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1. Como iniciar
1.1. Recursos do Sistema Quantum
O sistema amplificador Natus ® Quantum ™ é projetado para a aquisição de dados de EEG do couro
cabeludo e de contatos intracranianos. O projeto modular do sistema Quantum é composto por uma
unidade base e por caixa(s) de Divisão Natus.
•
•

As caixas de divisão Quantum têm 128 canais e podem ser distribuídas em até 256 canais de CA.
A caixa de divisão Quantum 64 tem um máximo de 64 canais CA

Além disso, há um sistema integrado de matriz de comutação digital controlado por software (Digital Switch
Matrix, DSM), controle do Nicolet Cortical Stimulator, oxímetro de pulso Nonin® integrado, botão de conexão
de eventos, 16 entradas de CC, e memória integrada que permite gravação ambulatorial com replicação
automática à unidade principal. A unidade base Natus oferece conectividade TCP/IP e USB para uma
instalação rápida e fácil. Este dispositivo robusto foi projetado com amplas informações clínicas para atender
ao fluxo de trabalho e às necessidades básicas de aplicações de laboratórios de EEG, LTM ou PSG.
Os recursos da caixas divisoras Quantum incluem:
•

128 canais referenciais (com possibilidade de cascata de até 256 canais.

•

Até oito canais diferenciais configuráveis de caixa de divisão de 128 canais (2 entradas por canal)

•

As caixas de divisão armazenam dados na memória interna enquanto desconectadas da unidade
base Natus, e upload automático para a unidade principal quando reconectadas à unidade base Natus

Os recursos da caixa divisora Quantum 64 incluem
•

Até 64 canais referenciais por divisão.

•

Até quatro canais diferenciais configuráveis (2 entradas por canal)

Os recursos comuns dos sistemas com caixas de divisão Quantum e Quantum 64 incluem
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•

16 canais CC (12 unidade na base + 4 na primeira divisão)

•

Oxímetro de pulso integrado incluindo SpO2, taxa de pulso e sinais de Pletismograma

•

Capacidade para iniciar um teste de impedância, alterar o limiar e visualizar os resultados em
uma tela de LCD

•

Matrix de comutação digital (Digital Switch Matrix, DSM)

•

A interface do estimulador cortical Nicolet permite total estimulação cortical controlada por
software em combinação com controle DSM.

•

Entrada de gatilho digital

•

Uma caixa de divisão usável pequena e leve

•

Conectividade TCP/IP e USB

•

Interface de chave de eventos do paciente na caixa de divisão e nas unidades de base

•

Interface do estimulador fótico para aplicações de EEG

•

Entrada para o estimulador cortical Nicolet

•

Bolsa de transporte modular
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ADVERTÊNCIA: Nós recomendamos enfaticamente que se leia a seção
Contraindicações, Advertências e Cuidados deste manual antes de operar este
amplificador.

1.2. Uso pretendido
O Amplificador Quantum Natus se destina a ser usado como um eletroencefalógrafo para: adquirir,
exibir, armazenar e arquivar sinais eletrofisiológicos. O amplificador deve ser usado em conjunto com o
software NeuroWorks® / SleepWorks™ da Natus para adquirir sinais intracranianos de
eletroencefalografia (EEG) e do couro cabeludo bem como sinais de polissonografia (PSG). O
amplificador é projetado para facilitar o mapeamento funcional usando a Matriz de comutação digital. A
porção da Matriz de comutação digital da central é uma combinação de relés de hardware e de software
de controle que permite ao usuário (médico ou técnico) alternar entre pares de eletrodos do amplificador
de gravação de EEG e o estimulador cortical externo para o fornecimento de estímulos.
O Amplificador Quantum Natus se destina a ser utilizado por profissionais médicos treinados, e é
projetado para uso em ambientes clínicos, como quartos de hospitais, unidades de monitoramento de
epilepsia, unidades de terapia intensiva e salas de cirurgia. Ele pode ser usado com pacientes de todas
as idades, mas não foi projetado para utilização fetal.

1.3. Componentes do sistema
O sistema amplificador de Quantum é fornecido com componentes opcionais do sistema. Os
computadores são destinados a executar exclusivamente o software NeuroWorks/SleepWorks. As
câmeras são destinadas à aquisição de vídeo sincronizadas do paciente durante o acompanhamento a
longo prazo. Os transformadores têm a finalidade de fornecer energia energia para todos os
componentes do sistema enquanto asseguram a segurança dos operadores e pacientes. Os carrinhos
destinam-se a apoiar e facilitar o uso do amplificador Quantum, mantendo o sistema móvel.
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1.4. Degradação do desempenho essencial
O pessoal profissional de saúde treinado irá observar a degradação de desempenho essencial que inclui,
mas não está limitado a:
•
•
•
•
•
•

•

Perda do sinal / dados de EEG.
Indicação de saturação do amplificador no monitor do computador,
Picos intermitentes de ruído em cabos aleatórios do EEG.
Perda de comunicação do computador para a base Natus
Eventos desconectados da caixa de pinos. (Quantum)
Interrupções na transmissão do sinal resultante de eventos eletromagnéticos externos.
(Ex.: Eletrocautério, o funcionamento de equipamentos sem fios em estreita proximidade
com o amplificador, etc.).
Qualquer forma de comportamento do sistema aleatória ou intermitente.

Se qualquer um dos comportamentos acima for observado ou se um comportamento incomum do
sistema Natus for observado, entre em contato com o suporte técnico.

1.5. Princípio de operação do amplificador Quantum
O sistema amplificador Natus Quantum é composto por uma unidade de base e várias caixas de divisão.
Ele é parte de um sistema que é composto por um computador pessoal, um estimulador fótico, um
transformador, equipamentos de vídeo e de áudio, equipamentos de rede, e suportes mecânicos.
O amplificador também contém uma matriz de comutação interna para permitir uma conexão com
um estimulador cortical externo.
EEG e outros sinais fisiológicos, de eletrodos no couro cabeludo, grade ou eletrodos de agulha e outros
acessórios, como oxímetros de pulso, podem ser adquirido pelo amplificador Natus Quantum. Esses
sinais são digitalizados e transmitidos para o computador pessoal que executa o software Natus
NeuroWorks/SleepWorks. Os sinais são exibidas no computador pessoal e podem ser gravados para o
armazenamento local do computador ou para armazenamento em rede remota para análise posterior.
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O diagrama a seguir ilustra os componentes e o fluxo de trabalho em uma configuração típica com a
unidade principal SleepWorks / NeuroWorks:

1

Caixa de divisão Quantum
(amplificador): Sinais
neurofisiológicos como EEG, EMG,
EOG, ECG são medidos com o uso
de eletrodos e sensores
comumente disponíveis para se
conectarem ao amplificador através
de conectores à prova de toque
padrões da norma DIN42802.
Sinais de EEG, EOG EMG de baixa
tensão são amplificados, filtrados
em passe baixo e convertidos de
analógicos para digitais.

2

A unidade base NATUS,
conectada ao computador através
de um cabo USB ou Ethernet
padrão, permite a conexão com a
caixa de divisão e um estimulador
fótico.

3

O vídeo é capturado e sincronizado
com o EEG.

4

Um estimulador fótico podem ser
conectado à unidade base Natus e
controlado a partir do software de
aquisição SleepWorks /
NeuroWorks.

5

O software SleepWorks /
NeuroWorks controla o
amplificador e gava os dados para o
disco rígido. Os dados são exibidos
com um referencial configurável
pelo usuário ou montagem bipolar.

6

Um Computador com sistema
operacional Windows e software
SleepWorks / NeuroWorks. Dados
do sistema amplificador Quantum e
a câmera estão armazenados
localmente ou em um servidor.

7

Transformador de isolamento
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1.6. Como usar o manual
Este manual descreve a teoria, recursos, configuração, operação e manutenção do amplificador Quantum.
Ele também fornece informações sobre especificações, solução de problemas e como obter ajuda.
Ao revisar os procedimentos, recomendamos a leitura da seção inteira primeiro, antes de iniciar uma
sequência. Siga as instruções cuidadosamente.

1.6.1. Convenções do manual
Vários símbolos e convenções tipográficas são utilizados em todo o manual. A tabela a tabela a seguir
ilustra e descreve os seus significados e funções.
Símbolo/
Convenção

Descrição/Função
Este símbolo indica uma Advertência ou informação importante que não deve ser
ignorada. Leia todas as advertências e cuidados cuidadosamente antes de iniciar
o sistema pela primeira vez.
Uma observação que contém informações complementares importantes.

Negrito

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

Itálico

O texto em itálico é usado para legendas.
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2. Conformidade com segurança e normas
2.1. Normas de conformidade e referências normativas
Sistema multicanais de sono/central de EEG, Amplificador modelo Quantum, cabo destacável conectado,
portátil 100/230Vac, 50/60Hz, 80VA.
1.
2.
3.
4.

Tipo de proteção contra o choque elétrico: Classe I
Grau de proteção contra choques elétricos: Tipo BF
Grau de proteção contra o ingresso de líquidos: IPX0
Grau de segurança de aplicação na presença de composições anestésicas inflamáveis com o
ar, ou com oxigênio ou óxido nitroso: O equipamento não é adequado para o uso na presença
de misturas anestésicas inflamáveis com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.
5. Modo de operação: Contínuo
6. Condições ambientais: Normal: 10-30°C, 30-75% UR, 700-1060hPa
O amplificador Quantum e seus acessórios foram projetados para cumprir as seguintes normas
nacionais e internacionais.
Tabela 1 — Norma de conformidade de segurança e Referências normativas
CAN /CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012

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

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 e C2:2007,
Terceira Edição
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Edição 3,0

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

IEC 62366:2007, Edição 1.0

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

IEC 60601-2-26:2012, Edição 3

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

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

Equipamento elétrico médico — Parte 2-61:
Requisitos particulares de segurança básica e
desempenho essencial de equipamentos de
oxímetro de pulso
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Tabela 2 – Norma de conformidade EMC e Referências normativas
IEC 60601-2-1, Edição 4., fevereiro de 2014

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

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-2:
Técnicas de testes e de medição - Teste de
imunidade de descarga eletrostática

IEC 61000-4-3 ed 3.0 com A1:2007+A2:2010

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-3:
Técnicas de testes e de medição - Irradiada,
frequência de rádio, teste de imunidade a campos
magnéticos

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-4:
Técnicas de testes e medição - Teste de rapidez
elétrica/imunidade de burst

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

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

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

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-6:
Técnicas de testes e de medição - Imunidade a
distúrbios conduzidos, induzidos por campos de
frequência de rádio

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-8:
Técnicas de testes e de medição - Teste de
imunidade a campos magnéticos de frequência de
potência

IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4-11:
Técnicas de testes e de medição - Testes de quedas
de tensão, interrupções curtas, e de imunidade de
variações de tensão

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 3-2:
Limites - Limites para emissões de correntes
harmônicas

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

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

CISPR 11 ed 5.0 com A1:2010

Equipamentos de frequência de rádio industriais,
científicos e médicos (Industrial, Scientific and
Medical, ISM) - Características de distúrbio
eletromagnético - Limites e métodos de medição
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2.2. Declaração de Conformidade para a IEC 60601-1-2
Tabela 1 - Emissões eletromagnéticas
Orientação e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas
O Quantum foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
Quantum deve garantir que ele seja utilizado nesse ambiente.
Teste de emissões
Emissões de RF

Conformidade
Grupo 01

O Quantum utiliza energia de frequência de rádio
apenas para o respectivo funcionamento interno.
Portanto, suas emissões de FR são muito baixas e
provavelmente não causam nenhuma interferência
nos equipamentos eletrônicos próximos.

Classe A

O Quantum é adequado para uso em todos os
estabelecimentos que não sejam domésticos ou
naqueles diretamente conectados à rede de energia
elétrica de baixa voltagem que alimenta prédios
usados para finalidades domésticas.

