valores da PIC média e da temperatura como
dados numéricos. A PIC também pode ser exibida como uma forma de onda animada.

As informações nessa tela incluem:
Parâmetro
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Descrição

1

Exibe um gráfico que mostra a PIC em mmHg versus tempo como uma
forma de onda animada (sólida ou de linhas). Para especificar o tipo da
forma de onda, pressione a guia Settings (Configurações). Para mais
instruções, consulte o Capítulo 4.

2

Exibe a PIC média em mmHg como valores numéricos.

3

Exibe o limite de alarme de PIC alta do paciente. Se a PIC média do
paciente exceder esse limite por mais de cinco segundos, será emitido
um alarme sonoro. Para especificar esse limite, consulte o Capítulo 4.

4

Exibe a temperatura do tecido em graus Celsius (°C).

5

Especifica as escalas dos intervalos de pressão da forma de onda de PIC.

Sobre a exibição numérica dos valores da PIC média
O valor numérico da PIC que é exibido na tela sensível ao toque é o valor da PIC média do
paciente, que é uma representação média do tempo da PIC medida continuamente. Esse valor
exibido é arredondado para o 1 mmHg mais próximo.

Como dimensionar os intervalos das formas de onda da PIC
Se as formas de onda da PIC no painel Main (Principal) precisarem ser redimensionadas para
fins de clareza, pressione o botão Scale (Escala)
de formas de onda. Os intervalos incluem:

para especificar diferentes intervalos

Intervalos (mmHg)

Incrementos (mmHg)

0 a 30

5

0 a 50

10

0 a 100

10

0 a 150

25

-10 a 20

5

Cada pressionamento do botão Scale (Escala) avança para o próximo intervalo. Observe que o
propósito do intervalo de -10a 20 mmHg é fornecer a escala apropriada ao zerar o Cateter de
fibra ótica (consulte as instruções do Capítulo 10 sobre como zerar o Cateter de fibra ótica).
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Como monitorar os dados de tendência
Pressione a guia Trend (Tendência) para exibir um gráfico dos dados de tendência gravados
da PIC média em mmHg em intervalos de um minuto. O Monitor Camino ICP armazena até
cinco dias de dados de tendência que podem ser exibidos em intervalos de tempo específicos.
Esses dados também podem ser extraídos do monitor para outros tipos de mídia por
transferência de USB ou por fluxo digital. Para obter instruções sobre como extrair dados,
consulte o Capítulo 6.

As informações desse painel incluem:
Itens
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Descrição

1

Extract Data (Extrair dados)
Copia os dados de tendência do paciente para uma unidade USB que tenha sido
conectada à porta USB na parte traseira do monitor.

2

Data Streaming (Fluxo digital de dados)
Indica que o recurso para o fluxo digital de dados de tendência do paciente para
outro tipo de mídia foi ativado. Esse recurso requer o uso do cabo adaptador de
USB-to-RS232 (consulte o Capítulo 6.

3

ICP Scale (Escala de PIC)
Especifica o intervalo dos valores de PIC exibidos no gráfico Trend (Tendência).

4

Time Scale (Escala de tempo)
Especifica o intervalo de tempo exibido no gráfico Trend (Tendência).

5

Exibe os dados de tendência de PIC do paciente.

6

Exibe a PIC média em mmHg como um valor numérico.

7

Exibe o limite de alarme de PIC alta. Se o valor da PIC média do paciente
exceder esse limite por mais de cinco segundos, será emitido um alarme sonoro.
Para especificar esse limite, consulte o Capítulo 5.

8

Exibe a temperatura do tecido em graus Celsius (°C).

Como escalar intervalos de tempo para dados de tendência
Pressione o botão Time Scale (Escala de tempo)
para especificar diferentes
intervalos de tempo para visualizar os dados de tendência. Os intervalos de tempo incluem:

•

3 horas

•

12 horas

•

24 horas

•

48 horas

•

120 horas

Cada pressionar do botão Time Scale (Escala de tempo) avança para o próximo intervalo de tempo.

Como escalar intervalos de PIC para dados de tendência
Se as formas de onda de PIC no painel Trend (Tendência) precisarem de redimensionamento
para uma visualização ideal, pressione o botão ICP Scale (Escala de PIC)
especificar diferentes intervalos de formas de onda. Os intervalos incluem:
Intervalos (mmHg)

Incrementos (mmHg)

0 a 30

5

0 a 50

10

0 a 100

10

0 a 150

25

-10 a 20

5

para

Pressionar o botão ICP Scale (Escala de PIC) avança para o próximo intervalo de formas de onda.

Condições que redefinem os dados de tendência
Dependendo do tipo de cateter, algumas condições podem resultar na perda de dados de
tendência durante o processo de registro. Para mais detalhes, consulte o Capítulo 4.
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Como definir o limite de alarme PIC alta
Pressione a guia Alarm (Alarme) para especificar as configurações de controle do alarme
fisiológico. Esse painel inclui setas para especificar o valor do limite de alarme de PIC alta,
ativar e desativar o alarme e restaurar o limite de alarme de PIC alta de uma configuração
personalizada para a configuração padrão de fábrica (20 mmHg).
As informações desse painel incluem:

Item
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Descrição

1

Alarm On (Alarme ativado)
Ativa as configurações do alarme fisiológico. Se essa posição for
selecionada, o monitor emitirá um alarme sonoro se a PIC média do paciente
exibida exceder o limite do alarme de PIC alta por mais de cinco segundos. Por
padrão, essa opção está selecionada e definida como 20 mmHg.

2

Alarm Off (Alarme desativado)
PIC alta seja emitido. Nesse modo, o monitor exibirá ICP Alarm Off (Alarme de
PIC desativado) na barra de status. Observe que os alarmes técnicos não
podem ser desativados com essa opção.

3

High ICP Alarm Limit (Limite de alarme de PIC alta)
Especifica o valor máximo de PIC que o monitor tolerará antes de ativar o alarme.
Para especificar esse limite, pressione as setas até um valor entre -10 mmHg e
+125 mmHg em incrementos de 1 mmHg.

Item

Descrição

4

Restore Defaults (Restaurar padrões)
Restaura as configurações personalizadas para o alarme de limite de PIC alto
para as configurações padrão de fábrica (20 mmHg). Pressionar esse botão
também ativa o Alarm On (Alarme ativado).

5

ICP
Exibe a PIC média em mmHg como valores numéricos.

6

Temperature (Temperatura)
Exibe a temperatura do tecido em graus Celsius (°C).

Sobre o cálculo do limite de alarme de PIC alta
O Monitor Camino ICP baseia o limite de alarme alto no valor da PIC média do paciente, que é
representado pelo valor numérico da PIC que aparece na tela sensível ao toque. O alarme de
PIC alta será disparado se o valor da PIC média exibida do paciente permanecer continuamente
acima do limite de alarme de PIC alta por um período de cinco segundos.
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Como especificar o limite de alarme de PIC alta
Sempre verifique se o limite de alarme de PIC alta está definido de maneira adequada
para cada paciente antes do tratamento.
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1.

Na tela de toque, pressione a guia Alarm (Alarme).

2.

Pressione o botão Alarm On (Alarme ativado). Isso ativará as configurações de alarme.

3.

No campo High ICP Alarm Limit (Limite alarme PIC alta), use as setas para especificar o
valor do limite de alarme de PIC alta para o paciente. Observe que os limites do intervalo
estão entre -10 mmHg e +125 mmHg em incrementos de 1 mmHg.

4.

Pressione Accept (Aceitar). Se o valor da PIC média do paciente exceder esse limite
especificado por mais de cinco segundos, o monitor ativará o alarme fisiológico. Observe
que pressionar Cancel (Cancelar) reverte todas as alterações para os valores anteriores.
Para responder a esse alarme, consulte o Capítulo 4.

Rótulos da tela sensível ao toque que indicam limite de alarme de PIC alta
Observe que o limite de alarme especificado na etapa aparece nas telas Main (Principal) e
Trend (Tendência) como os seguintes rótulos indicadores:
•

Uma linha horizontal no gráfico que corresponde ao limite de alarme de PIC alta especificado.

•

Um valor numérico ao lado do símbolo de limite de alarme.

1

Limite de alarme de PIC alta

2

Limite de alarme de ICP alta
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Como desativar o alarme de PIC alta
Para desativar o alarme de PIC alta e impedir que o Monitor Camino ICP emita
um alarme fisiológico sonoro, pressione Alarm Off (Alarme desativado) e, em
seguida, Accept (Aceitar). Se essa opção estiver selecionada, o monitor
exibirá ICP Alarm Off (Alarme de PIC desativado) na barra de status. O monitor também
removerá os rótulos indicadores de limite de alarme de PIC alta das telas Main (Principal) e
Trend (Tendência). Para ativar o alarme de PIC alta, pressione Alarm On (Alarme ativado) e,
em seguida, Accept (Aceitar).
A seleção do recurso Alarm Off (Alarme desativado) no painel Alarm (Alarme)
desabilitará o limite de alarme de PIC alta indefinidamente. Tenha cuidado se esse recurso
estiver selecionado. Para reabilitar esse alarme, pressione os botões Alarme ativado e
Aceitar.

Como silenciar o alarme de PIC alta temporariamente
Para silenciar o alarme fisiológico temporariamente, pressione o símbolo de
alarme ativo na barra de status. Isso silenciará o alarme por três minutos ou até
que o valor da PIC média do paciente caia abaixo do limite especificado. Nesse
estado silencioso, a barra de status exibirá Audio Paused (Áudio pausado) e alterará o
símbolo de alarme de ativo para Áudio pausado (consulte a seção Para compreender os
símbolos de alarme no Capítulo 5). Se o valor da PIC média do paciente não cair abaixo do
limite de alarme especificado, o tom de alarme será retomado.

Como restaurar os valores padrão do limite de alarme de PIC alta
Depois de especificar o valor do limite de alarme de PIC alta na guia Alarm
(Alarme), o Monitor Camino ICP salva esse valor atual na memória. Se o monitor
for desligado por qualquer período e, em seguida, for ligado novamente, o último
valor de limite de alarme de PIC alta será restaurado. Para restaurar o limite de alarme de PIC alta
de uma configuração personalizada para as configurações padrão de fábrica (20 mmHg),
pressione Restore Defaults (Restaurar padrões) e, em seguida, Accept (Aceitar). Observe que
o pressionamento do botão Restore Defaults (Restaurar padrões) também ativará o modo
Alarm On (Alarme ativado) automaticamente.
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Como personalizar as configurações do usuário
Pressione a guia Settings (Configurações) para controlar a aparência das informações
gráficas e textuais específicas que aparecem na tela sensível ao toque. Esse painel também
inclui um botão para determinar informações do sistema relativas a software e a firmware.
As informações desse painel incluem:

Número

Descrição

1

Especifica o tipo de forma de onda de PIC (linha ou preenchimento) que é
exibida no painel Principal.

2

Set Time and Date (Como definir hora e data)
Especifica a hora e a data que são exibidas no monitor. O objetivo da exibição
de hora/data é para o recurso Extract Data (Extrair dados).

3

Set Language (Definir idioma)
Especifica o idioma que é exibido na interface do software.

4

System Information (Informações do sistema)
Exibe as informações correspondentes ao software e ao firmware do sistema.
Service Mode (Modo serviço)
Proporciona informações diagnóstico para erros. Esse modo aparece no painel
Informações do sistema. Esse modo é protegido por senha e pode ser
acessado apenas pela equipe da Natus.
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Como especificar o tipo da forma de onda
O Monitor Camino ICP fornece opções para exibir a forma de onda de PIC como um gráfico preenchido.

1

Forma de onda definida para o modo Fill (Preencher).

1.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações).

2.

Pressione Set Waveform (Definir forma de onda).

3.

Especifique o tipo da forma de onda selecionando Line (Linha) ou Fill (Preencher).

4.

Pressione Accept (Aceitar).

O tipo da forma de onda selecionado aparecerá no painel Main (Principal).
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Como especificar a hora e a data
O Monitor Camino ICP fornece ferramentas para configurar a hora e a data que aparecem na
tela sensível ao toque.

Para definir essas informações:
1.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações).

2.