CISPR 11

Emissões de RF

Ambiente eletromagnético - Orientação

CISPR 11
Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de voltagem /
emissões de centelhas

Em conformidade

IEC 61000-3-3
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Tabela 2 - Imunidade eletromagnética
Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Quantum foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
Quantum deve garantir que ele seja utilizado nesse ambiente.
Teste de imunidade
Descarga
eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2
Transiente elétrico
rápido/burst
IEC 61000-4-4

IEC 60601

Nível de

Nível de teste

conformidade

Contato ±8 kV
ar ±15 kV

±2 kV, 100 KHz
para linhas de
fornecimento de
energia elétrica

Ambiente eletromagnético - Orientação

Em
conformidade

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

Em
conformidade

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

Em
conformidade

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

Em
conformidade

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

Em
conformidade

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

±1 kV, 100 KHz
para linhas de
entrada/saída
Sobretensão
IEC 61000-4-5

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

±1 kV para modo
diferencial
±2 kV modo
comum
queda de <100%,
0/5 períodos, 0°,
45°,90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°
Queda de 100%,
1 período
Queda de 30%,
25/30 períodos
Queda de 40%
para 5 ciclos

Frequência de
energia
Campo magnético de
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão de alimentação de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Tabela 3 - Imunidade eletromagnética – para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não forem de
SUPORTE À VIDA
Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Quantum foi concebido para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
Quantum deve garantir que ele seja utilizado nesse ambiente
Teste de imunidade
Frequência de rádio
por condução
IEC 61000-4-6
Frequência de rádio
por irradiação
IEC 61000-4-3

Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

3 Vrms

3V

150 kHz a 80 MHz

3 V/m

3 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

Ambiente eletromagnético - Orientação
A utilização de equipamentos de
comunicações portáteis e móveis de
frequência de rádio perto de qualquer
componente do Quantum, incluindo cabos,
deve guardar a distância de separação
recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
d=1,2 ×√P

150kHz a 80MHz

d=1,2 ×√P

80MHz a 800MHz

d=2,3 ×√P

800MHz a 2,5GHz

onde P é a taxa de saída máxima do
transmissor em Watts (W) de acordo com o
fabricante do transmissor e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos transmissores
de RF fixos, conforme determinado por um
levantamento na instalação a 1 deve ser
inferior ao nível de conformidade em cada
uma das faixas de freqüência 2.
Pode ocorrer interferência nas proximidades
de equipamentos que estampem o seguinte
símbolo:
OBSERVAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequências superior.
OBSERVAÇÃO 2: Estas linhas mestras podem não se aplicar em todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

1
Forças de campo de transmissores fixos, como estações de rádio base, telefones (celular / sem fio) e rádios móveis de terra,
radioamador, rádios difusoras de AM e FM e difusoras de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o
ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerada uma pesquisa eletromagnética no local. Se as
intensidades de campo medidas no local em que o Quantum é utilizado excederem o nível de compatibilidade de frequência de
rádio aplicável acima indicado, o Quantum deverá ser observado de modo a verificar o funcionamento normal do mesmo. Se um
desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientação ou relocalização do Quantum.
2

Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campos devem ser inferiores a 3 V/m.
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Tabela 4 - Teste de especificações para a IMUNIDADE DA PORTA DO GABINTE para
equipamentos de comunicações de FR sem fios
Frequência
do
do teste
(MHz)

Banda a)

Serviço a)

(MHz)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

Banda LTE 13,
17

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

Máximo
Fonte de
alimentação
(W)

Distância
(m)

NÍVEL DE
TESTE DE
IMUNIDADE
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulação
do pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulação
do pulso b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 – 1.990

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

Modulação
do pulso b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

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

Modulação
do pulso b) 217 Hz

2

0,3

28

5.100 – 5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulação
do pulso b)
217 Hz

0,2

0,3

9

710
745

Modulação b)

780
810
870
930
1.720
1.845
1.970

2.450
5.240
5.500

5.785
OBSERVAÇÃO: Se necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena e o EQUIPAMENTO ME
ou SISTEMA ME pode ser reduzida para 1 m. O teste de 1 m de distância é permitido pela norma IEC 61000-4-3.
a) para alguns serviços, apenas as frequências de uplink são incluídas.
B) O transportador deve ser modulado usando um ciclo de 50 % de sinal quadrado.
c) Como uma alternativa para a modulação de FM, 50 % na modulação de pulso de 18 Hz pode ser usado porque embora ela
não represente a modulação real, seria a pior condição.
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2.3. Declaração de conformidade para a FCC
Observação:

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites relativos a
dispositivos digitais de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses
limites são projetados para fornecer razoável proteção contra interferência prejudicial
quando o equipamento é operado em ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e
pode irradiar energia de frequência de radio e, se não for instalado e usado de acordo
com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial em comunicações via
rádio. É provável que o funcionamento deste equipamento em uma área residencial
provoque interferências prejudiciais. Nesse caso, o usuário arcará com os custos da
correção das interferências.

Advertência:

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante
anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento.
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3. Contraindicações e advertências
3.1. Contraindicações
Os sistemas Natus Quantum NÃO devem ser usados sob as seguintes condições:
NÃO opere o sistema na presença de anestésicos inflamáveis.

Verifique as áreas de uso para evitar o uso do sistema na presença de gases inflamáveis.
Para garantir a validade dos sinais, não utilize o aparelho perto de fontes de interferência
electromagnética.
Os sistemas Natus não são classificados como AP ou APG. NÃO USE um sistema
Natusna presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
O sistema amplificador Quantum NÃO foi projetado para operar com desfibriladores.
O sistema pode ser danificado quando utilizado com este dispositivo.
A operação deste equipamento com sinais de entrada além de +/- 10 mV pode causar
resultados incorretos.

3.2. Advertências e cuidados
3.2.1. Advertências gerais
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que todos os dados sejam armazenados usando os
recursos de armazenamento redundantes. Isto pode ajudar a minimizar a perda de dados no
caso de uma falha da unidade primária.
Este equipamento / sistema tem a finalidade de ser utilizado apenas por usuários
treinados. Leia o manual antes de instalar qualquer hardware e consulte a seção
apropriada quando utilizar, armazenar ou reinstalar o sistema.
Use o sistema amplificador Quantum apenas em conjunto com dispositivos e acessórios
aprovados.
O uso de cabos diferentes dos especificados ou vendidos pelo fabricante do equipamento
pode resultar em um aumento das emissões ou na redução da imunidade do equipamento
e pode levar o sistema a não estar em conformidade com os requisitos da norma
IEC 60601-1-2: 2007.

18

Manual do Usuário e de Manutenção

Amplificador Natus Quantum

Nunca utilize equipamentos que tenham peças ou equipamentos em falta ou que possam
conter peças soltas dentro do mesmo (ou seja, dentro de uma parte fechada do
equipamento). Se você suspeitar que uma peça de equipamento tem peças soltas ou
faltando, entre em contato com a Natus. Rotineiramente inspecione os cabos e
componentes do sistema para verificar se há desgaste regular.
Faça a manutenção recomendada. Consulte a seção Manutenção e Limpeza para obter
mais detalhes.

Não mergulhe o amplificador ou qualquer de seus componentes em água ou outro líquido.
O equipamento deve ser utilizado apenas por profissionais da área de saúde. Leia esta
seção antes de instalar qualquer outro hardware . Consulte esta seção quando você
operar, transportar, armazenar, ou reinstalar o sistema.
O uso apropriado deste dispositivo depende da leitura cuidadosa de todas as instruções e
etiquetas que vêm com ou no sistema. Medições imprecisas podem ser causadas pela
aplicação ou uso incorreto.
Ao substituir o fusível do sistema amplificador Quantum ele deve ser substituído por um
fusível do mesmo tipo e classificação do fusível original. Fusíveis de substituição devem
ser comprados diretamente da Natus.
O sistema Amplificador Quantum é compatível com NeuroWorks / SleepWorks v9 e mais
recentes.
A unidade base Natus é classificado como um IPX0, o grau normal de proteção contra a
entrada de água, de acordo com a IEC 60529.
A caixa de divisão do amplificador Quantum é classificada como usada junto ao corpo e
tem uma classificação IPX1, enquanto no interior da bolsa (-61) e atende à exigência da
norma IEC 60601-2-26 para derrames sem a bolsa.
O sistema amplificador Quantum é classificado como um dispositivo de classe I de acordo
com a norma IEC 60601-1.
ADVERTÊNCIA: Softwares de terceiros instalados no computador de aquisição podem
interferir com o funcionamento do software Natus. Consulte o Suporte Técnico da Natus
antes de instalar softwares de terceiros no computador.
AVISO: Nenhuma modificação deste equipamento é permitido.
Para sistemas utilizados em sala de cirurgia com um cautério, o uso do tipo de conexão
Ethernet é obrigatório para garantir gravação contínua.
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Para procedimentos de mapeamento cortical com estimulador cortical Nicolet controlado
por software, certifique-se de que o dispositivo estimulador cortical Nicolet seja acessível
para operação manual. É necessário parar o estímulo manualmente no dispositivo caso a
conexão com o estimulador seja perdida.
A operação deste equipamento com sinais de entrada além de +/- 10 mV pode causar
resultados incorretos.
A caixa de divisão principal Quantum contém uma bateria interna de íons de lítio (Li-ion) com
capacidade de 2260 mAh (8,4Wh). A célula é aprovada de acordo com a UL1642 e certificada
conforme a UN 38.3. Esta bateria é listada pela UL 2054 e certificada de acordo com a norma
IEC 62133 Edição 2.
Na primeira utilização, a bateria exige uma carga completa antes do uso. Use a caixa de divisão
principal Quantum para a carga. O uso de um carregador incorreto pode danificar a bateria.
Para armazenamento de longo prazo das caixas de divisão principais, a bateria interna
será esgotada. É recomendado inserir uma nova bateria interna quando a caixa de divisão
é usada após um armazenamento a longo prazo.
Mantenha a caixa de divisão longe do fogo ou de outras fontes de calor extremo.
A exposição do Quantum ao calor extremo pode resultar em explosão.

3.2.2. Precauções de descargas eletrostáticas (ESD)
Precauções de descargas eletrostáticas (ESD) Certifique-se de tomar as
precauções adequadas para descargas eletrostáticas (ESD). Desconecte os
cabos antes de se mudar, cabear ou realizar quaisquer procedimentos de
preparação. Conectores marcados com o símbolo de proteção ESD não
devem ser tocados. Para procedimentos detalhados de manuseio, consulte a
seção Procedimentos de manuseio e advertências sobre Descargas
Eletrostáticas (ESD).
Desligue todos os sistemas de alimentação e desconecte o cabo de alimentação do sistema e
da parede antes de tentar limpar a unidade. A central do Quantum pode ser limpa com um
pano macio e úmido com água destilada não-condutora, surfactantes não condutivos inertes
eletricamente ou um agente esterilizante frio aprovado pela Natus. É importante secar a
unidade rapidamente. Evite deixar líquido escorrer para qualquer um dos componentes
eletrônicos internos do sistema. Não use nenhum limpador abrasivo no sistema.
Os acessórios deste dispositivo podem incluir vários tipos de eletrodos de agulhas estéreis
descartáveis. Estas agulhas são etiquetadas como ESTÉREIS e o método de esterilização
está documentado na embalagem. Esses eletrodos não devem ser usados se a
embalagem estéril foi manipulada indevidamente.
O sistema amplificador Quantum precisa de precauções especiais relacionadas com a
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e deve ser instalado e operado de acordo com as
diretrizes da EMC. Consulte a tabela Norma de conformidade EMC e referências
normativas na seção Conformidade com a segurança e normas.

20

Manual do Usuário e de Manutenção

Amplificador Natus Quantum

Usar o sistema amplificador Quantum com cabos e acessórios não aprovados pela Natus pode
afetar negativamente o desempenho de EMC, incluindo a imunidade eletromagnética. Consulte
a tabela Imunidade Eletromagnética na seção Conformidade com a segurança e normas.
Outros equipamentos externos podem interferir com a operação do sistema amplificador
Quantum mesmo se os outros equipamentos estiverem em conformidade com os requisitos
de emissão da CISPR. Consulte a tabela Norma de conformidade EMC e referências
normativas na seção Conformidade com a segurança e normas.
O sistema amplificador Quantum não deverá ser empilhado ou utilizado na proximidade de
outros equipamentos. Se isso for necessário, o equipamento deve ser observado para
garantir o funcionamento normal na configuração pretendida. Consulte a tabela Distâncias
recomendadas de separação na seção Conformidade com a segurança e normas para as
distâncias mínimas de separação.
Não conecte itens que não sejam especificados como partes do sistema amplificador
Quantum ao sistema.

3.2.3. Cuidados e advertências de eletricidade
Os sistemas Natus têm a finalidade de se conectarem apenas a uma tomada elétrica
devidamente aterrada.
As partes condutoras dos eletrodos e seus conectores não devem entrar em contato com
outras peças condutoras e com o terra.

Não coloque extensões com tomadas múltiplas portáteis no piso.

Não conecte extensões com tomadas múltiplas portáteis ou extensões ao sistema do
Amplificador Quantum.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue a alimentação elétrica do sistema até que
todos os cabos tenham sido corretamente conectados, verificados e inspecionados
visualmente quanto a qualquer dano. A falta de inspecionar os cabos pode resultar em
eletrocução A verificação da segurança elétrica deve ser realizada rotineiramente.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça a manutenção do sistema. Peça manutenção
apenas a pessoas qualificadas. NÃO use componentes reparados sem teste apropriado.
Não utilize tomadas múltiplas com o sistema Amplificador Quantum para fornecer energia a
qualquer equipamento que não faça parte do sistema.
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Para evitar possíveis riscos de segurança causados pela soma das correntes de fuga
quando vários componentes do sistema são interligados, nenhum outro equipamento ligado
ao sistema Amplificador Quantum deve ser alimentado pelo seu transformador.
A classificação atual do transformador deve ser suficiente para permitir o funcionamento de
todos os dispositivos alimentados por ele. Consulte as classificações atuais do transformador
e de corrente para cada dispositivo individual conectado.
NÃO conecte equipamentos não médicos, que tenham sido fornecidos como parte do
sistema, diretamente à tomada da parede quando o sistema é alimentado, via por tomada
portátil de saídas múltiplas com um transformador de separação.
NÃO conecte equipamentos elétricos que não tenham sido fornecidos como parte do sistema
à tomada portátil de saídas múltiplas.
Assegure que o sistema amplificador Quantum esteja conectado unicamente a uma tomada
de três fios, aterrada, com grau hospitalar.

3.2.4. Cuidados e advertências com o ambiente do paciente
OBSERVAÇÃO: O ambiente do paciente é definido como a área no intervalo de 1,5 metros
do paciente e lateralmente dentro de 2,5 metros do piso na área ocupada pelo paciente.
Conecte todos os eletrodos do paciente apenas em dispositivos fisiológicos totalmente
isolados eletricamente. A conexão de eletrodos do paciente a qualquer outro aparelho ou
saída elétrica externa pode resultar em lesões pessoais.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente e estiver conectado a uma
rede, o computador e outros equipamentos conectados a ele DEVEM ser alimentados com
um transformador de isolamento e um isolador de rede DEVE ser utilizado para isolar o
computador da LAN local.
O botão de eventos do paciente anexado ao sistema amplificador Quantum NÃO se destina
a incidentes críticos associados com a segurança do paciente .
As conexões do paciente NÃO não são destinadas a contato cardíaco direto.
Assim como com todos os equipamentos médicos, direcione o cabeamento do paciente com
cuidado para reduzir a possibilidade de complicações ou estrangulamentos.
NÃO toque em nenhuma das partes metálicas acessíveis do sistema Quantum e o paciente
simultaneamente.
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NÃO toque nenhum dos componente aterrados do sistema Quantum e o paciente
simultaneamente.
NÃO permita que eletrodos soltos entrem em contato com peças metálicas.

Não use o sistema Quantum nas proximidades de sistemas de TC e de IRM.
A conexão de um paciente com equipamentos cirúrgicos de alta frequência e a um
equipamento de eletroencelografia simultaneamente pode resultar em queimaduras no local
dos eletrodos de entrada biopotencial e possíveis danos aos amplificadores biológicos.
Consulte a documentação do usuário do equipamento cirúrgico para instruções sobre o seu
uso adequado.
Como com todos os equipamentos médicos, há risco de lesão se o arnês/cinto e bolsa(s)
que estiverem sendo usados não for(em) fixado(s) ao paciente apropriadamente. Consulte a
seção Como adicionar a(s) caixa(s) de divisão Quantum ou Quantum 64 à bolsa modular
para obter detalhes.
PERIGO DE LESÕES POR ESTRESSE REPETITIVO: O uso sustentado deste produto sem
consideração ergonômica pode resultar em lesões por esforços repetitivos.
O usuário não deve posicionar o equipamento de tal forma a tornar difícil a operação do
dispositivo de desconexão.
O sistema Amplificador Quantum NÃO inclui alarmes de SpO2 ou de frequência de pulso.
Se uma câmera de vídeo estiver presente no ambiente do paciente, a rede, bem como a
fonte de alimentação, devem ser isoladas.
Cada caixa de divisão deve ser colocada separadamente em uma bolsa modular Quantum
individual. Nem a(s) bolsa(s) do Quantum, nem a(s) caixa(s) de divisão devem ser cobertos
por cobertores ou qualquer outro material A falta de seguir essas instruções pode elevar a
temperatura da(s) caixa(s) de divisão Quantum acima dos níveis operacionais normais.
A(s) caixa(s) de divisão Quantum devem ser utilizadas apenas em conjunto com a Bolsa
Modular Quantum.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente, ele deve ser aprovado pela
norma 60601-1 ou 60950-1 e deve ser alimentado por um transformador aprovado pela
60601-1.
Nenhuma peça do equipamento ME deve ser reparada ou mantida quando estiver em uso
em um paciente.
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3.2.5. Advertências de transporte
Certifique-se de que qualquer plataforma, mesa, carrinho ou outra superfície usada durante a
operação, transporte ou armazenamento temporário ou permanente do sistema e seus
componentes seja adequada, resistente e segura. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano que venha a resultar de transportes, carrinhos, ou superfícies de operação
inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não será responsável por qualquer
lesão ou dano resulte de armazenamento indevido do cabo durante o transporte.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o usuário deve guiar o carrinho usando as
duas mãos, assegurando-se que a base da roda esteja alinhada de modo que uma única
roda leve na direção do movimento. A falta de levar o carrinho com uma roda pode resultar
em um perigo de queda ao ascender ou descer escadas ou níveis.
Apenas carrinhos e troles validados pela Natus para uso com o sistema amplificador
Quantum podem ser usados.

3.2.6. Advertências do sensor do oxímetro de pulso
Consulte o manual de instruções do sensor do oxímetro de pulso para cuidados,
advertências e instruções para seu uso.

3.2.7. Cuidados e advertências com a opção sem fio
Consulte o manual de instruções do sensor do oxímetro de pulso para cuidados,
advertências e instruções para seu uso.

3.2.8. Advertências de imunidade conduzida
Em ambientes onde ruídos elétricos parasíticos interferem com o sinal elétrico biológico,
não há risco de má interpretação das formas de onda de EEG ou de dados auxiliares.
Qualquer padrão anormal ou valor fora da faixa é conformado por profissionais médicos
treinados realizando o teste. Além dos dados auxiliares (por exemplo, de SpO2), os sinais
de EEG (eletroencefalograma) do amplificador de acompanhamento também serão
contaminados passado o ponto em que qualquer interpretação sinal clínico seja possível.
Operadores e tecnólogos de equipamentos de eletroencefalografia treinados podem
identificar e ignorar sinais que são obscurecidos por ruídos ambientais.
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3.3. Procedimentos e advertências
3.3.1. Como lidar com descargas eletrostáticas (Electrostatic Discharge, ESD)
Antes de executar quaisquer procedimentos de configuração ou de colocação, leia a precauções
descritas nesta seção.
AVISO: Certifique-se de tomar as precauções adequadas para descargas eletrostáticas
(ESD). Desconecte os cabos antes de se mudar, cabear ou realizar quaisquer
procedimentos de preparação.
Alguns dispositivos semicondutores (estado sólido) podem ser facilmente danificados
por eletricidade estática. Tais componentes são comumente chamados de dispositivos
eletrostaticamente sensíveis (Electrostatically Sensitive Devices, ESD). Não toque nas
partes condutoras acessíveis para os conectores marcados com o símbolo ESD.
Siga estas técnicas para ajudar a reduzir a incidência de danos a componentes causados por
eletricidade estática:
•

Imediatamente antes de manusear quaisquer conjuntos de componentes de produtos, drenar a
carga eletrostática de seu corpo tocando em um aterramento conhecido.

•

Minimizar movimentos do corpo ao lidar com ESDs de reposição em embalagens. Movimentos
como esfregar tecidos de roupas entre si ou levantar seu pé de um chão acarpetado podem
gerar eletricidade estática suficiente para danificar os componentes do produto.

•

Evite carpetes em áreas frias e secas. Se fornecidos, deixe os componentes do produto em sua
embalagem anti-estática até estarem prontos para serem instalados.

•

Tenha cuidado ao conectar ou desconectar cabos. Ao desconectar um cabo, puxe sempre o seu
conector, ou o seu laço de redução de tensões, e não o cabo em si.
AVISO: Um cabo danificado pode provocar um curto-circuito no circuito elétrico. Evite danos
aos conectores, alinhando os pinos do conector antes de ligar o cabo.
AVISO: Pinos do conector desalinhados podem causar danos aos componentes do sistema
na inicialização.

3.3.2. Procedimentos e advertências sobre imunidade conduzida
Imunidade conduzida é definida como a capacidade de um produto eletrônico para tolerar a influência da
energia elétrica a partir de outros produtos eletrônicos ou de fenômenos eletromagnéticos.
A energia elétrica a partir de outros dispositivos eletrônicos localizados em equipamentos próximos é
geralmente propagada através dos cabos de conexão. A funcionalidade de alguns dispositivos
semicondutores e de amplificadores de alta sensibilidade (EEG, ECG EMG) pode ser afetada por sinais
parasitas induzidos.
Este efeito pode ser descrito como o ruído e / ou saturação de canal sobre as formas de onda de EEG,
que são acopladas em conjunto com os valores de fora de escala para sensores auxiliares.
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Siga essas técnicas para ajudar a identificar as fontes e para aumentar a
imunidade contra ruídos parasíticos.
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•

Verifique se a fonte de alimentação e todas as tomadas móveis múltiplas estão fora do chão e
em local seco.

•

Se o ruído parasita estiver presente nas curvas EEG, tente identificar possíveis culpados
desligando equipamentos próximos da fonte de energia comum.

•

Colocar os cabos de interligação tão distantes quanto possível dos cabos que estão sendo
usado por equipamentos próximos.

•

Verificar a integridade do cabo de alimentação. Não use várias tomadas de corrente portáteis
que não sejam devidamente aterradas.

•

Não utilize tomadas sem um terra de proteção.

•

Quando transformadores forem usados, certifique-se de que o sistema médico esteja
devidamente aterrado.
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4. Descrição dos símbolos
Símbolo

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

Consulte as instruções de operação

Proibido empurrar

Terra de proteção (terra)

Equipamento Tipo BF

Tensão perigosa

Corrente alternada

Corrente contínua

Ligado

Desligado

UE apenas: Não descarte como resíduos municipais não classificados
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Descrição
Marca CE

Equipamento Classe II (gabinete não aterrado)
Sensível a ESD
ou
Sensível a estática
Cabo da base para a caixa de divisão
Conector da caixa de divisão para a caixa de divisão
(não disponível no Quantum 64)
Conector adaptador do estimulador cortical

LED de status da caixa de divisão

Entradas de CC 1 a 16 do conector do cabo de divisão

Conector do botão de eventos do paciente

Conector do sensor de SpO2 do oxímetro de pulso Nonin

Conexão LAN

Conexão USB
Informações do fabricante

28
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Descrição
Dispositivo não estanque

Haste equipotencial

Frágil

IPX0

Sem proteção contra entrada de água de acordo com a norma IEC 60529.

IPX1

Proteção contra respingos de água em cima do dispositivo por pelo menos
10 minutos, de acordo com a norma IEC 60529.
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5. Especificações
Especificações técnicas específicas da(s) caixa(s) de divisão Quantum
Canais CA

128 por caixa de divisão, possibilidade de cascata de até
256

Referencial, canais de CA

128 por caixa de divisão

Canais CA, diferencial

Programável até 8 por banco (112 ref.)