Pressione o botão Set Time and Date (Definir hora e data).

3.

No painel exibido, pressione o campo desejado (hora, minutos, data, mês ou ano) e use as
setas para especificar a configuração apropriada. Observe que você pode ajustar essas
configurações antes de aceitá-las no passo seguinte.

4.

Pressione Accept (Aceitar). O Monitor Camino ICP exibirá a hora/data selecionadas na
tela sensível ao toque.
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Como especificar idiomas
O Monitor Camino ICP fornece opções para exibir o texto na tela em diferentes idiomas:

A lista de idiomas suportados inclui:
• Inglês
• Francês
• Italiano
• Alemão
• Espanhol

• Holandês
• Japonês
• Russo
• Dinamarquês
• Polonês

• Coreano
• Chinês (simplificado)
• Português (do Brasil)

Para mudar o idioma:
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1.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações).

2.

No lado esquerdo do painel, pressione Set Language (Definir idioma).

3.

No menu exibido Language (Idioma) exibido, use as setas para selecionar o idioma desejado.

4.

Pressione Accept (Aceitar). O Monitor Camino ICP exibirá todo o texto da tela no idioma
selecionado.

Como determinar as informações do sistema
Se você tiver problemas técnicos com seu Monitor Camino ICP, poderá precisar
fornecer à Natus Neuro informações relativas às versões do software e do firmware
do sistema. Para determinar essas informações, pressione o símbolo de informações.

Sobre os botões Extract Log (Extrair log) e Service Mode (Modo de serviço)
O botão Extract Log (Extrair log) aparecerá no painel Information System (Informações do
sistema) apenas se uma unidade USB estiver conectada ao Monitor Camino ICP. Observe que,
ao conectar uma unidade USB, esse botão pode demorar vários segundos para aparecer.
Pressionar o botão Extract Log (Extrair log)
copiará as informações do log do
sistema do monitor para a unidade USB. Durante uma sessão de solução de problemas, a
equipe técnica da Natus poderá solicitar esse arquivo de log.
O botão Service Log (Modo de serviço)
fornece informações de diagnóstico para
a equipe da Natus para a solução de problemas. Esse botão é destinado apenas para uso da
equipe da Natus.
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Página em branco.
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CAPÍTULO 5 – Como responder a alarmes fisiológicos e
técnicos
Sobre os dois tipos de alarme
O Monitor Camino ICP ativa dois tipos de alarme de tipos áudio/visual para indicar problemas
que requerem atenção imediata:
Tipo de alarme
Fisiológico

Descrição
Alerta o enfermeiro/médico de que o valor da PIC média do paciente
que está sendo monitorado excedeu o limite especificado por mais de
cinco segundos.
Alerta o enfermeiro/médico de que há um problema com a bateria do
monitor, os componentes elétricos, a versão do software ou as
conexões dos cateteres. Esses alarmes técnicos incluem:

Técnico

alarme.

• Falhas irreversíveis do sistema
• Falha do cateter de PIC
• Falha do sensor de temperatura
• Nível baixo da bateria
(5 minutos ou menos)
• Superaquecimento do monitor

• Falha do ventilador de
resfriamento
• PIC média fora do intervalo de
precisão
• Intervalo de temperatura fora do
intervalo de precisão
• Falha da bateria

Não bloqueie o alto-falante do alarme com qualquer material que possa abafar o som do

Sobre as mensagens técnicas
Além dos alarmes técnicos, o Monitor Camino ICP também exibe mensagens técnicas na barra
de status para indicar problemas com:
• Nível baixo da bateria (15 minutos ou menos) • Não há cateter conectado
• Vários cateteres estão conectados

• Falha na inicialização do cateter

• O cateter está inicializando

• Não é possível escrever no arquivo de log

Para obter informações sobre como responder a essas mensagens, consulte o Capítulo 5.
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Para compreender os símbolos de alarme
Na barra de status, o Monitor Camino ICP exibe diferentes variações do símbolo de sino de
alarme para indicar três estados diferentes de alarme: Ativo, Áudio pausado e Inativo:
Símbolo

Estado

Descrição

Alarme

Indica um alarme fisiológico ou técnico ativo.
Nesse estado, a barra de status exibe a
descrição do erro que ativou o alarme.

Áudio pausado

Indica um alarme fisiológico ou técnico ativo
que tenha sido pausado temporariamente
com o pressionamento do símbolo de alarme
ativo. Nesse estado, a barra de status exibe
Audio Paused (Áudio pausado). Após três
minutos de silêncio, a mensagem Audio
Paused (Áudio pausado) desaparece, e o
alarme é reativado automaticamente.

Inactive
(Inativo)

Indica que nenhum alarme fisiológico ou
técnico está ativo.

Alarm Off
(Alarme
desativado)

Indica que o monitor desativará o alarme de
PIC alta e impedirá que um alarme de PIC
alta seja emitido.

(bordas amarelas)

(bordas amarelas
cruzadas)

(Em cinza)
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Como o monitor prioriza os alarmes
O Monitor Camino ICP atribui a cada condição de erro, que possa ativar um tipo de alarme
fisiológico ou técnico, um intervalo de prioridades clínicas entre médias e baixas. Essas
prioridades são determinadas por dois fatores:
•
O dano potencial que pode ocorrer ao paciente.
•
Com que rapidez o dano potencial pode começar a ocorrer se o usuário não responder à
causa do alarme.
Prioridade
clínica

Dano potencial se o alarme
for ignorado

Prazo para a ocorrência de
dano potencial

Média

Dano reversível

Aviso

Baixo

Dano reversível

Atrasado

Indicadores de áudio e visuais para alarmes de prioridade média e baixa
Dependendo da prioridade clínica da condição de erro que esteja provocando o alarme, o
Monitor Camino ICP ativará os indicadores de áudio e visuais para alertar o usuário sobre a
condição.
Prioridade
clínica

Média

Baixa

Indicadores de áudio

Indicadores visuais

• Emite um alarme sonoro
contendo uma
intermitência de três
pulsos, com uma
separação de 180
milissegundos entre os
pulsos e uma separação
de três segundos entre as
intermitências.
• O volume de cada pulso de
alarme tem uma pressão
sonora de 70 dB.

• Será exibida uma mensagem na
barra de status identificando o erro.
• Se ocorrer uma falha no sistema,
uma janela de mensagem autônoma
será exibida, identificando um código
de erro e uma descrição da falha.
• As bordas em torno dos símbolos
específicos (por exemplo, alarme,
bateria) na tela sensível ao toque
piscarão em amarelo.
• Para algumas condições de erro, os
valores do paciente piscarão em
amarelo.

• Emite um alarme sonoro
contendo um único pulso,
com uma separação de 16
segundos entre as
intermitências.
• O volume do único pulso
de alarme tem uma
pressão sonora de 69 dB.

• Será exibida uma mensagem na
barra de status identificando o erro.
• Os valores do paciente serão
exibidos em amarelo (sem piscar).
• Para erros relacionados com a
bateria, o símbolo de bateria indica
que a bateria não tem carga restante.

Para obter informações específicas sobre os indicadores de áudio/visual que ocorrem para cada
tipo de alarme de prioridade média e baixa, consulte Como responder ao alarme fisiológico (PIC
acima do limite de alarme) e Como responder a alarmes técnicos no Capítulo 5.
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Prioridades dos alarmes fisiológicos e técnicos
O Monitor Camino ICP inclui um alarme fisiológico de prioridade média que será ativado se o
valor da PIC média de um paciente exceder o limite especificado pelo usuário por mais de cinco
segundos. Não existe nenhum outro alarme fisiológico. Se ocorrerem duas ou mais condições
de erro simultaneamente que possam ativar um alarme fisiológico e um alarme técnico, o
alarme fisiológico sempre terá precedência (a não ser que o alarme técnico seja provocado por
uma falha irreversível do sistema, o que resultará na inutilização do monitor;). Os alarmes
técnicos restantes serão anunciados depois que o alarme fisiológico for resolvido.

Como o monitor prioriza entre dois alarmes técnicos
Se ocorrerem duas ou mais condições de erro com a mesma prioridade clínica simultaneamente
que possam ativar diferentes alarmes técnicos, o Monitor Camino ICP priorizará o alarme a ser
ativado com base em como a condição de alarme afeta a segurança do paciente ou a estabilidade
do equipamento. Observe que um alarme técnico com uma prioridade mais alta sempre será
ativado antes de um alarme técnico com uma prioridade mais baixa. Um alarme de prioridade mais
baixa não será anunciado até que o alarme de prioridade mais alta seja resolvido.
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Lista de prioridades de cada alarme
Aviso
Se qualquer componente de software, firmware ou elétrico dentro do monitor tiver um defeito
sério durante um alarme fisiológico, o Monitor Camino ICP ativará um alarme técnico
irreversível, que substituirá o alarme fisiológico e indicará uma falha no sistema. Se esse
alarme técnico irreversível for ativado, o monitor não exibirá mais os valores do paciente, e o
usuário precisará entrar em contato com a Natus Neuro para obter atendimento. Para obter
mais informações sobre essa condição de erro, consulte o Capítulo 5.
A tabela a seguir lista as prioridades de cada condição de alarme:
Prioridade
do alarme

Tipo de condição de erro

Tipo de prioridade clínica

1

Falhas irreversíveis do sistema

Média

2

Alarme de PIC alta

Média

3

Falha do cateter de PIC

Média

4

Falha do sensor de temperatura

Média

5

Nível baixo da bateria (5 minutos ou menos)

Média

6

Superaquecimento do monitor

Média

7

Falha do ventilador de resfriamento

Baixa

8

PIC média fora do intervalo de precisão

Baixa

9

Intervalo de temperatura fora do intervalo
de precisão

Baixa

10

Falha da bateria

Baixa

11

Nível baixo da bateria (15 minutos ou menos)

N/A

12

Vários cateteres estão conectados

N/A

13

O cateter está inicializando

N/A

14

Não há cateter conectado

N/A

15

Falha na inicialização do cateter

N/A

16

Não é possível escrever no arquivo de log

N/A
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Como responder ao alarme fisiológico
(PIC acima do limite do alarme)
Se o valor da PIC média do paciente exceder o limite especificado por mais de cinco segundos,
o Monitor Camino ICP ativará um alarme fisiológico de prioridade média que:
•

Emitirá um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibirá a seguinte mensagem de erro na barra de status: “ICP above alarm limit”
(PIC acima do limite do alarme)

•

Piscará o símbolo do alarme na barra de status.

•

Piscará o valor da PIC média em amarelo nas telas Main (Principal), Trend (Tendência)
e Alarm (Alarme).

Para silenciar o alarme temporariamente, pressione o símbolo de alarme piscante na tela
sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por três minutos ou até que o valor da PIC média do
paciente caia abaixo do limite do alarme especificado para pelo menos uma medição. Após três
minutos, o alarme será reativado. Para desativar completamente o alarme, pressione a guia
Alarm (Alarme) e selecione Alarm Off (Alarme desativado) e Accept (Aceitar). Para obter
instruções sobre como especificar o limite de alarme de PIC alta, consulte o limite de alarme de
PIC alta.
A seleção do recurso Alarm Off (Alarme desativado) desativará o limite de alarme de
PIC alta indefinidamente. Tenha cuidado se esse recurso estiver selecionado.
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Como responder a alarmes técnicos
Use as seguintes diretrizes para responder a cada alarme técnico.

Como responder a alarmes de falhas irreversíveis do sistema
Se qualquer componente de software, firmware ou elétrico dentro do monitor tiver um defeito
sério durante o uso, o Monitor Camino ICP interromperá o relatório dos valores de medição na
tela sensível ao toque e ativará um alarme técnico de prioridade média. Durante esse modo de
alarme, o monitor:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe uma janela de mensagens autônoma especificando um código e uma descrição do
erro da falha aplicável do sistema, que inclui o seguinte:
•

Sensor board failure (Falha da placa do sensor)

•

Power board failure (Falha da placa de energia)

•

General software programming error (Erro geral de programação do software)

•

Incompatible firmware error (Erro de firmware incompatível)

Para obter uma lista completa de códigos de erros, consulte o Capítulo 8. Observe que cada
uma dessas condições de alarme é irreversível. Se ocorrer qualquer um desses alarmes, cuide
da necessidade do paciente, anote o código de erro específico e entre em contato com a Natus
Neuro para obter atendimento.