Especificações técnicas específicas da caixa de divisão Quantum 64
Canais CA

64

Referencial, canais de CA

64

Canais CA, diferencial

Programáveis até 4

Especificações comuns a todas as configurações Quantum
Canais CC

16

Canal do gatilho digital

TTL de 8 bits

Canais da oximetria de pulso

SpO2, Taxa de pulso

Impedância de entrada

Modo comum / impedância da entrada de CC: ≥ 1 Gohm
Modo diferencial: 44 Mohm // 280 pF +/- 20%

Ruído de entrada 3

≤ 2 uV pico-a-pico (0,1 Hz a 100 Hz)

Taxa de rejeição do modo comum

≥ 106 dB min

Taxas de amostragem

256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 Hz

Largura de banda

CC a 4288 Hz (HFF padrão é de 0,08 Hz)

Faixa de entrada de sinal

20mV pico-a-pico, +/-0,3 VDC

Crosstalk do canal

< -67dB

Interface do host
Conexão com a rede

Ethernet Gigabit DCHP

Conexão direta

USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet Gigabit.

Modos de operação
Modo de gravação

Ambulatório / acoplado

Modo ambulatorial

Memória interna de 64 GB, autonomia: pelo menos 2 h
(com bateria externa nova totalmente carregada)

3

1,8 µV de ruído pico-a-pico é típico, 2 µV pico-a-pico é garantido.
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Tipo de fusível e classificação da unidade de
base

T 1,6A / 250 V

Fonte de alimentação

80 VA

Fonte de alimentação da unidade base

100 – 230 V, 50/60 Hz

Fonte de alimentação da caixa de divisão

Caixa de divisão conectada a unidade base: Alimentada
pela unidade de base
Caixa de divisão desconectada da unidade base (modo
ambulatorial): Alimentada pela bateria externa.

Condições ambientais para o uso
Limites ambientais de operação

Temperatura: 10°C a 30°C
Umidade relativa: 30%-75%
Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Faixa de temperatura de armazenamento e
transporte

- 25°C a 60°C

Faixa de umidade de armazenamento e
transporte

10%-95%

Faixa de pressão atmosférica de
armazenamento e transporte

500 hPa a 1060 hPa

Dimensões
Tamanho (comprimento x largura x altura)

Peso

Unidade base Natus

292,5 mm x 266,6 mm x 51,5 mm
(11,52” x 10.5” x 2.03”)

Caixa de divisão
principal do
Quantum Natus

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5.25” x 2.11”)

Caixa de divisão B
do Quantum Natus

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5.25” x 2.11”)

Caixa de divisão
Quantum 64 Natus

137,0 mm x 133,3 mm x 53,6 mm
(5,39” x 5.25” x 2.11”)

Unidade base Natus

2,298 kg / 5,067 lb

Caixa de divisão
principal do
Quantum Natus

0,708 kg / 1,56 lb
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Caixa de divisão B
do Quantum Natus

0,610 kg / 1,35 lb

Caixa de divisão
Quantum 64 Natus

0,708 kg / 1,56 lb

Especificações da bateria de polímero de lítio (dentro da caixa de divisão principal Quantum) Bateria recarregável interna
Tipo de bateria

Polímero de lítio

Capacidade nominal

2260 mAh

Voltagem

3,7V

Classificação Watt-hora

8.4 Wh

Método de carga

Tensão constante + corrente constante

Tensão máxima de carga

4,2 V(± 50 mV)

Corrente de carga contínua máxima

1080 mA

Corrente de descarga contínua máxima

2000 mA

Condições de operação

Temperatura de carga

0ºC a 45ºC

Temperatura de descarga

-20ºC a 60ºC

Umidade

65 ± 20% de UR

Aprovações

UL 1642

Taxas de amostragem e larguras de banda correspondentes -3dB (+/-5%) suportadas pelo amplificador
incluem:
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Fs(Hz)

BW (Hz)

Modo de conexão

256

109

USB / LAN

512

219

USB / LAN

1024

439

USB / LAN

2048

878

USB / LAN

4096

1757

LAN

8192

3514

LAN

16384

4288

LAN
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6. Imagens e descrição do produto
6.1. Sistema amplificador Quantum com 128 a 256 canais
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6.2. Sistema amplificador Quantum 64
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6.3. Unidade base Natus

1

Botão liga/desliga. Etiquetado com

2

Conecta-se ao estimulador cortical Nicolet. Etiquetado com

3

.
.

Pode ser usado para conectar a unidade de base Natus a um PC e/ou laptop. Etiquetado com

.

4

Pode ser usado para conectar a unidade de base Natus a uma rede de sistema. Etiquetado com

5

Terminal equipotencial de terra

6

Conecta a unidade de base Natus à fonte de alimentação principal.

7

Compartimento do fusível. Etiquetado com:

8

Etiquetado com

9

Pode ser utilizado para conectar sinais de CC a partir de dispositivos externos. Etiquetado com DC1-DC12.

10

.

Fusível: T1,6 A/250 V~80 VA; 100-230 VCA.

.

Conector do estimulador fótico. Etiquetado com .

11

Conector do botão de eventos do paciente. Etiquetado com .

12

Conector do cabo principal da base para a caixa de divisão. Usado para conectar a unidade base para à
caixa de divisão Quantum do paciente. Etiquetado com

13

.

Usado para conectar a caixa de divisão EMU40EX (n/p 006562). Etiquetado com

.

OBSERVAÇÃO: Apenas um tipo de caixa de divisão deve ser usado em um determinado
momento. Não se deve usar uma caixa de divisão UEM40EX em conjunto com uma caixa de
divisão Quantum.
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6.4. Caixas de divisão Quantum PRINCIPAL e B

Caixa de divisão Quantum PRINCIPAL,
canais 1 a 128

Caixa de divisão Quantum B,
canais 129 a 256

1

Conexão do cabo principal da caixa de divisão para a base Natus. Etiquetado com

2

Conexão do adaptador estimulador cortical. Etiquetado com

3
4

.

Entradas CC 13 a 16 da conexão do cabo de divisão Etiquetado com
Conexão do oxímetro Nonin. Etiquetado com

.

.

.

5

Conexão do botão de eventos do paciente. Etiquetado com .

6

Conexão do cabo da caixa de divisão B para a caixa de divisão principal. Etiquetado com

7

LED de status da caixa de divisão. Etiquetado com

8

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

.

9

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

.

10

Etiquetado com A. Verde indica energia elétrica ligada.

11

Indicador LED com base em caixas de divisão anexadas. Etiquetados com B, C ou D.

12

Entradas do canal padrão de EEG. Etiquetadas numericamente.

13

Conexão do cabo da caixa de divisão principal para a caixa de divisão B. Etiquetado com

14

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

36
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6.4.1. Caixa de divisão Quantum PRINCIPAL, vista inferior

1

Compartimento da bateria.

6.5. Opções da caixa de pinos Quantum
6.5.1. Caixas de pinos padrão numéricas

1

Entradas de canal padrão numéricas, 1 - 256 canais
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6.5.2. 10-10 / 10-20 de Pin

1

Entradas de canais padrão 10 -10 / 20-20 Consulte Como conectar caixa de pinos 10-10 / 10-20
à caixa de divisão Quantum para informações adicionais.
OBSERVAÇÃO: A caixa de pinos 10-10 / 10-20 não está disponível com a caixa de divisão
Quantum 64.

6.5.2.1. Caixa de pinos 10-10/10-20 (vista lateral)

1

38

Entradas adicionais de canais.
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6.5.3. Caixas de pinos de conectores bulk
As caixas de divisão de conectores bulk apresentam um único conector para todos os 64 canais por
caixa de pinos, e foram concebidos para uma fácil ligação de tampas de cabeça com até 256 eletrodos.
Outros eletrodos, como grades subdérmicas, podem ser conectados também. O leiaute de pinos do
conector está disponível no Anexo B.
As últimas 16 entradas de cada caixa de pinos de 64 canais também estão disponíveis como entradas
individuais à prova de toque. Estes podem ser usados para conectar eletrodos e sensores adicionais
com tampas com menos de 64 canais conectados ao conector bulk.

1

Conectores bulk. Usado para conectar fones de ouvido pré-cabeados ou conjuntos para a
aquisição de EEG do paciente. Ver o Anexo B para obter mais detalhes da fiação.
OBSERVAÇÃO: Apenas uma caixa de pinos pode ser usada com a caixa de divisão
Quantum 64.
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6.6. Caixas de divisão Quantum 64

Caixa de divisão Quantum 64 (máximo de 64 canais)
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1

Conexão do cabo principal da base para a caixa de divisão. Etiquetado com

2

Conexão do adaptador estimulador cortical. Etiquetado com

3

Entradas CC 13 a 16 da conexão do cabo de divisão Etiquetado com

4

Conexão do oxímetro Nonin. Etiquetado com

5

Conexão do botão de eventos do paciente. Etiquetado com .

6

Esta funcionalidade não está disponível. Etiquetado com

7

LED de status da caixa de divisão. Etiquetado com

8

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

.

9

Reservado para uso futuro. Etiquetado com

.

10

Etiquetado com A. Verde indica energia elétrica ligada.

11

Entradas do canal padrão de EEG. Etiquetadas numericamente.

.

.

.

.

.

.
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6.7. Opções da caixa de pinos da Quantum 64
6.7.1. Caixas de pinos padrão numéricas

OBSERVAÇÃO: Apenas uma caixa de pinos pode ser usada com a caixa de divisão
Quantum 64.

6.7.2. Caixa de pinos do conector bulk
As caixas de pinos de conectores bulk apresentam um único conector multipino para todos os 64 canais,
e foram concebidas para uma fácil ligação das tampas de cabeça com até 64 eletrodos. Outros
eletrodos, como grades subdérmicas, podem ser conectados também. O leiaute de pinos do conector
está disponível no Anexo B.
As últimas 16 entradas de cada caixa de pinos de 64 canais também estão disponíveis como entradas
individuais à prova de toque. Elas podem ser usadas para conectar eletrodos e sensores adicionais com
tampas com menos de 64 canais conectados ao conector bulk.
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7. Configuração
7.1. Como conectar a unidade base Natus
O sistema amplificador Quantum foi projetado para trabalhar com um sistema de computador Natus
executando o software Natus NeuroWorks / SleepWorks.
1. Confirme que a unidade de base esteja montada por meio do Suporte de desconexão rápida em
um sistema de carrinho ou trilho de suporte de parede.
2. Conecte a unidade base do amplificador ao computador de aquisição usando um cabo de rede ou
conexão USB. A unidade de base pode ser conectada a uma tomada de rede comutada padrão gigabit
ou a uma placa de interface de rede secundária gigabit (recomendado) no computador de aquisição.
3. Conecte o cabo de alimentação, cabo de comunicação da base para a caixa de divisão, botão de
eventos do paciente e quaisquer outros acessórios (cabos de entrada de CC, cabo adaptador do
estimulador etc.) conforme a necessidade.

7.2. Condutor de equalização de potencial
A unidade de base Natus fornece um condutor de equalização de potencial para uso opcional. Para
instalar, conectar um cabo de rede a partir do condutor de equalização de potencial ao potencial de
barramento de equalização da isolação elétrica na sala onde o sistema Quantum é usado.

7.3. Como conectar as caixas de divisão à unidade base Natus
A unidade base Natus e as caixas de divisão podem ser interconectadas com uma conexão rápida e fácil
do cabo do paciente. A conexão na caixa de divisão e na unidade base Natus é cinza claro para
facilidade de identificação.
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Para conectar a unidade base Natus à caixa de divisão Quantum Principal:
1. Localize o cabo do paciente Quantum da caixa de divisão à base (n/p 013348) que foi
incluído com a compra e conecte-o à unidade base Natus na conexão etiquetada com
(Nº 1 na imagem acima).
2. Conecte a outra extremidade do cabo à caixa de divisão principal Quantum na conexão
etiquetada com

(Nº 2 na imagem acima).

7.3.1. Conexão à caixa de divisão secundária
Quando a unidade base e a caixa de divisão principal Nº 1 estiverem conectadas, pode-se conectar uma
caixa de divisão adicional que oferece canais adicionais para usar com o amplificador Quantum.
Para conectar à caixa de divisão secundária:
1. Conecte o fio do conector marcado em preto da caixa de divisão Quantum para cabo da caixa
de divisão (n/p 013415) ao conector marcado em preto unidade da caixa de divisão principal
Quantum. A conexão é etiquetada com
(Nº 3 na imagem acima).
2. Conecte a outra extremidade do cabo à caixa de divisão secundária. Este conector em ambas as
unidades são marcados em azul e a caixa de divisão é etiquetada com

(Nº 4 na imagem acima).