Como responder ao alarme de falha do cateter de PIC
Se o cateter de PIC falhar durante a inicialização ou uso, o monitor ativará um alarme de
prioridade média que:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “Catheter failure” (Falha do cateter)

•

Removerá os valores de PIC e de temperatura da tela.

Para resolver esse problema, desconecte o cateter. Para retomar o monitoramento da PIC, o
cateter inteiro deve ser substituído.

Como silenciar o alarme de falha do cateter temporariamente
Pressione o símbolo de alarme piscante na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos. Se o cateter não for desconectado em três minutos, o alarme será reativado.
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Como responder ao alarme de falha do sensor de temperatura
Se o sensor de temperatura falhar durante o uso, o monitor ativará um alarme de prioridade
média que:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “Temperature sensor failure”
(Falha do sensor de temperatura)

•

Removerá os valores de PIC e de temperatura da tela.

Para resolver esse problema, desconecte o cabo de temperatura. Para retomar o
monitoramento da temperatura, o cateter inteiro deve ser substituído.

Como silenciar o alarme de falha do sensor temporariamente
Pressione o símbolo de alarme piscante na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos. Se o sensor não for desconectado em três minutos, o alarme será reativado.

Como responder ao alarme de bateria fraca
O Monitor Camino ICP inclui uma bateria de íons de lítio de 14,4 V substituível que fornece
energia para o monitor por pelo menos 1,5 hora. A bateria deve alimentar o monitor apenas
durante o transporte do paciente. Use energia CA sempre que possível.

15 minutos ou menos de energia restante
Se o nível de energia da bateria cair para 15 minutos ou menos de carga restante, o Monitor
Camino ICP exibirá a seguinte mensagem na barra de status: “Battery is low” (A bateria está
fraca). Se isso ocorrer, conecte o monitor a uma tomada de energia de CA. Essa mensagem de
advertência não desaparecerá até que o monitor seja conectado à energia de CA.
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5 minutos ou menos de energia restante
Se o nível de energia da bateria cair para cinco minutos ou menos de carga restante, o Monitor
Camino ICP ativará um alarme de prioridade média que:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem na barra de status: “Battery is low” (A carga da bateria
está fraca)

•

Pisca o símbolo de bateria em amarelo na barra de status.

Se isso ocorrer, conecte o monitor a uma tomada de energia de CA imediatamente. Esse
alarme será interrompido assim que o monitor for conectado à energia de CA.
Conecte o monitor a uma fonte de alimentação CA imediatamente se o alarme de
bateria fraca for ativado.

Como silenciar o alarme de bateria fraca temporariamente
Pressione o símbolo de alarme piscante na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos enquanto você conecta o monitor a uma tomada de energia CA para carregar a
bateria. Se a bateria não receber carga em três minutos, o alarme será reativado.
A bateria do Monitor Camino ICP pode ser substituída pelo engenheiro biomédico do hospital.
Para mais instruções, consulte o Capítulo 9.
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Como responder ao alarme de superaquecimento do monitor
Se a temperatura dentro do Monitor Camino ICP exceder 80 ºC, o monitor ativará um alarme de
prioridade média que:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “Monitor overheating, check
vent” (Superaquecimento do motor, verifique a ventilação)

Para resolver esse problema, verifique se as ventilações nos painéis traseiro e inferior do
monitor estão bloqueadas. Se houver algum bloqueio, remova-o imediatamente. Quando a
temperatura dentro do monitor cair para menos de 80 °C, esse alarme será interrompido e a
mensagem desaparecerá.

Como silenciar o alarme de superaquecimento do monitor temporariamente
Pressione o símbolo de alarme piscante na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos enquanto você remove todas as obstruções das ventilações. Se a temperatura
dentro do monitor não cair para menos de 80 °C em três minutos, o alarme será reativado.

Como responder ao alarme de falha do ventilador de resfriamento
O Monitor Camino ICP contém um ventilador interno que circula o ar para resfriar os
componentes eletrônicos internos. Se o monitor detectar que o ventilador de resfriamento parou
de funcionar, ele ativará um alarme técnico de prioridade baixa que:
•
Emitirá um alarme sonoro contendo uma intermitência de um pulso a cada 16 segundos
•
Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “Cooling fan failure” (Falha do
ventilador de resfriamento)
Se ocorrer esse problema, desligue o monitor para evitar possível superaquecimento. Após
desligar o monitor, entre em contato com a Natus Neuro para obter atendimento.

Como silenciar o alarme do ventilador de resfriamento temporariamente
Pressione o símbolo de alarme amarelo na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por três
minutos enquanto você desliga a energia do monitor para evitar possível superaquecimento. Se o
monitor permanecer ligado por três minutos enquanto ainda houver uma condição de erro no
ventilador de resfriamento, o alarme será reativado.
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Como responder ao alarme de intervalo de precisão
O Monitor Camino ICP foi projetado para medir a PIC e a temperatura do tecido entre intervalos
clínicos específicos:
Medições

de precisão

PIC

Entre -10 e +125 mmHg, que inclui os seguintes níveis de precisão,
dependendo do tipo do cateter:
Cateter de fibra ótica:
• -10 a 50 mmHg (±2 mmHg)
• 51 a 125 mmHg (±6%)
Cateter flexível:
• -10 a 10 mmHg (±2 mmHg)
• 11 a 33 mmHg (±3 mmHg)
• 34 a 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)

Temperatura

Entre 30 °C a 42 °C (±0.3 °C)

Se a PIC ou a temperatura medida estiver fora desses intervalos, o monitor ativará um alarme
de prioridade baixa que:
•

Emitirá um alarme sonoro contendo uma intermitência de um único pulso a cada 16 segundos.

•

Exibe uma das seguintes mensagens na barra de status:

“ICP is out of accuracy range” (PIC fora do intervalo de precisão) ou “Temperature is out of
accuracy range” (Temperatura fora do intervalo de precisão)
•

Exibe o valor da PIC média ou da temperatura em amarelo nas telas Main (Principal),
Trend (Tendência) e Alarm (Alarme).

Para resolver esse problema, a PIC média ou a temperatura devem estar dentro dos intervalos
de precisão nominais na tabela acima.

Como silenciar o alarme de precisão de PIC e de temperatura temporariamente
Pressione o símbolo de alarme amarelo na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos enquanto os valores da PIC média ou da temperatura caem dentro dos intervalos
de precisão nominais exibidos na tabela acima. Se os valores da PIC média ou da temperatura
permanecerem fora dos intervalos de precisão nominais por três minutos, o alarme será reativado.
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Como responder ao alarme de falha da bateria
Se houver falha no sistema de controle da bateria dentro do Monitor Camino ICP durante o
uso do monitor, o monitor não poderá mais relatar a quantidade da carga restante da bateria.
Se ocorrer esse problema, o monitor ativará um alarme técnico de prioridade baixa que:
•

Emitirá um alarme sonoro contendo uma intermitência de um único pulso a cada 16 segundos.

•

Fará com que o símbolo de energia da bateria na tela sensível ao toque apareça cruzado.

•

Exibe a seguinte mensagem na barra de status:

“Battery Failure” (Falha da bateria)
Se esse alarme de falha da bateria for ativado, o monitor não deverá funcionar com a energia
da bateria. Se necessário, conecte o monitor a uma tomada CA para manter a alimentação.
Após o tratamento do paciente, tente o seguinte:
•

Desligue o monitor e ligue-o novamente.

•

Substitua a bateria.

Se essa condição de alarme persistir, entre em contato com a Natus Neuro para obter atendimento.

Como silenciar o alarme de falha da bateria temporariamente
Pressione o símbolo de alarme amarelo na tela sensível ao toque. Isso silenciará o alarme por
três minutos. Se o monitor permanecer ligado por três minutos enquanto ainda houver um aviso
de falha da bateria, o alarme será reativado.
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CAPÍTULO 6 – Como extrair dados de tendência para
avaliação remota
Sobre a extração de dados
O Monitor Camino ICP fornece duas opções para extrair dados de tendência de PIC média.
•

Unidade USB externa

•

Fluxo digital por meio do cabo adaptador USB-to-RS232

Os dois tipos de mídia são conectados ao monitor por meio de uma conexão USB, que está
localizada no painel traseiro.
Aviso
A porta do conector USB do monitor Camino ICP foi projetada para conexão apenas a uma
unidade USB e a um cabo adaptador USB-to-RS232 para a extração de dados de tendência
de PIC. A porta USB não foi projetada para ser conectada a uma conexão de rede (por
exemplo, adaptador bluetooth USB, adaptador ethernet USB, etc.)
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Como extrair dados para uma unidade USB
Use o recurso Extract Data(Extrair dados) para exportar até cinco dias de dados de tendência
de PIC média do monitor para uma unidade USB externa. Ao usar esse recurso, o Monitor
Camino ICP copia os dados na unidade USB como um arquivo de valores separados por
vírgulas (.csv). Esse arquivo .csv registra a data, a hora e os valores da PIC média em
intervalos de um minuto e exibe as informações como texto ASCII. O texto a seguir fornece uma
amostra da entrada de dados de tendência de .csv:
2011-04-20-13:38, 18.3
Ano

Mês

Dia

Hora

Média de ICP (mmHg)

Para extrair os dados para uma unidade USB:
1.

No painel traseiro, conecte a unidade USB ao conector USB.

1 Unidade USB
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2

Adaptador de energia de CA

3

Cabo PMIO

2.

Na tela de toque, pressione a guia Trend (Tendência) e selecione Extract Data (Extrair dados).

3.

Verifique se a mensagem a seguir é exibida:

4.

Pressione Accept (Aceitar), remova a unidade USB e exiba o arquivo .csv no dispositivo
de saída desejado (por exemplo, no laptop).

Aviso
A unidade USB externa deve ser uma unidade formatada com FAT (FAT16 ou FAT32).
Não são aceitos outros formatos de sistema de arquivos.

Aviso
O dispositivo USB pode levar até um minuto para ser detectado pelo Monitor Camino ICP.

Aviso
No arquivo .csv, o carimbo de hora dos dados extraídos é baseado nas configurações de
data/hora do monitor, que são especificadas na guia Settings (Configurações). Em países
nos quais o horário de verão é observado, a hora deve ser ajustada manualmente. Para mais
instruções, consulte o Capítulo 2.

Como o monitor armazena dados de tendência por até cinco dias
O Monitor Camino ICP armazenará apenas os dados da PIC média dos últimos cinco
dias. Todos os dados de tendência armazenados com mais de cinco dias serão perdidos. Se o
monitoramento continuar por mais de cinco dias, a colocação de um novo cateter sob condições
estéreis é recomendada. Observe que a substituição de um cateter redefinirá os dados de
tendência. Extraia todos os dados que você deseja reter antes de substituir o cateter.
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Extração de dados por meio de fluxo digital
Use o recurso de fluxo de dados para exportar dados de tendência da PIC média digitalmente
do Monitor Camino ICP para um dispositivo remoto por meio de um cabo de adaptador USB-toRS232. Observe que o cabo do adaptador de USB-to-RS232 fornecido pela Natus Neuro é
necessário para possibilitar o uso esse recurso. Ao transmitir dados, o monitor relata o valor da
PIC média em mmHg dos dados de tendência de PIC atuais em intervalos de um minuto.
O cabo do adaptador de USB-to-RS232 entrega as informações como 9600 bauds, oito bits de
dados, um bit de parada, configurações de paridade par.
Para conectar o cabo do adaptador de USB-to-RS232 a um computador, você precisa de um
cabo RS232 de modem nulo macho para fêmea. Para extrair os dados via fluxo digital:
1.

No painel traseiro, insira a extremidade USB do cabo do adaptador de USB-to-RS232 no
conector USB.

1 Cabo do adaptador de USB-to-RS232
2.
3.
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2 Extremidade USB do cabo adaptador

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend (Tendência) e verifique se a seguinte
mensagem aparece na tela: “data streaming enabled” (fluxo de dados ativado)
Conecte a outra extremidade do cabo do adaptador de USB-to-RS232 ao dispositivo de
monitoramento externo.

Condições que redefinem os dados de tendência durante o registro
Dependendo do tipo de cateter que está sendo usado para registrar os dados de tendência da
PIC média do paciente, as seguintes condições resultarão nos dados de tendência que estão
sendo redefinidos para aquele paciente:
Cateter

Condições

Fibra ótica Camino®
(série 110-4)

• O monitor é desligado e ligado novamente.
• A bateria é completamente descarregada, o que resulta no
monitor ser desligado e ligado novamente.
• O cateter de PIC atual é desconectado do monitor e, em
seguida, reconectado.
• O cateter de temperatura atual é desconectado do monitor e,
em seguida, reconectado.
• O cateter atual é substituído por outro cateter.

Natus Camino Flex

• O cateter atual é substituído por outro cateter.

A substituição de um cateter redefinirá os dados de tendência. Extraia todos os dados
que você deseja reter antes de substituir o cateter.
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Página em branco.
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CAPÍTULO 7 – Como limpar e esterilizar o sistema
Como limpar o sistema e os componentes
Antes de limpar a superfície e a tela sensível ao toque do Monitor Camino ICP, observe o seguinte:
•

Desligue o monitor antes da limpeza.

•

Para reduzir o risco de choque elétrico, siga todos os avisos de segurança e nunca abra a
caixa do monitor.

•

O monitor foi projetado para limpeza apenas da superfície - NÃO para imersão.

•

Nunca pulverize agentes de limpeza ou outros fluidos diretamente sobre o monitor.

•

Tenha cuidado especial ao limpar em torno das aberturas de ventilações, dos conectores e
do slot para USB. Seque qualquer excesso de fluido que se acumule nessas áreas.

•

Ao limpar a tela sensível ao toque, não use panos ou esponjas que possam arranhar a superfície.
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Diretrizes de limpeza
Use as seguintes diretrizes ao limpar o Monitor Camino ICP e cada um dos componentes do
sistema listados na caixa abaixo.
•

Superfície externa

•

Tela sensível ao toque

•

Cabo do cateter de fibra ótica Natus Camino

•

Cabo de extensão Natus Camino Flex

•

Braçadeira de cabo

Observe que cada um dos componentes deve ser limpo imediatamente após contaminação.
Use apenas os agentes de limpeza listados nesta seção para limpeza e desinfecção do
sistema do Monitor Camino ICP. O uso de solventes ou de agentes de limpeza não listados nas
diretrizes de limpeza pode danificar o exterior de plástico do Monitor Camino ICP.
Não esterilize em autoclave ou mergulhe o Monitor Camino ICP em líquido, pois podem
ocorrer danos. Se o monitor for exposto a líquidos, desligue a unidade, remova o adaptador de
energia de CA, seque completamente a unidade e envie-a para a equipe biomédica para
avaliação antes de ligá-la novamente.
O Cabo do cateter de fibra ótica e o Cabo de extensão flexível não devem ser limpos
usando métodos de limpeza automatizados.
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Item

Diretriz

Preparação para limpeza

Verifique se todas as conexões entre os cabos, o cateter, a correia do cabo, o adaptador de
energia de CA, o adaptador serial USB-to-RS232 e o monitor foram removidas antes de limpar o
Monitor Camino ICP.

Limites de reprocessamento

O Cabo do cateter de fibra ótica pode ser esterilizado trinta (30) vezes e limpo/desinfectado cem
(100) vezes. Não use o cabo depois de atingir esses limites de reprocessamento. Para fins de
acompanhamento, use a folha de registro de reprocessamento (doc. nº 025471) fornecida com o
Cabo do cateter de fibra ótica.
O Cabo de extensão flexível pode ser esterilizado trinta (30) vezes. Não use o cabo depois de
atingir esse limite de esterilização. Para fins de acompanhamento, use a folha de registro de
reprocessamento (doc. nº 026426) fornecida com o Cabo de extensão FLEX.
Não há limites para o reprocessamento do Monitor Camino ICP e da correia do cabo.

Método de limpeza manual
recomendado (não é um
método de esterilização)

Usando álcool isopropílico (IPA) a 70% com um pano sem fiapos ou um Super Sani-Cloth® (ou
solução equivalente), esfregue completamente todas as superfícies pelo menos três (3) vezes e
inspecione as superfícies para verificar se há resíduos visíveis. Se permanecerem resíduos, use
um novo Super Sani-Cloth (ou solução equivalente) ou um pano sem fiapos umedecido com
álcool isopropílico a 70% e continue esfregando as superfícies até que estejam livres de resíduos.
Se o Cabo de extensão flexível ou o Cabo do cateter de fibra ótica não puder ser completamente
limpo, descarte e substitua o cabo.

Método de desinfecção
recomendado

Usando álcool isopropílico a 70% com um pano sem fiapos OU um Super Sani-Cloth (ou solução
equivalente), esfregue completamente todas as superfícies uma vez. Verifique se as superfícies
permanecem visivelmente úmidas por no mínimo dois (2) minutos e use panos adicionais, se
necessário, para garantir um tempo de contato úmido contínuo de dois (2) minutos. Deixe o
Monitor Natus Camino ICP e todos os componentes do sistema secarem ao ar para reutilização.

Inspeção e teste funcional

Depois de cada evento de reprocessamento, inspecione visualmente o Monitor Camino ICP e
todos os componentes do sistema para verificar se há desgaste.

Contenção e transporte

É recomendável que o Monitor Camino ICP e todos os componentes do sistema sejam limpos e
desinfetados assim que for razoavelmente prático depois do uso.
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Como esterilizar o cabo do cateter de fibra ótica Camino
O Cabo de fibra ótica (REF. # CAMCABL) é fornecido sem esterilização.
Aviso
O Cabo do cateter de fibra ótica deve ser esterilizado sempre que for utilizado em campo
estéril. Antes da esterilização, limpe esse cabo usando as diretrizes listadas no Capitulo 7.

Limites de esterilização
O Cabo do cateter de fibra ótica pode ser esterilizado trinta (30) vezes e limpo/desinfectado cem
(100) vezes. Não use o cabo depois de atingir esses limites de reprocessamento. Para fins de
acompanhamento, use a folha de registro de reprocessamento (doc. nº 025471) fornecida com
o cabo.

Parâmetros de esterilização
O Cabo do cateter de fibra ótica Camino aceita os métodos de esterilização por EtO e Sterrad.
Aviso
Antes da esterilização por EtO, o cabo deve ser embalado individualmente em um envelope
para esterilização auto selante com dimensões de 25 x 40 cm (ou envelopes equivalentes
projetados para esterilização por gás EtO).

Aviso
Antes da esterilização Sterrad:
O cabo deve ser colocado em um envelope auto selante Tyvek® de 30 x 40 cm (ou envelope
equivalente projetado para esterilização Sterrad);
- ou O cabo deve ser colocado em uma bandeja Aptimax® compatível com Sterrad® de 60 x 30 x
10 cm (ou em uma bandeja de instrumentos equivalente projetada para esterilização Sterrad)
e envolto em um invólucro para esterilização Kimguard® One-Step® Kc400 e preso com fita
com indicador químico Sealsure® compatível com Sterrad® (ou invólucro de esterilização
equivalente projetado para esterilização Sterrad).
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Parâmetros do ciclo de esterilização para o cabo de fibra ótica
Parâmetros do ciclo de
esterilização por EtO para o
cabo de fibra ótica

Parâmetros do ciclo de esterilização por
Sterrad® 100S para cabo de fibra ótica

Temperatura

55 ±3 ºC

Précondicionamento

Préplasma

10 minutos

Tempo de
exposição

60 minutos

Fase 1 Exposição 1

Injeção
Difusão
Plasma

6 minutos
2 minutos
2 minutos

Umidade

50-80% de UR

Fase 2 Exposição 2

Injeção
Difusão
Plasma

2 minutos
2 minutos
2 minutos

Aeração a
55ºC

> 8 horas

Volume de injeção de H2O2
(59% da concentração nominal
por peso)

Concentração

725 ±25 mg/l

1800 μl ±50 μl

Depois da esterilização
Deixe que os cabos esfriem na temperatura ambiente antes de começar o processo de
monitoramento. Antes de cada uso, inspecione visualmente os cabos esterilizados para verificar
qualquer possível defeito. Não use cabos com defeito.

Como esterilizar o cabo de extensão Natus Camino Flex
O Cabo de extensão flexível (REF. Nº FLEXEXT) é fornecido sem esterilização.
Um Cabo de extensão flexível esterilizado é necessário durante a implantação do
cateter. Antes da esterilização, limpe esse cabo usando as diretrizes listadas no Capitulo 7.

Limites de esterilização
O Cabo de extensão flexível pode ser esterilizado trinta (30) vezes. Não use esse cabo depois
de atingir o limite de esterilização. Para fins de acompanhamento, use a folha de registro de
reprocessamento (doc. nº 026426) fornecida com o cabo.

Parâmetros de esterilização
O Cabo de extensão flexível aceita apenas esterilização a vapor. Antes da esterilização, os
cabos devem ser embalados individualmente em um envelope para esterilização auto selante
com dimensões de 20 x 30 cm ou mais.
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Parâmetros de esterilização a vapor com pré-vácuo
Parâmetros

Opção 1 (EUA)

Opção 2 (UE)

Opção 3 (UE)

Especificações
Temperatura

132 ºC (270 ºF)

134 ºC a 137 ºC
(273 ºF a 279 ºF )

134 ºC (273 ºF)

Tempo de exposição

4 minutos

3 minutos

18 minutos

Tempo do ciclo
de secagem

20 minutos

16 minutos

20 minutos

Os ciclos de esterilização da Opção 2 e da Opção 3 não são considerados pela Food and Drug
Administration (FDA) dos Estados Unidos como ciclos de esterilização padrão. Os usuários
devem usar apenas esterilizadores e acessórios (como invólucros de esterilização, envelopes de
esterilização, indicadores químicos, indicadores biológicos e contêineres de esterilização) que
tenham sido aprovados pela FDA para as especificações de ciclo de esterilização selecionadas
(tempo e temperatura).

Depois da esterilização
Deixe que os cabos esfriem na temperatura ambiente antes de começar o processo de
monitoramento. Antes de cada uso, inspecione visualmente os cabos esterilizados para verificar
qualquer possível defeito. Não use cabos com defeito.

Contenção e transporte de cabos esterilizados
É recomendável esterilizar o Cabo de extensão FLEX assim que possível depois da utilização.

Armazenamento de cabos esterilizados
Os cabos esterilizados devem ser armazenados na temperatura ambiente em envelopes estéreis.
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Sobre os cateteres de um uso único
Os cateteres da Natus Neuro foram projetados apenas para um único uso.
A reutilização do dispositivo pode resultar em contaminação e/ou transmissão de
doenças. Este produto não deve ser reesterilizado. A reesterilização pode afetar as
características de desempenho e a segurança do dispositivo.
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Página em branco.
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CAPÍTULO 8 – Solução de problemas do sistema
Sobre o processo de solução de problemas
Este capítulo fornece diretrizes para responder a erros técnicos, falhas do sistema e mensagens
do sistema que aparecem na tela sensível ao toque. Para obter instruções sobre como
responder a alarmes, consulte o Capítulo 5.
Se o Monitor Camino ICP não funcionar como especificado e se a causa não puder ser
determinada, não use-o ou tente repará-lo. Não use ou tente reparar o Monitor Camino ICP ou
qualquer de seus acessórios. Em vez disso, entre em contato com a Natus Neuro para obter
assistência técnica.

Como responder a mensagens de status do sistema
A tabela a seguir relaciona em ordem alfabética cada mensagem de erro que aparece na tela sensível ao toque.
Mensagem do sistema

Causa

Recomendação

Battery failure
(Falha da bateria)

Falha do sistema de controle da bateria.

Conecte o Monitor Camino ICP à tomada de
energia de CA.
Depois do tratamento do paciente, desligue o
Monitor Camino ICP e ligue-o novamente.
Substitua a bateria.
Se o problema persistir, entre em contato com a
Natus Neuro.

Battery is low
(A bateria está fraca)

A bateria tem 15 minutos ou menos
de carga.