7.3.2. Como remover as conexões
Para remover as conexões do cabo:
•

Segure o conector, deslize-o para fora para destravar e, em seguida, remova o cabo com um
suave puxão.
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7.4. Como conectar as caixas de pinos ao conector padrão ou bulk à
caixa de divisão
O Quantum oferece diversas opções para as conexões de entrada da caixa de pinos. As caixas de pinos
padrão, a caixa de pinos Quantum 10-10 / 10-20 e as caixas de pinos de conector bulk são facilmente
conectadas às caixas de divisão Quantum seguindo os passos descritos nesta seção.
Como conectar as caixas de pinos com conector padrão ou bulk:
1. Conecte o conector padrão (Nº 1 na imagem abaixo) ou bulk (não mostrado) da caixa de pinos à
caixa de divisão assentando o módulo da caixa de pinos em seu lugar.
2. Quando módulo da caixa pinos estiver assentado em sua posição, trave o módulo na caixa de divisão
(Nº 2 na imagem abaixo) deslizando a trava em direção à parte traseira da caixa de divisão.
3. Assente e trave caixas de pinos adicionais nas caixas de divisão conforme necessário.

OBSERVAÇÃO: Antes de remover os conectores das caixas de pinos padrão ou bulk da caixa
de divisão, certifique-se de ter destravado a unidade deslizando as travas para a frente da caixa
de divisão.
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7.5. Caixa de pinos Quantum 10-10 / 10-20
A opção da caixas de pinos 10-10 / 10-20 Quantum pode ser conectada diretamente caixa de divisão principal
Quantum para facilitar as gravações de EEG enquanto se estiver usando os sistemas de colocação de
eletrodos 10-10 e 10-20. A caixas de pinos Quantum 10-10 / 10-20 pode ser usada para gravações de EEG
de rotina, gravação estendidas de EEG, gravações de PSG, e muito mais, fornecendo o seguinte:
•

75 entradas 10-10 de EEG

•

6 entradas adicionais de EEG - Sp1, SP2, T1, T2, Cb1 e Cb2

•

2 entradas dedicadas de EOG - LOC e ROC

•

2 entradas dedicadas de de ECG - ECG+ e ECG-

•

38 entradas adicionais universais de EEG

•

Entradas dedicadas GND e REF

•

Entradas 10-20 com cores exclusivas para facilitar as gravações de EEG de rotina

Uma caixa de divisão secundária (129-256) pode ser conectada ao sistema para canais adicionais.
Consulte como conectar a caixa de pinos 10-10 / 10-20 à caixa de divisão principal Quantum:
1. Conecte a caixa de pinos 10-10 / 10-20 pino (Nº 2 na imagem abaixo) á caixa de divisão principal
Quantum (Nº 1 na imagem abaixo) assentando e travando o módulo maior da caixa de pinos
(Nº 3 na imagem abaixo) em seu lugar.
2. Depois que o módulo maior da caixa de pinos estiver conectado, assente e trave (Nº 4 na
imagem abaixo) o módulo menor de entrada em sua posição.

3. Crie ou selecionar uma montagem Quantum que use as etiquetas 10-10 ou 10-20. Consulte os
manuais do usuário SleepWorks NeuroWorks para obter informações adicionais sobre como
criar ou selecionar a montagem.
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4. Assegure-se que a caixa de pinos 10-10 / 10-20 esteja habilitada no software NeuroWorks /
SleepWorks selecionando Edit (Editar) | Settings (Configurações) | Acquisition (Aquisição)
(Tab).
OBSERVAÇÃO: Caixas adicionais podem ser adicionadas para canais adicionais.
Consulte Como conectar a unidade base Natus e caixas de divisão para informações
adicionais.

5. Ative o módulo 10-10 para o Quantum, selecionando a caixa de verificação junto ao MÓDULO
10-10 sob a seção Uso da caixa de pinos .
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7.6. Diagrama de conexão do sistema amplificador Quantum

OBSERVAÇÃO: A configuração e a instalação do Sistema Amplificador Quantum devem ser
realizados por pessoal qualificado da Natus.
OBSERVAÇÃO: Quando a unidade base é conectada a um computador de aquisição via
USB, a taxa de amostragem máxima é de 2048 Hz. Quando a unidade base é conectada a um
computador de aquisição via gigabit Ethernet, taxas de amostragem de até 16 KHz podem ser
usadas para as configurações de canais 128 e 256.
Para sistemas utilizados em sala de cirurgia com um cautério, o uso do tipo de conexão
Ethernet é obrigatório para garantir gravação contínua.
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7.7. Diagrama de conexão do sistema amplificador Quantum 64

OBSERVAÇÃO: A configuração e a instalação do sistema Amplificador Quantum 64 devem
ser realizados apenas por pessoal qualificado da Natus.
OBSERVAÇÃO: Quando a unidade base Natus é conectada a um computador de aquisição
via USB, a taxa de amostragem máxima é de 4096 Hz. Quando a unidade base é conectada a
um computador de aquisição via gigabit Ethernet, taxas de amostragem de até 16 KHz podem
ser usadas.
Para sistemas utilizados em sala de cirurgia com um cautério, o uso do tipo de conexão
Ethernet é obrigatório para garantir gravação contínua.
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8. Como configurar a unidade base Natus
8.1. Como configurar o endereço IP
1. Depois que a unidade base tenha sido ligada, pressione e mantenha pressionado o botão liga
desliga

por 3 segundos. A seguinte interface do usuário aparece.

2. Pressione o botão Configurações
configuração IP.

na tela sensível ao toque para acessar a

OBSERVAÇÃO: O amplificador suporta a configuração de endereços DHCP e TCP/IP
estático. A seleção de DHCP permitirá que o amplificador receba endereços TCP / IP
automaticamente do servidor DHCP.
O software Neuroworks pode realizar a varredura e encontrar os amplificadores
disponíveis para aquisição.
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3. Selecione Usar o seguinte endereço IP; caso contrárioo servidor DNS habilitará a inserção manual
do endereço IP e do servidor DNS para a unidade base.

4. Pressione Salvar para finalizar as alterações na configuração IP.
5. Pressione Fechar para voltar à tela principal.
6. Da Tela Principal, confirme as configurações do sistema pressionando o botão Info
para visualizar a tela de informações.
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7. Na tela de informações, assegure-se que o endereço IP esteja configurado como pretendido e que
as informações de conexão relacionadas às caixa de comunicações e de pinos exibam que todos os
componentes são reconhecidos pelo sistema.

OBSERVAÇÃO: Se DCHP não foi utilizado, o item DHCP / STATIC indicará STATIC.
8. Pressione Close (Fechar) para sair da tela info.
Agora, o amplificador está configurado e pronto para uso.

51

Amplificador Natus Quantum

Manual do Usuário e de Serviço

8.2. Ícones da tela de toque
Quando adequadamente instalado e conectado ao PC, o amplificador Quantum exibe diversos ícones na
parte inferior da tela sensível ao toque que indicam o status da conectividade do caixas de divisão,
central e unidades base. A tabela a seguir mostra os diferentes indicadores de status da conexão.
Ícone

Descrição
Mostra o número de caixas de divisão (1 a 2) que estão conectadas à unidade de base.
Indica que a central está ligada ao PC via USB e estabeleceu uma conexão com o
software.
Certifique-se de que a central esteja conectada ao computador por meio de um cabo
Ethernet.
•

Se a cor for AZUL, o software do PC está conectado à central e é
tipicamente executado um estudo.

•

Se a cor for PRETA, o cabo Ethernet está conectado, mas o
software não estabeleceu uma conexão com a central.

•

Se for transparente, então nenhum cabo de rede está conectado.
OBSERVAÇÃO: Se a conexão USB for usada, a conexão acima será
mostrada até que o software estabeleça uma conexão direta à central,
ponto em que ela será alterada para
. Uma conexão física com um
cabo USB não pode ser detectada pelo hardware.

Este símbolo indica o status do cartão SD. Representa a quantidade de espaço em
disco disponível na caixa de divisão. A cor muda conforme o espaço disponível restante
no cartão
Ícone

Cor

Espaço restante aproximado

Cinza

< 5%

Vermelho

< 25%

Laranja

< 50%

Amarelo

< 75%

Verde

< 100%

Observação: O símbolo da bateria também será desativado se não
houver nenhum cartão na unidade.
Este símbolo mostra o número de caixas de pinos anexado às caixas de divisão (1 a 4).
Desliga a tela da LCD.
Exibe as informações sobre a caixa de divisão conectada. Consulte 8.1 Como
configurar o endereço IP para obter mais informações sobre esta tela.
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Descrição
Indica que a caixa de divisão está gravando em modo ambulatorial. Isso significa
que a caixa de divisão está gravando dados na memória interna. Se a caixa de
divisão for desconectada da base, este ícone mostra brevemente quando a caixa
de divisão está gravando é reconectada, mas muda para o ícone armazenado
durante o estudo enche retroativamente e carrega os dados para o software
SleepWorks / NeuroWorks.
Indica que não há dados armazenados no cartão SD interno. Este ícone indica que
a unidade base Natus está enchendo retroativamente os dados do cartão SD
interno para o software SleepWorks / NeuroWorks. Depois que o enchimento
retroativo é concluído, o ícone desaparece.
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9. Uso e recursos do amplificador
9.1. Como iniciar
OBSERVAÇÃO: Na eventualidade de uma falha de energia elétrica, a gravação
corrente será retomada usando as últimas configurações programadas depois da
restauração da energia elétrica.

9.2. Posicionamento do operador e paciente
Espera-se que o operador do sistema esteja em pé ou sentado na frente do computador, mas não
continuamente. Normalmente, o paciente estará deitado na cama localizada ao lado do carrinho do
sistema ou amplificador, não sendo apoiado de nenhum modo pelo equipamento.
As unidades do amplificador são usadas pelo paciente. Consulte a seção Como adicionar as caixas de
divisão do Quantum a um arnês ou cinto para obter detalhes sobre a colocação das caixas de divisão
Quantum no paciente.
Em nenhuma hipótese deve-se apoiar ou descansar sobre o sistema. Consulte a seção Especificações e
Manutenção do Sistema de Transporte quanto à colocação, detalhes e cuidados para as diferentes
opções de transporte de carrinho.
Consulte as correspondentes Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes de usar.
Isso inclui, entre outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.
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9.3. Criação de perfis de aquisição para estudos com caixas de
divisão Quantum e Quantum 64
O perfil de aquisição define quais canais
são gravados e e em que frequência de
amostragem. As configurações da aquisição
podem ser configuradas no menu Edit
(Editar) no programa de aquisição / revisão,
desde que nenhum estudo esteja aberto.
Observação: Ao usar a caixa de
divisão Quantum 64, é necessário
ativar a segunda placa de pinos no
software (Edit (Editar) > Settings
(Configurações) > Acquisition
(Aquisição) (tab)), e mudar os
canal de 65 a 128 para OFF
(Desativado).
O perfil de aquisição perfil a ser utilizado para
o estudo pode ser selecionado na janela
Study Information (Informações do estudo).

9.4. Como iniciar um estudo
Depois que o equipamento estiver conectado pelo seu representante qualificado Natus e um paciente
estiver conectado ao sistema Quantum, pode ser iniciado um novo estudo de EEG. Para detalhes sobre
começar um novo estudo de EEG, consulte o manual NeuroWorks diretamente.
OBSERVAÇÃO: Para gravar um estudo, a unidade base deve ser conectada a um PC
e a unidade base deve estar conectada às caixas de divisão Quantum por meio do
cabo do paciente.
OBSERVAÇÃO: Certifique-se de selecionar o hardware correto do amplificador, bem
como o perfil de aquisição na janela New Study (Novo estudo) no NeuroWorks.
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A tela de estudo Running study (Executando o estudo) é exibida.

Consulte a secção 8.2 Ícones da tela de toque para ver os ícones disponíveis tanto em modo de espera,
quanto no modo de gravação.
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Ícones relacionados à aquisição em curso:
Botão

Descrição
Desliga a tela da LCD.
Permite que os sinais se recuperem da saturação.
Observação: De-Block é aplicado automaticamente ao abrir os relés
após estimulação cortical.
Insere um EEG ou Anotação de aquisição de sono ou biocalibração.