Conecte o Monitor Camino ICP à tomada de
energia de CA.

A bateria tem cinco minutos ou menos de Conecte o Monitor Camino ICP à tomada de
carga (acompanhado do tom de alarme). energia de CA.
Cannot write to log file
(Não é possível escrever no
arquivo de log)

Não é possível escrever dados no
arquivo de log usado pela Natus Neuro
para manutenção.

Não pode ser resolvido. Entre em contato com a
Natus Neuro.
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Mensagem do sistema

Causa

Recomendação

Falha do cateter

Alteração súbita da pressão que pode
ocorrer durante a implantação ou a
remoção do Cateter flexível.

Desconecte e reconecte o Cateter flexível depois
de concluir o processo de implantação ou de
remoção.

O cateter quebra durante o uso.

Desconecte o cateter e substitua o cateter por um
novo (consulte as instruções de uso fornecidas com
o cateter).

Falha no cateter durante a inicialização.

Desconecte o cateter e substitua o cateter por um
novo (consulte as instruções de uso fornecidas com
o cateter).

O cateter está inicializando

O Monitor Camino ICP está em processo
de inicializar a conexão de um novo
cateter.

Aguarde até que o Monitor Camino ICP conclua o
processo de inicialização.

Falha do ventilador de
resfriamento

O ventilador de resfriamento interno do
Monitor Camino ICP parou de funcionar.

Desligue o Monitor Camino ICP para evitar
superaquecimento e entre em contato com a
Natus Neuro.

Falha na exportação de
Problema de conexão ou de
dados. Não foi possível
compatibilidade da unidade USB.
detectar ou escrever em uma
unidade USB.
PIC acima do limite do alarme O valor da PIC média do paciente
excedeu o limite de alarme de PIC alta
especificado pelo usuário por mais de
cinco segundos.

Não há transferência de dados de tendência via
conexão USB.

PIC fora do intervalo de
precisão

Se a mensagem aparecer durante a implantação ou
a remoção do Cateter flexível, desconecte e
conecte o Cateter flexível novamente ao Cabo de
extensão flexível.

O valor da PIC média excedeu o intervalo
que pode ser medido com precisão pelo
Monitor Camino ICP (entre -10 mmHg e
+ 125 mmHg

Responda imediatamente à necessidade do
paciente. Quando o valor da PIC média do paciente
cair dentro do limite do alarme, o alarme será
desligado.

Se a mensagem aparecer durante o tratamento do
paciente, não confie nas medições da PIC até que
o valor da PIC média caia dentro do intervalo de
precisão.
Superaquecimento, ver a
ventilação
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A temperatura interna do Monitor Camino Verifique o ventilador de resfriamento no painel
ICP excedeu 80 °C.
traseiro do Monitor Camino ICP. Se houver algo
bloqueando a ventilação, remova-o.

Mensagem do sistema

Causa

Recomendação

Mais de um cateter conectado Dois tipos de cateter de PIC (fibra ótica e
flexível) estão conectados
simultaneamente.

Remova o cateter de PIC que não será usado
durante o tratamento do paciente.

Não há cateter conectado

Nenhum cateter de PIC está conectado
ao Monitor Camino ICP.

Conecte o cateter PIC (ver Capítulo 3).

Temperatura fora do seu
intervalo de precisão

O valor da temperatura caiu abaixo do
intervalo que pode ser medido com
precisão pelo Monitor Camino ICP
(entre 30 °C e 42 °C).

Não confie nas medições de temperatura até que o
valor da temperatura caia dentro do intervalo de
precisão.

Falha do sensor de
temperatura

Cateter de temperatura quebrado.

Desconecte e substitua o cateter de temperatura
por um novo (consulte as instruções de uso
fornecidas com o cateter).
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Como responder a problemas durante o uso
A tabela a seguir fornece diretrizes para responder a problemas técnicos que podem ocorrer com o Monitor Camino ICP durante o uso.
Problema

Causa

Recomendação

O Monitor Camino ICP não
funciona com energia de CA.

Adaptador de energia de CA não
conectado

Conecte o adaptador de energia de CA ao Monitor
Camino ICP.

Cabo do adaptador de energia de CA
com defeito

• Conecte o cabo do adaptador de CA ao Monitor
Camino ICP.
• Execute o teste de energia de CA para verificar se
a energia de CA funciona.
• Entre em contato com a Natus Neuro para solicitar
um novo cabo do adaptador de energia de CA.

Bateria não instalada

• Conecte o adaptador de energia de CA ao Monitor
Camino ICP.
• Na tela sensível ao toque, verifique o indicador da
bateria na barra de status para garantir que a
bateria está instalada.
• Instale a bateria.

Bateria não carregada

• Conecte o adaptador de energia de CA ao Monitor
Camino ICP.
• Na tela sensível ao toque, verifique o indicador da
bateria na barra de status para garantir que a
bateria está instalada.

Bateria com defeito

• Conecte o cabo do adaptador de CA ao Monitor
Camino ICP.
• Execute o teste de carga da bateria para verificar
se a bateria mantém a carga corretamente.
• Entre em contato com a Natus Neuro para pedir
uma nova bateria.

O Monitor Camino ICP não
funciona com energia da
bateria.
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Problema

Causa

Recomendação

A tela sensível ao toque
congela

Erro de hardware do sistema

• Pressione e mantenha pressionado o botão
liga/desliga por vários segundos para realizar um
desligamento forçado do sistema.
• Pressione o botão liga/desliga para ligar o sistema.

O Monitor Camino ICP não
liga ou desliga quando o
botão liga/desliga é
pressionado.

Erro de firmware

• Desconecte o cabo do adaptador de CA do Monitor
Camino ICP e remova a bateria.
• Reinsira a bateria.
• Reconecte o cabo do adaptador de CA ao Monitor
Camino ICP.
• Pressione o botão liga/desliga.

O valor da PIC média na tela
de toque exibe dois traços
(- -).

Conexão ruim entre o Cabo do cateter
de fibra ótica e o Monitor Camino ICP.

Verifique se o cabo está conectado corretamente ao
Monitor Camino ICP.

Conexão inadequada entre o Cabo do
cateter de fibra ótica ou o Cabo de
extensão flexível e o cateter.

Substitua o cateter (consulte as instruções de uso
fornecidas com o cateter).

Cateter com defeito

Substitua o cateter (consulte as instruções de uso
fornecidas com o cateter).

Cabo do cateter de fibra ótica danificado

Substitua o cabo do cateter de fibra ótica Camino

Cabo do cateter Camino Flex danificado

Substitua o cabo do cateter Camino Flex danificado.

Cateter com defeito

Substitua o cateter (consulte as instruções de uso
fornecidas com o cateter).

Cateter somente de PIC em uso

Substitua o cateter por um cateter de
PIC/temperatura (consulte as instruções de uso
fornecidas com o cateter).

Cabo do cateter de fibra ótica danificado

Substitua o cabo do cateter de fibra ótica Camino

O valor da temperatura na
tela sensível ao toque exibe
dois traços (- -).
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Problema

Causa

Recomendação

A forma de onda de PIC
parece ser muito pequena
ou muito grande.
A forma de onda de PIC
aparece como uma onda
sólida e não como uma onda
de linha.

Forma de onda de PIC não
dimensionada corretamente.

Na tela de toque, pressione a guia Main (Principal)
e use o botão Scale (Escala) para ajustar o fator de
escala.
Na tela de toque, pressione a guia Settings
(Configurações) e selecione Set Waveform->Line
(Definir forma de onda-Linha).

A forma de onda da PIC
aparece como uma onda de
linha e não como uma onda
sólida.

O estilo da forma de onda está definido
como modo Line (Linha).

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings
(Configurações) e selecione Set Waveform-> Fill
(Definir forma de onda-Encher).

A hora/data aparece
incorretamente.

A hora e/ou a data definida(s)
incorretamente.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings
(Configurações) e selecione Set Time and Date
(Definir hora e data) para especificar a hora e a
data atuais.

O idioma incorreto é exibido.

A opção de idioma está definida
incorretamente.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings
(Configurações) e selecione Set Language
(Definir idioma) para especificar o idioma.

Discrepância de medições
da PIC entre o Monitor
Camino ICP e o monitor do
lado do leito do paciente.

O monitor do lado do leito do paciente
não está sincronizado com o Monitor
Camino ICP corretamente.

No Monitor Camino ICP, pressione Synchronize to
Monitor (Sincronizar com o monitor) para calibrar
os dois monitores novamente.

Adaptador incorreto do monitor do lado
do leito do paciente sendo usado.

Verifique se o cabo do monitor do lado do leito do
paciente correto está sendo usado.

O estilo da forma de onda está definido
como modo Fill (Preencher).

O cabo PMIO do monitor do paciente ou Substitua o cabo PMIO do monitor do paciente ou o
o cabo do adaptador do monitor do lado cabo do adaptador do monitor do lado do leito do
do leito do paciente está com defeito.
paciente.
O cabo PMIO do monitor do paciente ou Verifique as conexões do cabo entre o Monitor
o cabo do adaptador do monitor do lado Camino ICP e o monitor do lado do leito do paciente.
do leito do paciente está solto.
O monitor do lado do leito do paciente
apresentou um defeito.
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Consulte o guia de solução de problemas do
fabricante do monitor do lado do leito do paciente.

Problema

Causa

Discrepância de medições da Adaptador incorreto do monitor do lado
temperatura entre o Monitor do leito do paciente sendo usado.
Camino ICP e o monitor do
lado do leito do paciente.
O cabo PMIO do monitor do paciente ou
o cabo do adaptador do monitor do lado
do leito do paciente está com defeito.

Recomendação
Verifique se o cabo do monitor do lado do leito do
paciente correto está sendo usado.
Substitua o cabo PMIO do monitor do paciente ou o
cabo do adaptador do monitor do lado do leito do
paciente.

O cabo PMIO do monitor do paciente ou Verifique as conexões do cabo entre o Monitor
o cabo do adaptador do monitor do lado Camino ICP e o monitor do lado do leito do paciente.
do leito do paciente está solto.

Nenhuma transferência de
dados de tendência por meio
de fluxo digital com o cabo
do adaptador de USB-toRS232.

O monitor do lado do leito do paciente
apresentou um defeito.

Consulte o guia de solução de problemas do
fabricante do monitor do lado do leito do paciente.

Cabo do adaptador de USB-to-RS232
solto.

• Reconecte o cabo do adaptador de USB-to-RS232
com defeito.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e verifique se a mensagem Data
Streaming Enabled (Fluxo de dados ativado) é
exibida.
• Substitua o cabo do adaptador de USB-to-RS232.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e verifique se a mensagem Data
Streaming Enabled (Fluxo de dados ativado) é
exibida.

Cabo do adaptador de USB-to-RS232
com defeito.

O dispositivo de monitoramento externo
não está configurado corretamente para
fluxo digital.

Consulte os requisitos de fluxo digital no Capitulo 6.
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Problema

Causa

Não há transferência de
dados de tendência via
conexão USB.

Nenhuma unidade USB está conectada. • Conecte a unidade USB ao painel traseiro.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e selecione o botão Extract Data
(Extrair dados). Verifique se é exibida uma
mensagem de confirmação indicando uma
transferência USB bem-sucedida.
Unidade USB não conectada
corretamente ao monitor.

Recomendação

• Verifique a conexão da unidade USB no painel
traseiro.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e selecione o botão Extract Data
(Extrair dados). Verifique se é exibida uma
mensagem de confirmação indicando uma
transferência USB bem-sucedida.

A unidade USB não está formatada com Insira uma unidade USB formatada com um sistema
sistema de arquivos FAT (FAT16 ou
de arquivos FAT (FAT16 ou FAT32).
FAT32).

104

A unidade USB foi removida antes da
conclusão da transferência de dados.

• Reinsira a unidade USB ao painel traseiro.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e selecione o botão Extract Data
(Extrair dados). Verifique se é exibida uma
mensagem de confirmação indicando uma
transferência USB bem-sucedida.

A unidade USB está corrompida.