Manter este botão pressionado permite que a tela de teste de impedância seja exibida.
•

Com o recurso Cicle (Ciclo) definido como ON (Ligado) na interface do
usuário do NeuroWorks / SleepWorks, o sistema medirá e exibirá
automaticamente as impedâncias para cada canal.

•

Pressionando um dos botões para cada um dos 64 bancos de canal irá
interromper o ciclo e medirá continuamente os 64 canais selecionados.

•

Pressionar o botão Unlock (Desbloquear) vai retomar o ciclo entre os 64
bancos de canal.

Exibe as informações sobre a caixa de divisão conectada. Consulte 8.1 Como
configurar o endereço IP para obter mais informações sobre esta tela.
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9.5. Gravação em modo ambulatorial
O recurso Ambulatory (Ambulatório) estará disponível com o Quantum (128/256), bem como com
Quantum 64.
Sempre que a conexão entre a(s) caixa(s) de divisão Quantum e o software NeuroWorks / SleepWorks
for perdida, as caixas de divisão Quantum iniciarão a gravação em modo Ambulatory (Ambulatório). Este
é o caso nas seguintes situações:
•
•
•
•

A unidade de caixa de divisão está desconectada da unidade base Natus
A unidade base está perdendo energia
A conexão LAN ou USB é perdida entre o computador de aquisição e a base Natus
O computador de aquisição é desligado

A seguinte mensagem é exibida no aplicativo de aquisição NeuroWorks / SleepWorks:

OBSERVAÇÃO: Enquanto em modo de ambulatório, os dados são armazenados na
memória interna a uma taxa de amostragem máxima de 512 Hz, mesmo se nenhum
fluxo decimado esteja ativado no perfil de aquisição.
OBSERVAÇÃO: No ambulatório, uma bateria externa com nível de carga suficiente
deve ser conectada à caixa de divisão principal em vez do cabo para a unidade base
para fornecer energia durante a gravação no modo ambulatório.
A bateria externa Quantum é considerada a principal bateria, com a bateria interna
sendo usada apenas durante a troca para evitar a perda de dados.
Coloque a bateria externa no seguinte local na bolsa, e conecte o cabo à caixa de divisão principal:
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O nível de carga da bateria externa é mostrado na bateria:

Desde que a temperatura interna da caixa de divisão não esteja demasiado elevada, a bateria interna é
recarregada automaticamente quando a bateria externa é conectada ou quando a caixa de divisão é
reconectada à unidade base.
Como a unidade base Natus e o NeuroWorks Natus não oferecem o nível de carga exata e a autonomia
da bateria interna, o usuário será notificado apenas das seguintes indicações de status da bateria
através a base LCD e NeuroWorks:
Indicações de carga da bateria interna

Status da carga da bateria interna

[+]

Normal

[ CH ]

Carregando

[ -- ]

A carga da bateria não está disponível

•

Consulte o manual do usuário do NeuroWorks para obter mais detalhes sobre como apresentar
indicações sobre a carga da bateria interna e a memória disponível na barra de status ou na
janela de aviso do NeuroWorks.

•

Se a taxa de amostragem principal for definida para 256 Hz, os dados do ambulatório também
serão armazenados em 256 Hz.

•

Uma nova bateria totalmente carregada externa permite 6 horas de gravação ambulatorial
aproximadamente com 256 canais (2 caixas de divisão).

•

Se o nível da bateria da bateria externa e interna estiver crítico, as caixas de divisão Quantum
irão parar a gravação automaticamente e serão desligadas. Voltar a conectar uma bateria
carregada vai retomar a gravação.
OBSERVAÇÃO: A Natus não recomenda a substituição da pilha interna durante um
estudo. Se, por qualquer razão, a bateria interna for substituída enquanto a caixa de
divisão estiver conectada à unidade base, a gravação irá continuar sem perda de
dados. Substituir a bateria interna no modo ambulatorial irá fazer com as caixas de
divisão sejam desligadas.
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Enquanto estiver ocorrendo a gravação em modo ambulatorial, os LEDs em ambas as caixas de divisão
ficarão piscando. Consulte a seção 9.10 Indicadores de LED da caixa de divisão deste manual para obter
mais informações.

Quando a caixa de divisão for reconectada à base, a gravação ao vivo será restaurada automaticamente
após alguns segundos. Durante uma gravação de dados em tempo real, será iniciada a carga dos dados
ambulatoriais.

•

Dados ambulatoriais carregados durante a gravação são excluídos automaticamente na memória
interna.

•

Se a caixa de divisão for desconectada enquanto está sendo concluída a retroalimentação,
reconectar a caixa de divisão à unidade base fará com que a retroalimentação seja retomada.

Se a gravação NeuroWorks for interrompida enquanto a caixa de divisão estiver em modo ambulatorial
ou quando a retroalimentação estiver em curso, os dados ambulatoriais restantes devem ser baixados
usando o Gerenciador de ambulatório.
OBSERVAÇÃO: A memória interna do Quantum deve ser apagada antes de iniciar
um novo estudo. Use o Gerenciador de ambulatório no software NeuroWorks /
SleepWorks para carregar os dados ambulatoriais restantes. O Gerenciador de
ambulatório irá adicionar os dados ao estudo original.
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Selecione o estudo, e pressione
End Study (Encerrar estudo).

Amplificador Natus Quantum

Selecione Upload Study
(Carregar estudo)

Carregando dados ambulatoriais

Consulte o manual do usuário NeuroWorks / SleepWorks para obter mais informações sobre como usar
o Gerenciador de ambulatório.
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9.6. Como conectar o estimulador cortical Nicolet
As caixas de divisão Quantum Caixas podem ser conectadas diretamente ao estimulador cortical Nicolet.
1. Conecte a unidade base Natus ao computador via cabo USB ou LAN.
2. Como conectar a caixa de divisão principal Quantum à unidade base Natus. Consulte Como
conectar a unidade base Natus e caixas de divisão para informações adicionais.
3. Conecte a caixa de divisão secundária à caixa de divisão principal. Consulte Como conectar
caixas de divisão secundárias para obter informações.
4. Conecte o cabo de controle 016728 do estimulador aos conectores etiquetados
na unidade
base Natus e no estimulador cortical Nicolet.
5. Se houver uma única caixa de divisão Quantum em uso, conecte o estimulador cortical Nicolet à
caixa de divisão principal diretamente através do cabo de entrada stim 013833. O cabo de
entrada stim deve ser conectado à entrada etiquetada com

.

Unidade base Natus conectada ao estimulador cortical Nicolet quando uma caixa de divisão é usada.
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6. Se houver duas caixas de divisão Quantum em uso, conecte primeiro o cabo de entrada stim
013833 ao estimulador cortical Nicolet. Em seguida, conecte o cabo stim 013769 ao cabo de
corrente a cabo de entrada stim 013833 de um lado e as conexões
nas caixas de divisão
principal e secundária Quantum. Consulte o diagrama a seguir para referência:

Unidade base Natus conectada ao estimulador cortical Nicolet quando duas caixas de divisão são usadas.

9.7. Como desligar o sistema
Utilize os seguintes passos para garantir que seu sistema esteja desligado completamente e de forma
segura.
1. Feche quaisquer estudos ativos no software NeuroWorks.
2. Desligue o computador; assegurando-se de que o procedimento correto de desligamento seja
seguido.
3. No LCD da base, pressione e mantenha pressionado o botão Desligar por 3 segundos.
4. Desligue o cabo de corrente da tomada elétrica da parede.
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9.8. Como adicionar a(s) caixa(s) de divisão Quantum ou Quantum 64
à bolsa modular
A colocação de caixa(s) de divisão ao paciente pode ser feita adicionando-a a uma bolsa.
A(s) caixa(s) de divisão Quantum devem ser utilizadas apenas em conjunto com a
Bolsa Modular Quantum. O uso de outras bolsas não é permitida.
Cada caixa de divisão deve ser colocada separadamente em uma bolsa modular
Quantum individual. Nem a(s) bolsa(s) do Quantum, nem a(s) caixa(s) de divisão
devem ser cobertos por cobertores ou qualquer outro material A falta de seguir essas
instruções pode elevar a temperatura da(s) caixa(s) de divisão Quantum acima dos
níveis operacionais normais.
Para usar a bolsa modular Quantum:
1. Coloque a(s) caixa(s) de conexões Quantum
na bolsa.
• Ambas as caixas de pinos devem estar
acessíveis em qualquer lado do chicote
interno
• O logotipo NATUS deve estar na frente
• Os conectores para a unidade base e a
segunda caixa de divisão, bem como os
LEDs de status devem estar na parte
superior.

2. Prenda o chicote interno em torno da caixa de
divisão encaixando-o na bolsa principal.

3. Os fios dos eletrodos podem, então, ser
encaminhados para sair nos lados esquerdo
e direito.
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4. As conexões com fio, como as da caxa de divisão ou
da caixa de divisão para para o(s) cabo(s)
principal(is), são fixados através dos laços
fornecidos. A bolsa deverá então ser fechada,
encaixando os fechos externos para fechar a(s)
caixa(s) de divisão completamente.
5. A parte superior da bolsa pode ser fixada encaixando
a parte superior à parte principal da bolsa.

6. Se mais de uma caixa de divisão estiver sendo usada, conecte várias bolsas zipando as juntas
nas laterais.

7. Quando conectadas, as bolsas podem ser penduradas ao
lado da cama, ou sobre os ombros do paciente.

OBSERVAÇÃO: O sistema de bolsa modular devem ser usados por cima da roupa
do paciente ou do vestuário hospitalar.
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9.9. Modo de comunicação do sistema amplificador Quantum
A seção a seguir descreve como o
sistema do amplificador Quantum está
conectado.
Quando a unidade base está
fisicamente conectada à caixa de
divisão, o Quantum é referido como
estando no Modo de conexão física.
Neste modo, os dados são transmitidos
através da ligação com fios para a
unidade base, que, em seguida,
transmite os dados para o computador.
O software do computador vai exibir e
armazenar esses dados (ver Figura 1).

Figura 1: Conexão física do sistema Quantum

Quando a unidade base é fisicamente
conectada à(s) caixa(s) de divisão, as
caixas de divisão Quantum são
referidas como estando em modo de
desconexão física ou em modo de
ambulatório. Neste modo, a(s) caixa(s)
de divisão armazenam os dados na
memória interna e a alimentação é
fornecida por uma bateria.

Figura 2: Desconexão física do sistema Quantum - Modo de
ambulatório

O status de gravação de ambulatório é indicado nos LEDs da caixa de divisão. Consulte a seção 9.10
Indicadores de LED da caixa de divisão para obter mais detalhes.
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9.10. Indicadores de LED da caixa de divisão
9.10.1.

Os indicadores PRINCIPAIS da caixa de divisão são mostrados abaixo:

LED
Cor

Status

Posição A

Bateria

Disco

Status (marca de
verificação)

Verde

Sólido

Pronto

Nível normal

Capacidade normal

Sem carga / sem
descarga

Sem gravação

Energia elétrica ON
(LIGADA) e OFF
(DESLIGADA)

Nível normal

Capacidade normal

Executando estudo

Carregando /
Descarregando

Gravando

Nível crítico

Capacidade crítica

Sem carga / sem
descarga

Sem gravação

Verde

Piscando

Amarelo

Sólido

Amarelo

Piscando

Nenhum

Nenhum

9.10.2.