• Conecte a nova unidade USB ao Monitor Camino
ICP.
• Na tela sensível ao toque, pressione a guia Trend
(Tendência) e selecione o botão Extract Data
(Extrair dados). Verifique se é exibida uma
mensagem de confirmação indicando uma
transferência USB bem-sucedida.

A marca da unidade USB não é
reconhecida pelo Monitor Camino ICP.

Insira outra marca de unidade USB no painel
traseiro do Monitor Camino ICP.

Como responder a mensagens de falha do sistema
Se ocorrer uma falha no sistema, o Monitor Camino ICP exibirá uma janela de mensagem identificando um código de erro e uma
descrição do problema. A tabela a seguir lista cada código de erro associado a uma falha do sistema:
Códigos de erro

Causa

Recomendação

E0011, E2002, E2003, E2004, E2008, E2011, E2024,
E2025, E2026, E2032, E2037, E2041, E2042, E2044,
E2045, E2046, E2047, E2048, E2049, E2051, E2057,
E2061, E2101, E2103, E2104, E2105

Falha da placa do sensor.

Não passível de solução, entre em
contato com a Natus Neuro.

E0012, E1002, E1003, E1004, E1008, E1032, E1033,
E1041, E1042, E1044, E1045, E1046, E1047, E1050,
E1057, E1061, E1101, E1103, E1104, E1105

Falha da placa de energia.

Não passível de solução, entre em
contato com a Natus Neuro.

E0013

Erro geral de software.

Não passível de solução, entre em
contato com a Natus Neuro.

E0015

Erro de firmware incompatível.

Não passível de solução, entre em
contato com a Natus Neuro.

E2051

Monitor ligado com unidade
USB conectada.

Remova a unidade USB e reinicie o
monitor.
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CAPÍTULO 9 – Testes e manutenção preventiva
Sobre estes procedimentos
Aviso
Os procedimentos deste capítulo devem ser executados pela equipe de engenharia
biomédica do hospital.
Execute as seguintes verificações operacionais para garantir que o Monitor Camino ICP esteja
funcionando de maneira segura e eficaz. Algumas verificações podem ser úteis para diagnosticar
problemas que podem ocorrer com o sistema. Nenhuma destas verificações requer a
desmontagem do monitor.
Aviso
As verificações operacionais podem ser executadas em qualquer ordem.

Use os cateteres de fibra ótica para cada teste
Cada um dos seguintes testes requer o uso dos:
•

Cateteres de fibra ótica Camino® (série 110-4)

•

Cabo do cateter de fibra ótica Camino

Cabo do cateter de fibra ótica Camino
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Como testar a entrada de pressão
Execute os seguintes testes de entrada da PIC com uma bolsa de drenagem graduada ou um
simulador de pressão.

Usando uma bolsa de drenagem graduada
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Cabo do cateter de fibra ótica Natus Camino
• Novo Cateter de fibra ótica Natus Camino (série 110-4,
apenas para medições da PIC)
• Bolsa de soro IV com água
• Suporte para soro IV
• Válvula de hemostasia Y
• Régua

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
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•

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

•

Na lateral direita do monitor, conecte o Cabo do cateter de fibra ótica e um Cateter de fibra
ótica funcional à porta ICP (CAMCABL).

•

Preencha metade da bolsa de soro IV com água.

•

Conecte uma extremidade do tubo à bolsa de soro e a outra extremidade a uma válvula de
hemostasia Y.

1

Ponta do cateter

2

Válvula de hemostasia Y
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•

Insira a ponta do Cateter de fibra ótica na válvula de hemostasia Y por meio da válvula
bico de pato.

•

Abra a válvula da bolsa de soro e remova a extremidade da tampa da válvula de
hemostasia Y. Deixe a água fluir até o tubo e a válvula de hemostasia Y encher com água.

•

Verifique se bolhas de ar não estão presentes e recoloque a tampa da extremidade.

•

Verifique se o nível da água da bolsa de soro e a ponta do Cateter de fibra ótica estão no
mesmo nível. Neste exemplo, a ponta do cateter e a água estão nivelados na marca de
10 polegadas da régua.

1
•
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Nível de água e ponta do cateter

2

Tampa de final

Ligue o monitor. Na tela de toque, pressione a guia Main (Principal) e verifique se o valor
de PIC é exibido como 0. Se não, use a ferramenta de ajuste de zero preto do kit cateter
para definir o valor da PIC de 0 mmHg.

•

Mova a bolsa de soro quatro polegadas para cima. O nível da água deve ser nivelado com
a marca de seis polegadas da régua. Observe a seguinte conversão de unidade:

1 polegada de H20 = 1,8683 mmHg
Na tela sensível ao toque, verifique se o valor da PIC é 7 ± 2 mmHg.
•
•

Mova a bolsa de soro mais seis polegadas para cima.
Na tela sensível ao toque, verifique se o valor da PIC é 18 ± 2 mmHg.

Posição de 7 mmHg

Posição de 18 mmHg
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Como usar um simulador de pressão (método preferencial)
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Cabo do cateter de fibra ótica Natus Camino
• Novo Cateter de fibra ótica Natus Camino
(peça nº 110-4BT, medições de
PIC/temperatura)
• Simulador de pressão, entre 0 e 125 mmHg
(por exemplo, Delta-Cal™ 650-950)
• Conjunto do tubo e do tubo de distribuição

1 Ponta do cateter

2

Tubos

3 Simulador de pressão

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
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1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

2.

Na lateral direita do monitor, conecte o Cabo do cateter de fibra ótica e um Cateter de fibra
ótica funcional à porta ICP (CAMCABL).

3.

Ligue o monitor. Na tela sensível ao toque, pressione a guia Main (Principal) e verifique
se o valor da PIC é exibido como 0. Se não, use a ferramenta de ajuste de zero preto do kit
cateter de fibra cateter para definir o valor da PIC de 0 mmHg.

4.

Insira o Cateter de fibra ótica no tubo de distribuição.

5.

Conecte a outra extremidade do tubo de distribuição ao simulador de pressão.

6.

Se necessário, ajuste o simulador de pressão para 0 mmHg.

7.

Verifique se as leituras das válvulas de PIC no simulador de pressão e na tela de toque do
monitor da Natus são de 0 mmHg.

8.

Ajuste o botão de controle do simulador de pressão para as pressões a seguir e verifique
se o monitor da PIC exibe o valor da PIC dentro dos limites determinados. Também será
necessário levar em consideração os as configurações de precisão do simulador de pressão:
Pressão aplicada (mmHg)

Monitor Camino ICP (mmHg)

0

-2 a 2

20

18 a 22

40

38 a 42

60

56 a 64

100

94 a 106

125

117 a 133
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Como testar a saída da pressão
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Multímetro digital, 1 mV (resolução)
• Cabo PMIO (peça nº 025420)
• Fonte de alimentação de bancada CC (10 VCC)

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

2.

Na parte traseira do monitor, conecte um cabo PMIO ao conector PMIO, mas não a um
monitor de cabeceira de paciente externo.

3.

Com o uso da fonte de alimentação de CC de bancada e o multímetro digital, faça o seguinte:

4.

A.

Defina a fonte de alimentação CC como 10 ± 0,1 volts e conecte as pontas “+” e “-”
aos pinos “1” e “4” do conector do canhão de seis pinos, respectivamente.

B.

Conecte as pontas “+” e “-” do multímetro digital aos pinos DMM “2” e “3” do conector
do canhão de seis pinos, respectivamente.

Ligue o monitor. Na tela sensível ao toque, pressione a guia Synchronize to Monitor
(Sincronizar com o monitor) para testar os seguintes valores de PIC:
Pressão simulada (mmHg)

Voltagem simulada (mV CC)

0

0,000 ± 0,25

25

1,250 ± 0,25

50

2.500 ± .25

100

5,000 ± 0,25

Observe que cada pressionar de Check Additional Values (Verificar valores adicionais)
avançará para o próximo valor de PIC fixado:
5.
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Desligue todo o equipamento de teste, desligue o monitor e desconecte todos os
equipamentos de teste.

Como testar a entrada de temperatura
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Multímetro digital, 1 mV (resolução)
• Cabo do cateter de fibra ótica Natus Camino
• Cateter de fibra ótica Camino (peça nº 110-4BT,
medições de PIC/temperatura)
• Cabo PMIO
• Resistores (10 kΩ x2)
• Potenciômetro (10 k x1, 10 voltas)

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

2.

Na lateral direita do monitor, conecte um cabo de cateter de fibra ótica aos conectores ICP
(PIC) e Temperature (Temperatura).

3.

Usando um cateter de fibra ótica funcional, conecte firmemente o conector do transdutor
de pressão ao cabo do cateter de fibra ótica.

4.

Conecte as pontas do multímetro digital (DMM) aos pinos 1 (1 Volt) e 3 (GND) do conector
de temperatura do Cabo do cateter de fibra ótica.

5.

Ligue o monitor. Verifique se a leitura do multímetro digital é 1,0000 ± 0,002 VCC.

6.

Desligue o monitor e remova as pontas do multímetro digital do conector de Temperature
(Temperatura).

7.

Conecte dois resistores de 10 KΩ e um potenciômetro de 10 KΩ ao conector do transdutor
de temperatura. Conecte as pontas do multímetro digital aos pinos 2 (Vin) e 3 (GND).
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Diagrama do circuito do teste do conector do transdutor de temperatura

Ajuste o potenciômetro de 10K Ω para as tensões no pino 2 acima

8.

Ligue o monitor e ajuste o potenciômetro de 10 KΩ para produzir uma leitura no multímetro
digital de 0,350 VCC. Na tela sensível ao toque, o valor da Temperature (Temperatura)
deve exibir 30,0 ± 0,3 °C.
9. Ajuste o potenciômetro de 10 KΩ para produzir uma leitura no multímetro digital de 0,438
VCC. T na tela sensível ao toque, o valor da Temperature (Temperatura) deve exibir 40,0
± 0,3 °C.
10. Desligue o monitor. Na lateral direita do monitor, remova todos os componentes do
conector de Temperature (Temperatura).
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Como testar a saída de temperatura
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de
manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Multímetro Digital (DMM), 1 mV (leitura mínima de 1 k e 2 k ohms com
uma precisão de 1 ohm)
• Banho maria ou béquer com termômetro (entre 30 e 40 °C)
• Cabo de cateter em fibra ótica
• Cateter de fibra ótica Camino (peça nº 110-4BT, medições de
PIC/temperatura)
• Cabo PMIO (peça nº 025420)

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

2.

Na lateral direita do monitor, conecte um Cabo de cateter de fibra ótica às conexões de
PIC e de Temperature (Temperatura) do Camino.

3.

Usando um cateter de fibra ótica funcional, conecte firmemente o conector do transdutor
de pressão ao cabo do cateter de fibra ótica.

4.

Na parte traseira do monitor, conecte um cabo PMIO ao conector PMIO, mas não a um
monitor de cabeceira de paciente externo.

5.

Conecte as pontas do multímetro digital (DMM) a uma tomada conectora de ¼”:
•

Defina vermelho para ponta.

•

Defina preto para o tambor.

•

Defina o multímetro digital (DMM) para ohms.
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6.

Encha um banho maria ou um béquer com água quente a aproximadamente 32 °C e faça
o seguinte:
A.

Coloque o cateter de fibra ótica na água.

B.

Se necessário, coloque o termômetro na água.

C. Na tela sensível ao toque, pressione a guia Main (Principal) e verifique se o valor da
Temperature (Temperatura) corresponde à leitura do termômetro em ± 0,3 de um
grau C.
7.

Usando a tabela que aparece depois da etapa 10, verifique se a resistência medida está
entre os limites mínimo e máximo para o valor da temperatura exibida.

8.

Encha um banho maria ou um béquer com água quente a aproximadamente 38 °C e faça
o seguinte:

9.

A.

Coloque o cateter de fibra ótica na água.

B.

Na tela sensível ao toque, pressione a guia Main (Principal) e verifique se o valor de
Temperature (Temperatura) corresponde à leitura do termômetro de ± 0,3 de um
grau C.

Usando a tabela que aparece depois da etapa 10, verifique se a resistência medida está
entre os limites mínimo e máximo para o valor da temperatura exibida.