Ambulatório

DSM armado

DSM ativa

Não está pronto

Nível crítico

Capacidade crítica

Carregando /
Descarregando

Gravando ou erro

Nenhuma bateria
presente

Nenhum disco presente

Reservado

Atualização da caixa de
divisão ou erro

OFF (Desligado)

Os indicadores da caixa de divisão B são mostrados abaixo:

LED

B

C

D

Cor

Status

Posição B

Posição C

Posição D

Status (marca de
verificação)

Verde

Sólido

Pronto

Reservado

Reservado

Energia elétrica ON
(LIGADA) e OFF
(DESLIGADA)

Verde

Piscando

Ambulatório

Reservado

Reservado

Executando estudo

Amarelo

Sólido

DSM armado

Reservado

Reservado

Reservado

Amarelo

Piscando

DSM ativa

Reservado

Reservado

Atualização da caixa
de divisão ou erro

Nenhum

Nenhum

Não está pronto

Reservado

Reservado

OFF (Desligado)
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10. Pesquisa com animais
10.1. Modo de referências independentes versus modo de referência
comum
No modo de operação clínica padrão, uma única referência “comum” é utilizado para a amplificação de
todos os canais.
A ativação da “licença de referência independente” (NP 019893) opcional permite que um indivíduo
referencie para cada grupo de 8 entradas. Isso permite a conexão e gravação de múltiplos sujeitos sem
interferência entre cada sujeito que é um fluxo de trabalho típico para as empresas farmacêuticas e
centros de pesquisa que fazem pesquisas em animais.
Até sete (7) canais podem ser gravados com um (1) canal de referência por sujeito. Todos os sujeitos
devem ser conectados a um canal terra vinculado utilizando o cabo de ligação em ponte de terra 011224.
Ao usar uma referência individual para cada sujeito, os dados podem ser gravados sem qualquer
interferência de outros sujeitos. Se canais referenciais adicionais forem exigidos por sujeito, referências
podem ser vinculadas e um menor número de sujeitos pode ser gravado.

Observação: As últimas 8 entradas no painel não podem ser utilizadas.

Caixa de divisão:

Modo de referência
comum (clínico)

Modo de referência independente
(pesquisa com animais)

máx. número
de entradas ativas

máx. numero
de sujeitos

máx. número
de entradas ativas

Quantum 64

64

7

49 (7 bancos de 7 entradas)

PRINCIPAL
Quantum

128

14

98 (13 bancos de 7 entradas)

Quantum
PRINCIPAL + B

256

28

196 (28 bancos de 7 entradas)

10.2. Como conectar vários sujeitos ao Quantum ou ao Quantum 64
1. Conecte os cabos ao sujeito conforme necessário. Os canais são marcados com um * na
imagem abaixo mostrando que até sete (7) sujeitos podem ser conectados ao mesmo tempo à
caixa de pinos.
2. Os cabos terra para todos os sujeitos devem, então, ser ligados em conjunto utilizando o cabo de
ponte de terra 011224 e conectados à entrada GND na caixa de pinos.
3. Certifique-se de que cada sujeito tenha um eletrodo de referência independente além dos
eletrodos referenciais e que os cabos terra foram anexados nas etapas anteriores. Na imagem
abaixo, as portas marcadas com ∞ são os canais de referência para cada conjunto de canais.
4. Depois que todos os fios estejam conectados aos sujeitos, assegure-se que a caixa de pinos esteja
conectada à caixa de divisão, e que o estudo tenha sido iniciado no software NeuroWorks. Consulte
a seção Como conectar a unidade base Quantum e a caixa de divisão para detalhes adicionais.
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Vários temas conectados à caixa de pinos

10.2.1.

Como configurar o Neuroworks para múltiplas conexões de sujeitos

Ao conectar múltiplos sujeitos as caixas de divisão dos amplificadores Quantum ou Quantum 64, o perfil
de aquisição deve ser configurado com a referência independente caixa marcada. Isso é encontrado no
Guia Acquisition (Aquisição) do diálogo Edit Settings (Editar configurações). Quando selecionado,
isso garante que cada sujeito tenha uma referência independente ditada no software.
Para configurar o perfil de aquisição para a conexão de vários sujeitos:
1. Abra o software NeuroWorks, e selecione Edit (Editar) > Settings (Configurações) >
Acquisition (Aquisição) (tab).
2. Selecione Quantum headbox (caixa de divisão Quantum) do menu suspenso..
3. Certifique-se de que a caixa de verificação Independent (Independente) esteja selecionada na
seção Reference Electrode (Eletrodo de referência).
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4. Ajuste as configurações necessárias para a aquisição.
5. Clique no botão New Profile (Novo perfil)
. Isso gera um novo nome de perfil
automaticamente com base na atual perfil selecionado, anexando uma sequência numérica para
garantir que o nome do perfil seja exclusivo. Se a lista suspensa estiver vazia, o nome do perfil
Default (Padrão) será exibido.
Como uma melhor prática, assegure-se de renomear os perfis de
modo que eles tenham nomes significativos. Estes não devem incluir a sequência
numérica que é gerada automaticamente cada vez que uma lista de perfis é
carregada.
OBSERVAÇÃO:

•

Use apenas caracteres alfanuméricos, sublinhados e traços.

•

Não utilize outros personagens, incluindo, entre outros:~!@#$%^&*()+{}[]"<>/,.

OBSERVAÇÃO: Se um atributo ou configuração sobre o perfil atual nomeado for
alterado, é colocado um asterisco à esquerda do nome de perfil ao lado da lista
suspensa.

Perfil nomeado - Mudança ao perfil realizada
Para desfazer essas mudanças para o perfil, selecione o nome do perfil atual
novamente, ou selecione outro perfil salvo a partir da lista suspensa. As alterações
serão revertidas para a cópia salva. Como alternativa, clicar em Cancel (Cancelar)
na caixa de diálogo Edit Settings (Editar configurações) impedirá que essas
alterações sejam salvas.
6.

Depois que o perfil tenha sido configurado, clique no botão Apply (Aplicar) ou OK para salvar as
alterações.

Para mais detalhes adicionais sobre a configuração e e informações do perfil, consulte a seção
Acquisition profiles (Perfis de aquisição) no Manual do Usuário NeuroWorks.
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11. Especificações de transporte e manutenção do
sistema
Consulte as correspondentes Instruções de Uso para todos os componentes de sistema antes de usar.
Isso inclui, entre outros: câmeras, computadores, estimuladores e software.
OBSERVAÇÃO: A preparação e a instalação do sistema de transporte e devem ser realizados
por pessoal qualificado da Natus.

11.1. Especificações do Trole XLTEK

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

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

Peso do
equipamento
[lb]
1
2
10
0
0

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

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso do carrinho da base

100

Peso total
* Itens opcionais

163

255
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11.2. Especificações do carrinho Neurowand (sem PC)

Local de
montagem
A1*
A2*
B
C
D

72

Equipamento
padrão
Câmera de vídeo
Iluminador IR
Suporte do
amplificador
Recipiente de
armazenamento
Transformador

Peso do
equipamento
[lb]
4
2
5

Carga
máxima [lb]
(incluindo
equipamentos)
4
2
5

0

10

23

40

Peso do carrinho da base

48

Peso total
* Itens opcionais

82
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11.3. Especificações do suporte rolante

Local de
montagem
A
B
C
D

Equipamento
padrão
Suporte do
estimulador fótico
Estações de caixa
de divisão (x4)
Recipiente de
armazenamento
Gerenciamento de
cabos

Peso do
equipamento
[lb]
5

Carga
máxima [lb]
(incluindo
equipamentos)
5

2*

2*

0

10

0

0

Peso do carrinho da base

21

Peso total
*Por estação de caixa de divisão

34

44

11.4. Especificações do carrinho Natus ErgoJust
Para especificações e detalhes sobre o carrinho ErgoJust, consulte o Guia de Instalação e
Funcionalidade do Natus ErgoJust (n/p: 019667).
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11.5. Manutenção
•

Inspecione regularmente o trole para garantir que rodízios, parafusos, suportes de equipamentos
e prendedores de prateleira estejam sempre fixos.

•

Inspecione regularmente todos os fios e cabos para verificar se existem cortes e danos.

•

Inspecione regularmente todos os plugues elétricos para assegurar que eles estejam
seguramente inseridos em suas tomadas corretas.

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

200-240 VCA, 2,20 A @ 50 Hz

Transformador

Powervar ABC500-22MED

América do Norte
Alimentação

120 VCA, 3. 60 Hz

Transformador

Powervar ABC300-11MED

Japão
Alimentação

100V-120 V CA, 8,0 A, 50/60 Hz

Transformador

Powertronix D1CSWFCNOE2
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13. Oxímetro de pulso
OBSERVAÇÃO: Consulte as instruções de uso correspondentes para quaisquer sensores de
oxímetro de pulso antes do uso.
O tópico a seguir lista as especificações para o sensor Oxímetro Nonin que é usado com a caixa de
divisão Quantum ou Quantum 64. O Amplificador Quantum proporciona energia elétrica e isola o
oxímetro da alimentação principal e do terra.
O usuário deste equipamento médico pode verificar o funcionamento do oxímetro de pulso aplicando
adequadamente o sensor apropriado, e visualizando o sinal e a taxa de pulso SpO2 exibidos usando o
software NeuroWorks / SleepWorks. O software NeuroWorks/SleepWorks fornece atualmente dois tipos de
dados: SpO2, frequência de pulso de quatro batimentos baseado nas quatro taxas de batimentos aceitáveis
anteriores e uma taxa de batimentos a batimento que é calculada com base no batimento anterior.
OBSERVAÇÃO: As formas de onda de SpO2 e taxa de pulso não são normalizadas.

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

0 a 100%

Faixa de taxa de batimentos exibida

18 a 321 batimentos por minuto (BPM)

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

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

13.3. Acessórios do oxímetro de pulso
Sensores de oximetria: Meça a absorção de luz do sangue de dois diodos emissores de luz (LEDs). O
sangue saturado de oxigênio absorve a luz diferentemente quando comparado com sangue insaturado.
A quantidade de luz absorvida pelo sangue é usada para calcular a proporção de hemoglobina
oxigenada em relação à hemoglobina total no sangue arterial.
O oxímetro Nonin Xpod pode ser conectado às caixas de divisão Quantum ou Quantum 64, fornecendo
informações de saturação de oxigênio (SpO2) e frequência de pulso através do software NeuroWorks /
SleepWorks/. Sensores de oxímetro Nonin reutilizáveis e descartáveis podem ser usados com o
dispositivo Nonin Xpod. Uma lista dos sensores comumente usados é mostrada abaixo.
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Sensores de oximetria Nonin disponíveis

Número do modelo

Descrição

8000SS

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

8000SS-3

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

8000SM

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

8000SM-3

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

8000SL

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

8000SL-3

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

8000Q2

Sensor, reutilizável, clipe para orelha

8000R

Sensor, reutilizável, refletância

6000C

Sensor, descartável, série tecido

6500

Sensor, descartável, série Durafoam

7000

Sensor, descartável, série Flexi-Form III

13.4. Precauções e advertências sobre o oxímetro de pulso
O usuário deve consultar as "Instruções de uso" fornecidas com o Sensor de oxímetro Nonin, antes de
usar o dispositivo.
Consulte as instruções de uso fornecidas com cada sensor de oxímetro Nonin para intervalos de
exibição, especificações, precauções e Advertências.
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14. Manutenção, limpeza e descarte
Para manter o sistema amplificador Quantum em boas condições de trabalho, siga uma programação
regular de manutenção preventiva. A manutenção preventiva regular não implica no acesso ao interior da
central e dos componentes do amplificador Quantum e de seus componentes. Para problemas de
manutenção que exigem manutenção corretiva e/ou manutenção de componentes internos, entre em
contato com o suporte técnico da Natus em 1-800-303-0306 ou OTS@natus.com, ou entre em contato
com o seu representante Natus local.
Verifique periodicamente as conexões dos cabos e eletrodos para desgaste e danos. Verifique se os
cabos têm pinos tortos. Substitua os cabos desfiados ou desgastados. Além disso, inspecione
regularmente e limpe todos os componentes do sistema, incluindo:
•

Portas e conectores

•

Unidade base, caixa(s) de divisão e cabo(s) Ethernet

•

Eletrodos e acessórios

O amplificador Quantum e seus componentes não devem ser imersos em água ou em qualquer outro
fluido. Para limpar, use um pano úmido para limpar todas as superfícies, incluindo o painel de LCD.

14.1. Bolsa do amplificador Quantum
A bolsa modular, o cinto e o arnês podem ser limpos da seguinte forma:
1. Lave manualmente com água quente ou em máquina no ciclo “Suave” com detergente neutro.
2. Não use alvejante.
3. Seque em secadora em ciclo baixo ou ao ar livre.

14.2. Recomendações
Desconecte todos os cabos do amplificador antes da limpeza. Use um pano isento de fiapos.
Não use limpadores em qualquer componente do sistema.
Tenha cuidado para não permitir que qualquer líquido escorra para os componentes
eletrônicos internos do sistema.
NÃO coloque em autoclave, esterilize com pressão, ou esterilize com gás este amplificador.