10. Desconecte o multímetro digital (DMM) e desligue o monitor.
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Tabela de temperatura versus resistência
Intervalo de temperatura de saída: 31 °C a 33 °C
31
1727
1751
31,1
1718
1751
31,2
1709
1742
31,3
1692
1742
31,4
1692
1733
31,5
1684
1716
31,6
1676
1708
31,7
1676
1700
31,8
1668
1700
31,9
1660
1692
32
1652
1684
32,1
1635
1684
32,2
1635
1676
32,3
1627
1659
32,4
1627
1651
32,5
1620
1651
32,6
1612
1644
32,7
1604
1636
32,8
1597
1628
32,9
1582
1628
33
1582
1621

Intervalo de temperatura de saída: 37 °C a 39 °C
37
1337
1367
37,1
1335
1361
37,2
1330
1359
37,3
1325
1354
37,4
1320
1349
37,5
1310
1344
37,6
1305
1334
37,7
1300
1329
37,8
1295
1324
37,9
1290
1319
38
1285
1314
38,1
1280
1309
38,2
1275
1304
38,3
1270
1299
38,4
1266
1294
38,5
1261
1290
38,6
1256
1285
38,7
1251
1280
38,8
1242
1275
38,9
1238
1266
39
1233
1262
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Como testar o limite de alarme de ICP alta
Observe as seguintes diretrizes de teste:
Diretrizes

Requisitos

Intervalo de manutenção

É sugerida uma vez a cada três meses.

Equipamento

• Cabo do cateter de fibra ótica Natus Camino
• Cateter de fibra ótica Camino (peça nº 110-4BT ou
110-4HMT)
• Dispositivo de fonte de pressão (bolsa de
drenagem graduada, medidor de pressão, entre
0 e 125 mmHg (mínimo) ou simulador de pressão
eletrônico, 0 a 125 mmHg (mínimo)

Aviso
Antes de executar este teste, verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e não
conectado a nenhum cabo.
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1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de parede de CA.

2.

Na lateral direita do monitor, conecte um cabo de cateter de fibra ótica aos conectores ICP
(PIC) e Temperature (Temperatura).

3.

Usando um Cateter de fibra ótica funcional, conecte firmemente o conector do transdutor
de pressão ao Cabo do cateter de fibra ótica. Não conecte o conector do transdutor de
temperatura se você estiver usando um cateter modelo 110-4BT ou 110-4HMT.

4.

Use uma das seguintes fontes de pressão para fornecer pressão ao cateter usando
qualquer um dos métodos descritos na seção Testes de entrada de PIC:
•

Bolsa graduada de drenagem (ver página 108)

•

Simulador de pressão (ver página 112)

5.

Ligue o monitor. Na tela de toque, pressione a guia Alarm (Alarme) e defina o High ICP
Alarm Limit (Limite alarme PIC alta) como 4 mmHg.

6.

Defina a fonte de pressão como 10 mmHg.

7.

8.

9.

Na tela de toque, pressione a guia Main (Principal) e verifique se o valor de Temperature
(Temperatura) é exibido como 10 ± 2 mmHg. Depois de cinco segundos, verifique se o
monitor:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “ICP above alarm limit” (PIC
acima do limite do alarme).

•

Pisca o símbolo do alarme na barra de status.

•

Pisca o valor da PIC atual em amarelo nas telas Main (Principal), Trend (Tendência)
e Alarme (Alarme).

Silencie o alarme temporariamente. Na tela sensível ao toque, pressione o símbolo de
alarme piscante e verifique se o monitor:
•

Silencia o alarme.

•

Altera o símbolo de alarme ativo para o símbolo de alarme silenciado.

•

Exibe Audio Paused (Áudio pausado) na barra de status.

Aguarde aproximadamente três minutos e verifique se o monitor reativa os alarmes
especificados na etapa.

10. Reduza a pressão simulada para 0 mmHg e verifique se os alarmes são desativados.
11. Na tela sensível ao toque, pressione a guia Alarm (Alarme) e selecione Alarm Off
(Alarme desativado).
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Como testar a energia de CA e a carga da bateria
Tensão CA
A Natus Neuro recomenda executar este teste uma vez a cada três meses:
1.

Conecte o Monitor Camino ICP a uma tomada de energia de CA.

2.

Pressione o botão Power (Liga/desliga) para ligar o monitor.

3.

Verifique o seguinte:

4.

•

Na parte frontal do monitor, verifique se o LED indicador de energia de CA que
aparece acima do botão Power (Liga/desliga) está aceso.

•

Na tela sensível ao toque, verifique se o ícone de plugue aparece na
barra de status.

Na parte traseira do monitor, desconecte o cabo de energia e verifique o seguinte:
•

Na parte frontal do monitor, verifique se o LED verde indicador de energia CA se apaga.

•

Na tela sensível ao toque, verifique se o ícone de plugue cruzado
aparece na barra de status.

Se houver qualquer problema de energia de CA, entre em contato com a Natus Neuro.
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Alarme de bateria fraca
A Natus Neuro recomenda executar este teste uma vez a cada três meses:
1.

2.

Faça funcionar o Monitor Camino ICP com a energia da bateria até que a seguinte
mensagem seja exibida: “Battery is Low” (A bateria está fraca), indicando que a bateria
tem 15 minutos ou menos de carga restante antes de o monitor ser desligado. Observe
que uma bateria totalmente carregada levará mais de uma hora para baixar para o nível de
carga que exibe a mensagem “Battery is Low” (A bateria está fraca).
Mantenha o monitor em funcionamento com a energia da bateria por mais 10 minutos.
Depois de 10 segundos, verifique se o monitor:
•

Emite um alarme sonoro contendo uma intermitência de três pulsos.

•

Exibe a seguinte mensagem de erro na barra de status: “Battery is low” (A bateria
está fraca)

•

Pisca o símbolo de bateria em amarelo na barra de status.

Esses alarmes sonoros e visuais indicam que a bateria tem aproximadamente cinco minutos
ou menos de carga restante antes de o monitor ser desligado. Se os problemas com o
alarme de bateria fraca persistirem, entre em contato com a Natus Neuro.
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Carga da bateria
1.

Faça funcionar o Monitor Camino ICP na energia da bateria até que a carga restante da
bateria seja esgotada. Observe que, quando a energia da bateria cair para
aproximadamente cinco minutos ou menos de carga restante, o monitor ativará um alarme
sonoro. Depois que o alarme soar por aproximadamente cinco minutos, o monitor será
desligado automaticamente.

2.

Conecte o monitor a uma tomada de adaptador de CA para iniciar a recarga da bateria.

3.

Pressione o botão Power (Liga/desliga) para ligar o monitor. Na tela
sensível ao toque, verifique se o símbolo de energia da bateria que aparece
na barra de status exibe o símbolo de carga elétrica.

4.

Pressione o botão liga/desliga novamente para desligar o monitor. Isso recarregará a
bateria até a capacidade total. O tempo de recarga da bateria enquanto o monitor estiver
desligado é inferior a cinco horas.
Aviso
Se a bateria levar mais de cinco horas para carregar até a capacidade total, tente substituí-la
por uma nova. Para pedir uma bateria, entre em contato com a Natus Neuro.
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5.

Quando a bateria atingir a carga total, o símbolo de energia da bateria
exibirá quatro barras verdes.

6.

Desconecte o monitor e deixe-o funcionar apenas com a energia da bateria e verifique se a
carga da bateria dura pelo menos 1 hora e 30 minutos. Se a carga da bateria não durar
pelo menos uma hora e 30 minutos, entre em contato com a Natus Neuro. para pedir uma
nova bateria.

Como inserir uma nova bateria
O Monitor Camino ICP requer a bateria de íons de lítio de 14,4 V fornecida pela Natus Neuro
(REF. Nº BAT1001) para fornecer energia de bateria para o monitor durante o transporte. Para
pedir uma bateria de reposição, entre em contato com a Natus Neuro.
Para inserir a bateria:
1.

Verifique se o Monitor Camino ICP está desligado e se o adaptador de energia de CA está
desconectado.

2.

Vire o monitor de cabeça para baixo de forma que a alça esteja voltada para baixo.

3.

Remova os dois parafusos e retire a tampa da bateria.

4.

Se necessário, remova a bateria antiga puxando suavemente a bateria das ranhuras do conector
do monitor. Certifique-se descartar a bateria de acordo com as regulamentações locais.

5.

Insira a nova bateria:
A.

Verifique se o logotipo da Natus Neuro no rótulo da bateria está voltado para cima.

B.

Alinhe os conectores na parte frontal da bateria com as ranhuras do conector no monitor.

C. Deslize o conector da bateria para dentro das ranhuras do conector do monitor até
que a bateria esteja completamente inserida em seu lugar.
Aviso
A bateria do Monitor Camino ICP pode ser inserida apenas em uma orientação.
6.

Prenda a tampa da bateria ao monitor reinserindo os dois pequenos parafusos.

Para proteção contra lesões ao paciente, ao usuário ou a outras pessoas, verifique se a
tampa da bateria está fechada com segurança durante o uso do monitor.
Aviso
Se o monitor não for usado, a bateria perderá a carga. Verifique sempre se a bateria está
carregada até a capacidade total antes do uso. O Monitor Camino ICP carregará a bateria
enquanto o monitor estiver conectado a uma tomada de CA.
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Como determinar a versão do software
Na tela sensível ao toque, pressione a guia Settings (Configurações) e selecione System
Information (Informações do sistema).

Como testar a sincronização com o monitor do lado do leito do
paciente
Execute os procedimentos de sincronização do Monitor Camino ICP com um monitor do lado do
leito do paciente no Capitulo 4.

126

CAPÍTULO 10 – Como entrar em contato com a
Natus Neuro para obter suporte técnico e
manutenção anual
Sobre o suporte técnico
Se o Monitor Camino ICP não funcionar como especificado, e se a causa não
puder ser determinada, não use-o ou tente repará-lo. Em vez disso, entre em
contato com a Natus Neuro para obter assistência técnica:
Nacional e internacional
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
Para serviços e reparos fora dos Estados Unidos, entre em contato com o
representante autorizado da Natus Neuro no local.
Para reduzir o risco de choque elétrico, não desmonte o Monitor
Camino ICP. Encaminhe todos os serviços de reparos ao pessoal de serviço
qualificado da Natus Neuro.
Não é permitida nenhuma modificação no Monitor Camino ICP.
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Sobre a manutenção anual
O Monitor Camino ICP requer que a manutenção anual seja realizada pela
Natus Neuro em sua central de serviços para garantir o funcionamento
apropriado e a calibração do monitor. Durante esse processo, a Natus Neuro
avaliará o uso da bateria, o número dos ciclos de recarga, o status da
calibração e a substituição do monitor por um novo, se necessário.
•

Para determinar a próxima data da manutenção anual, consulte o
rótulo no painel traseiro.

•

Para agendar a manutenção anual do Monitor Camino ICP, entre em
contato com a Natus Neuro.