NÃO mergulhe ou emerja o amplificador em qualquer líquido.

Recomenda-se uma solução de limpeza de álcool isopropílico a 70%.
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Use a solução de limpeza com moderação. Excesso de solução pode fluir para dentro do
amplificador e causar danos aos componentes internos.
NÃO use soluções à base de petróleo ou acetona ou outros solventes agressivos para
limpar os módulos.

14.3. Descarte
Ao final da vida útil, ao descartar o amplificador Quantum e seus componentes, recomenda-se que as
leis federais, estaduais e municipais sejam seguidas para o descarte adequado de placas de circuito
impresso, e peças de metal e de plástico. Para o descarte de acessórios que não sejam da Natus, siga
as instruções incluídas com esses itens.
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15. Solução de problemas
Se as formas de onda adquiridas forem planas, não aparecerem ou não aparecerem corretamente (ou
como esperado), tente desligar o computador durante pelo menos 10 segundos, e depois reconfigurar o
teste desde o início. O desligamento e a religação reinicia a central, por vezes, resolve o problema. Se
ainda persistirem problemas, tente o seguinte:

Lista de verificação de solução de problemas
Peça ao paciente para relaxar.
Inspecione os cabos.
Certifique-se de que haja uma conexão firme entre a central, a caixa de divisão e o computador.
Certifique-se de que os eletrodos do paciente estejam conectados ao canal apropriado na
central.
Certifique-se que os eletrodos do paciente estejam conectados corretamente na central (não
soltos).
Certifique-se de que não haja rupturas aparentes nos cabos de eletrodos do paciente.
Algum dos eletrodos está tocando nos outros? Se assim for, eles estão causando um curtocircuito e vão desenvolver um artefato.
Desligue quaisquer outros dispositivos no mesmo circuito, como impressoras, camas mecânicas,
aspiradores de pó ou outras fontes potenciais de interferência.
Instale um terra de grau médico para se certificar de que a sua clínica tem um sistema com
aterramento adequado.
Troque o cabo de aquisição. Você deve sempre ter um cabo de aquisição de reserva.
Verifique as configurações de ganho e de base de tempo para garantir que eles são apropriados para
o teste atual. Você também pode querer verificar as configurações de filtros LFF, HFF e Notch.
Selecione Edit (Editar)> Settings (Configurações)> Acquisition (Aquisição)>Montage.
LFF – Filtra interferências de baixa frequência.
HFF – Filtra interferências de alta aixa frequência.
Filtro Notch – Minimiza a interferência elétrica.
Ganho – Aumentar o ganho faz com que os traços pareçam ser maiores.
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15.1. Problemas com a qualidade do sinal
Se houver um sinal faltante ou ruim, tente primeiro trocar (alternar) os cabos da caixa de divisão. Se
você ainda estiver enfrentando problemas, tente executar um teste de canal.
Execute um teste de canal
1. Na barra de ferramentas de configurações de montagem, defina LFF para 0,1 Hz.
2. Selecione Controls (Controles) > Channel Test (Teste de canal). A barra de controle Channel Test
(Teste de canal) aparece acima da janela de forma de onda.
3. Aponte para o primeiro menu na barra de controle Channel Test (Teste de canal) e clique Sine
(Seno) ou Square (Quadrado). A configuração de onda Sine (Seno) é boa para uso geral. A
configuração onda de baixa - frequência da onda Square (Quadrada) pode revelar problemas no
integrador das etapas de remoção de corrente contínua na placa analógica.
4. Ajuste a amplitude e a frequência da forma de onda na barra de controle Channel Test (Teste de
canal) conforme a necessidade.
O sinal Channel Test (Teste de canal) é aplicado ao primeiro estágio do amplificador; portanto, ele testa
os amplificadores e ADCs, mas consegue verificar a conexão com o conector do painel frontal.
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16. Lista de acessórios e peças de reposição
A seguir, são os acessórios compatíveis:
Sistema com
caixas de
divisão
Quantum

Sistema com
caixa de
divisão
Quantum 64

Unidade base





016867

Caixa de divisão principal Quantum (nenhuma caixa
de pinos incluída)



016868

Caixa de divisão secundária Quantum (“B”) (nenhuma
caixa de pinos incluída)



024229

Caixa de divisão Quantum 64 (nenhuma caixa de
pinos incluída)

013348

Caixa de divisão Natus Quantum para o cabo da
base, 33 ft (10 m)





013414

Caixa de divisão Natus Quantum para o cabo da
base, 16ft (5m)





013415

Caixa de divisão Natus Quantum para o cabo da caixa
de divisão, 32 in (81cm)



014162

Caixa de pinos 1-64 Natus Quantum



014163

Caixa de pinos 64-128 Natus Quantum



014164

Caixa de pinos 129-192 Natus Quantum



014165

Caixa de pinos 193-256 Natus Quantum



021332

Caixa de pinos 0 Natus Quantum (cobertura para 2o
banco de canais no Quantum 64)

013891

Botão de eventos do paciente Quantum, 9,1 m





013762

Botão de eventos do paciente Quantum, 1,5 m





013931

Cabo adaptador de oximetria Nonin Quantum





105592

Sensor macio reutilizável Nonin, médio modelo
8000SM



013930

Cabo Quantum de entrada de CC de divisão



Número
da peça

Descrição

016862
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Sistema com
caixas de
divisão
Quantum

Sistema com
caixa de
divisão
Quantum 64

Número
da peça

Descrição

013790

Cabo Quantum Y de entrada CC da base





A1011X

Cabo de alimentação, não blindado, 3 m





W8194X

Cabo USB de alta velocidade 2.0 Gold, 1,8 m





W8128F

Cabo de rede W8128F, 4,6 m





007310

Adaptador USB para Ethernet





022588

Bolsa modular Natus Quantum





014808

Luva de eletrodo Quantum, 89 cm





014883

Cabo Jumper Referência (REF) Quantum, 0,9 m



010893

Isolador de rede médica com cabo de Patch de 25 cm





015162

Transformador (UE)





015163

Transformador (AN)





PSM-22318

Transformador (JA)





015170

Fusível de reposição, unidade base Natus





982A0558

Estimulador cortical Nicolet





016728

Unidade base Natus para Cabo estimulação cortical
Nicolet





013833

Cabo de entrada de estimulação Natus Quantum,
2,4 m





013769

Cabo de corrente Daisy de estimulação Natus
Quantum, 1 a 2, 104 cm



017048

Caixa de pinos Natus Quantum 10-10 / 10-20



018980

Bolsa de caixa de pinos Quantum 10-10 / 10-20



016269

Caixa de pinos do conector bulk 1 (1 - 64)



016270

Caixa de pinos do conector bulk 2 (65 - 128)



016271

Caixa de pinos do conector bulk 3 (129 - 192)
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Sistema com
caixas de
divisão
Quantum

Sistema com
caixa de
divisão
Quantum 64

Número
da peça

Descrição

016278

Caixa de pinos do conector bulk 4 (193 - 256)



021255

Bateria externa com embalagem





019756

Cabo da bateria externa Quantum





019755

Fonte de alimentação de bateria externa





Os acessórios de EEG que podem ser utilizados com o amplificador EEG32U estão disponíveis para
você no catálogo online de acessórios da Natus Neurology em www.natus.com ou ligue para Vendas e
Atendimento Natus 1-800-303-0306.
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17. Como obter ajuda
A Natus está empenhada em fornecer apoio para que o usuário possa operar o sistema Quantum com
facilidade e confiança. Se você precisar de ajuda, siga estes passos para encontrar uma solução:

Passo 1: Documente o incidente
Documente cuidadosamente o incidente Se possível, anote as mensagens de erro, os nomes das caixas
de diálogo e o que você fez antes de ocorrer o problema.

Passo 2: Pesquisar a documentação de ajuda do NeuroWorks Online
Escolha o seguinte no EEG NeuroWorks/SleepWorks ou no software do banco de dados Natus:
•

Help (Ajuda) > Natus Database Help (Ajuda do banco de dados Natus)

Ou alternadamente, a documentação de ajuda pode ser localizada no Menu Iniciar do Windows:
1. Clique no menu Iniciar na barra de tarefas do Windows.
2. Navegue à pasta Excel Tech | Documentation

Passo 3: Reiniciar o Computador
Muitas vezes, reiniciar o computador irá resolver um problema.
1.
2.
3.
4.

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

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

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

Passo 5: Entrar em contato com o Suporte Técnico.
Primeiro, anote o número de série do seu computador (localizado na parte de trás) e o número de série
do seu amplificador Quantum. Depois, entre em contato com o seu distribuidor local ou o suporte técnico
Natus em 1-800-303-0306 ou OTS@Natus.com.
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18. Anexo A
18.1. Diagrama da fiação da porta de entrada do gatilho digital
Pulsos de disparo TTL de dispositivos de estimulação externos e botões de dispositivos podem ser
conectados às entradas na unidade base Natus para gravar os eventos no estudo.
A entrada de disparo está disponível com Natus Quantum e o monitor de cérebro Natus. As entradas de
gatilho não estão disponíveis quando se usa a caixa de divisão EMU40EX com a base Natus.
Sinais de disparo aplicados na porta de entrada de disparo de 8 bits cria um pulso com valor 0 a 255 no
canal TRIG do NeuroWorks.

86

Pino N.º

Definição

Observação

1

TRG1

Gatilho digital entrada (0~5 V)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

10~15

TERRA

Gatilho digital Latch (0~5 V)
Ligação ao terra

Manual do Usuário e de Manutenção

Amplificador Natus Quantum

O NeuroWorks também pode inserir anotações durante a gravação para cada disparo.
A configuração das entradas está disponível em EDIT (EDITAR) – SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) –
ACQUISITION (AQUISIÇÃO) – ADVANCED (AVANÇADO):

No execução livre, cada alteração nas oito entradas gera um evento no estudo NeuroWorks. Este modo
é normalmente utilizado quando os pulsos de disparo chegam em diferentes momentos em cada uma
das oito portas de entrada. Resultando os seguintes valores de disparo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disparo na entrada TRIG 1 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 1
Disparo na entrada TRIG 2 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 2
Entrada de Disparo no TRIG 3 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 4
Entrada de Disparo no TRIG 4 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 8
Entrada de Disparo no TRIG 5 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 16
Entrada de Disparo no TRIG 6 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 32
Entrada de Disparo no TRIG 7 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 64
Entrada de Disparo no TRIG 8 → gera uma onda quadrada e anotação com valor 128

Em modo de Latch (Engate), o status de todas as oito entradas é registrado como um valor de oito bits,
mas somente quando um pulso de disparo é aplicado à entrada da Latch (Engate). Um evento é também
inserido no estudo NeuroWorks. Por exemplo:
•
•

Disparos simultâneos nas entradas TRIG 1 e TRIG 1 (e Latch) gera uma onda quadrada e
anotação com valor 3 (= 1 + 2)
Disparo simultâneo nas entradas TRIG 2, TRIG 3 e TRIG 8 (e LATCH) gera uma onda
quadrada e anotação com valor 134 (= 2 + 4 + 128)
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19. Anexo B
19.1. Caixa de pinos do conector bulk
Para conectar um fone de ouvido com fio ou conjunto às caixas de pinos conectores bulk, é necessário
um conector de trava fêmea Mini D Ribbon de 68 pinos. Isso deve vir do fabricante do fone de ouvido
com fio ou pré-montado ou de um fornecedor terceiro. O seguinte mostra o layout das entradas da caixa
de pinos do conector bulk.

19.2. Diagrama de fiação de entradas da caixa de pinos do conector
bulk
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Uma solução total de assistência técnica
Atrás de todo produto XLTEK está a Natus Medical Incorporated, uma inovadora internationalmente
respeitada de produtos e serviços médicos.
Os nossos sistemas de neurologia são apoiados por uma equipe de apoio na empresa composta por
especialistas técnicos e clínicos, suporte 24x7, suporte remoto via WebEx ou VPN, a maior rede de
suporte técnico e para clínicas de contratos de assistência técnica em campo e de manutenção de Neuro
/ Sono que incluem visitas de manutenção preventiva e atualizações de computador.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S1 Canada
T: +1 905,829 5300
F: +1 905,829 5304
www.natus.com
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