CALIBRATION
VERIFIED.
NEXT SCHEDULED
MAINTENANCE DUE

72903759 Rev 1
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ANEXO A – Especificações técnicas
Lista de especificações técnicas
A tabela a seguir lista as especificações técnicas do Monitor Camino ICP:
Item

Especificação

Tipo de monitor

Monitor Camino ICP

Dimensões

240 mm x 165 mm x 185 mm (largura x altura x profundidade)

Peso

3,0 kg (6,7 lb)

Tela

• Tela de 7.0 LCD TFT colorida WVGA de 7”
• Resolução de 800 x 480 pixels
• Os parâmetros numéricos exibidos na tela de toque podem ser lidos a uma distância de
3 metros (10 pés), a um ângulo de até 30º do centro

Fonte de alimentação

Use apenas o adaptador de alimentação de CA fornecido pela Natus Neuro, REF Nº 025430,
18 V DC, 1,67 A, 30 W

Bateria

Utilize apenas baterias de íons de lítio de 14,4 V fornecidas pela Natus Neuro, REF. nº
BAT1001.
• Tempo de carga = não mais do que cinco horas, enquanto o monitor estiver conectado a
uma tomada de energia de CA e desligado.
• Tempo de operação = 1,5 hora

Tecnologia principal

Tipo de sensor de pressão:
• Transdutor de pressão de fibra ótica e
• Transdutor de pressão tipo extensômetro
Tipo de sensor de temperatura:
• Transdutor de termistor

Tempo de resposta transiente
para temperatura

O tempo de resposta transiente para uma alteração de 2 ºC na temperatura é exibido:
máximo de 30 segundos

Limite alarme de PIC alta

• -10 a 125 mmHg, incrementos de 1 mm
• Padrão de fábrica definido como 20 mmHg

Saída para o monitor do lado
do leito do paciente

• Medição da PIC = 5,0 μV/V/mmHg
• Medição da temperatura = em conformidade com uma interface de termistor YSI 400 de
3 fios.
• PIC = ±1 mmHg ou 1% da leitura do monitor (o que for maior)
• Temperatura = ±0,2 ° C para o padrão YSI 400

Extração de dados

• USB = USB 1.1
• RS232 = 9600 bauds, 8 bits de dados, 1 bit de parada, configurações de paridade par
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Item

Especificação

Pressão de operação

700 a 1060 hPa

Pressão de
transporte/armazenamento

500 a 1060 hPa

Limites de operação

• Temperatura = 15 °C a 40 °C
• Umidade = umidade relativa do ar de 30% a 75%, sem condensação

Limites de
transporte/armazenamento

• Temperatura = -20 °C a 50 °C
• Umidade = umidade relativa entre 25% e 80%

Precisão em operação de longo Linearidade do cateter de PIC com o Cateter Camino Flex:
prazo
• Intervalo de -10 a 10 mmHg: ± 2 mmHg
• Intervalo de 11 a 33 mmHg: ± 3 mmHg
• Intervalo de 34 a 125 mmHg: ± (6% + 1 mmHg)
Linearidade do cateter de ICP com o cateter de fibra ótica:
• Intervalo de -10 a 50 mmHg: ± 2 mmHg
• Intervalo de 51 a 125 mmHg: ±6%
Cateter de temperatura: ±0,3 °C
Intervalo de precisão da ICP
nominal
Temperatura nominal de
precisão de medição (medição
de modo direto)

-10 a 125 mmHg

Proteção contra o perigo de
choques elétricos:

Peças à prova de desfibrilação, classe II, tipo CF: Conexões de cateter de PIC, conexões de
cateter de temperatura.

Proteção contra o ingresso
danoso de água:

IPX0

Modo de operação

Contínuo

30 °C a 42 °C

Equipamentos cirúrgicos de AF O sistema está em conformidade com os requisitos da IEC 60601-2-49:
Recuperação de desfibrilador

0-15 s

Perigo de incêndio

Não deve ser usado na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com o ar, oxigênio ou
óxido nitroso.

Idiomas

Inglês, dinamarquês, holandês, francês, alemão, italiano, polonês, espanhol,
português (do Brasil), chinês (simplificado), japonês, coreano e russo

130

Classificações e padrões
O Monitor Camino ICP foi projetado para operação contínua. O Monitor Camino ICP atende às
exigências de segurança elétrica para:
•

IEC 60601-1 4a. edição especial e normas de garantia particulares e colaterais

EMI/EMC
•

IEC 60601-1-2:2014

•

IEC 60601-2-49:2011

Segurança elétrica
•

IEC 60601-1:2005/A1:2012

•

AAMI ES60601-1:2005+A1:2012

•

IEC 60601-2-49:2011
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Tabela de declaração do fabricante
As informações contidas nesta seção (como as distâncias de separação) em geral são escritas
especificamente em relação ao Monitor Camino ICP. Os números fornecidos não garantirão uma
operação sem falhas, mas devem fornecer uma garantia razoável para isso. Observações gerais
O equipamento elétrico médico exige precauções especiais em relação à EMC (electromagnetic
compatibility, compatibilidade eletromagnética) e precisa ser instalado e colocado em operação
de acordo com as informações de EMC fornecidas neste documento e no restante das instruções
de uso deste dispositivo. A falha em seguir as precauções em relação a EMC pode resultar em
perda temporária da precisão da medição ou desativação do monitor.
Os equipamentos de comunicações de FR móveis e portáteis podem afetar equipamentos
elétricos médicos.
Cabos e acessórios não especificados nas instruções de uso não são autorizados. O uso de
outros cabos e/ou acessórios pode impactar negativamente a segurança, o desempenho e a
compatibilidade eletromagnética (emissão aumentada e imunidade reduzida).
Precauções devem ser tomadas caso o equipamento seja usado adjacente a ou
empilhado com outro equipamento. Se o uso adjacente ou empilhado for inevitável, o
equipamento deverá ser observado para verificação da operação normal na configuração na
qual será utilizado.
O Monitor Camino ICP usa um plugue como meio de isolamento para a alimentação principal.
Não posicione o monitor em um lugar difícil de manusear a tomada da alimentação principal.
Durante o uso de um desfibrilador, juntamente com o o Monitor Camino ICP, siga as
orientações fornecidas pelo fabricante do desfibrilador.
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Orientação e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas
O Monitor Camino ICP foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o usuário do
Monitor Camino ICP deve garantir que ele seja usado nesse ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - Orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF
CISPR 11

Classe A

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

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

Em conformidade

O Monitor Camino ICP usa energia de frequência de rádio apenas
para a sua função interna. Portanto, suas emissões de FR são muito
baixas e não causam qualquer interferência em equipamentos
As características de emissão do Monitor Camino ICP fazem dele um
dispositivo adequado para uso em áreas industriais e hospitais
(CISPR 11 classe A). Se for usado em ambiente residencial (para a
qual a CISPR 11 Classe B é normalmente necessária), o Monitor
Camino ICP pode não oferecer uma proteção adequada para os
serviços de comunicação de frequência de rádio. O usuário pode ter
de tomar medidas de mitigação, como deslocamento ou
reposicionamento do equipamento.
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O Monitor Camino ICP foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o usuário do
Monitor Camino ICP deve garantir que ele seja sendo usado nesse ambiente.
Ensaio de imunidade Nível de teste IEC 60601

Nível de Conformidade

Ambiente eletromagnético - Orientação

Descarga
eletrostática
IEC 61000-4-2

± 8 kV
± 15 kV

Os pisos devem ser de madeira, concreto
ou cerâmica. A utilização do equipamento
em ambientes abaixo de 30% de umidade
pode causar descargas estáticas que
desativarão temporariamente o monitor e
exigirão uma reinicialização.

Transientes elétricos ± 2 kV para redes de
rápidos/burst
energia
IEC 61000-4-4
± 1 kV para linhas de
entrada/saída

± 2 kV
± 1 kV

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

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±0.5 kV, ±1 kV linha(s) a
linha(s)
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV
linha(s) ao terra

± 1 kV

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

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

0 % UT; 0.5 ciclo a 0°, 45°, 0 % UT; 0.5 ciclo a 0°, 45°, A qualidade da energia elétrica principal
90°, 135°, 180°, 225°, 270° 90°, 135°, 180°, 225°,
deve ser a comercial normal ou a de um
e 315°
270° e 315°
ambiente hospitalar. Se o usuário do
Monitor Camino ICP precisar de operação
contínua durante interrupções da rede de
energia elétrica, será recomendável que o
monitor seja alimentado por um no-break
0 % UT; 1 ciclo
0 % UT; 1 ciclo
ou bateria.

contato ±8 kV
±2 kV, ±4 kV, ± 8 kV,
±15 kV ar

± 2 kV

70 % UT; 25/30 ciclos a 0°

70 % UT; 25/30 ciclos a 0°

0 % UT; 250/300 ciclos

0 % UT; 250/300 ciclos

Campo magnético da 30 A/m
frequência da energia
elétrica (50/60 HZ)
IEC 61000-4-8

30 A/m

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

Observação: UT é a tensão de alimentação de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Monitor Camino ICP foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou o usuário do Monitor
Camino ICP deve garantir que ele seja sendo usado nesse ambiente.
Ensaio de
imunidade

Nível de teste
IEC 60601

Nível de
Conformidade

Ambiente eletromagnético - Orientação
Equipamentos de comunicação de frequência de rádio portáteis
e móveis não devem ser usados mais próximos do que qualquer
peça do Monitor Camino ICP, incluindo cabos, do que a distância
de separação recomendada calculada pela equação aplicável à
frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada.

FR conduzida
IEC 61000-4-6

FR irradiada
IEC 61000-4-3

80 MHz a 80% AM 1 KHz
6 Vrms em bandas
ISM entre 150 KHz e
80 MHz a 80% AM 1 KHz
AM 1 KHz
3 V/m de 80 MHz a
2,7 GHz a 80% AM
1 KHz

3 Vrms, 6 Vrms

d = 1,17 √P

3 V/m

d = 1,17 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz a 2,5 GHz
Onde P é a potência de saída máxima nominal do transmissor,
em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d é a
distância de separação recomendada, em metros (m).
Intensidades de campo de transmissores de FR fixos, conforme
determinado por um levantamento na instalação a devem ser
inferiores ao nível de conformidade em cada uma das faixas de
frequência.b
Podem ocorrer interferências nas imediações dos equipamentos
marcados com o símbolo a seguir:

OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para um intervalo de frequência maior.
OBSERVAÇÃO 2: essas orientações podem não aplicarem-se a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.
a As intensidades de campo dos transmissores fixos, como estações base para telefones por rádio (celulares/telefones sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios
amadores, transmissão de rádio em AM e FM e radiodifusão não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores RF fixos, deve ser considerada uma pesquisa eletromagnética no local. Se a intensidade do campo medida no local em que o Monitor Camino ICP for
usado exceder o nível de conformidade de frequência de rádio aplicável acima, o monitor deverá ser observado para verificar se a operação é normal. Se for
observado um desempenho anormal, medições adicionais poderão ser necessárias, como reorientação e relocação do Monitor Camino ICP.
b Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser menores que 3 V/m.
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Especificações de teste para a IMUNIDADE DA PORTA DO GABINETE para equipamentos de comunicações de FR sem fio
Freqüência
do teste
(MHz)

Banda a
(MHz)

Modulação b

Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

Nível de teste de
imunidade
(V/m)

385

380-390

TETRA 400

Modulação de pulso b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

FM c
± 5 kHz de desvio
1 kHz seno

2

0,3

28

710
745
780

704 – 787

LTE Banda 13
17

Modulação de pulso b
217 Hz

0,2

0,3

9

810
870
930

800 – 960

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

Modulação de pulso b
18 Hz

2

0,3

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Modulação de pulso b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 – 2570

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

Modulação de pulso b
217 Hz

2

0,3

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802.11
a/n

Modulação de pulso b
217 Hz

0,2

0,3

9

Serviço a

OBSERVAÇÃO Se necessário para atingir o NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE, a distância entre a antena e o EQUIPAMENTO
ME ou SISTEMA ME pode ser reduzida para 1 m. O ensaio de 1 m de distância é permitido pela norma IEC 61000-4-3.
a Para alguns serviços, apenas as frequências de uplink são incluídas.
b O transportador deve ser modulado usando um ciclo de 50 % de sinal quadrado.
c Como uma alternativa para a modulação de FM, 50 % na modulação de pulso de 18 Hz pode ser usado porque embora ela não represente a modulação real,
seria a pior condição.
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Distâncias recomendadas de separação entre equipamentos portáteis e móveis de comunicação por FR e o
Monitor Camino ICP.
O Monitor Camino ICP foi projetado para uso em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de frequência de rádio são
controladas. O cliente ou o usuário do Monitor Camino ICP podem ajudar a impedir interferência eletromagnética mantendo uma
distância mínima entre os equipamentos de comunicação de frequência de rádio portáteis e móveis (transmissores) e o monitor
conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.
Potência de saída
nominal máxima do
transmissor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
m
150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz a 2,7 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Para os transmissores cuja potência elétrica máxima nominal não estiver listada acima, a distância de separação 'd' em metros (m)
poderá ser estimada por meio da equação aplicável à freqüência do transmissor, onde P é a potência elétrica máxima nominal do
transmissor em Watts (W) fornecida pelo fabricante do transmissor.
OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para um intervalo de frequência maior.
OBSERVAÇÃO 2: essas orientações podem não aplicarem-se a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.
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