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Introdução

Os amplificadores Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series foram projetados para a aquisição de dados
de EEG e PSG. O design dos amplificadores consiste numa Unidade base Natus e numa caixa de
ligações do amplificador. A Base Natus é comum para todas as variações do amplificador e a caixa de
ligações varia de acordo com o modelo do amplificador. Existem três variações do amplificador Natus
Brain Monitor e Embla Dx Series:
•
•
•

Brain Monitor Natus
Natus Embla NDx
Natus Embla SDx

Os amplificadores possuem entradas de CA referenciais e diferenciais, entradas de sensor dedicadas
para sinais respiratórios, uma entrada de pressão Luer-Lock removível em aço inoxidável, um oxímetro
de pulso Nonin® integrado, conexão para o botão de evento e até 16 entradas de CC. Este dispositivo
robusto foi projetado tendo em conta amplos conhecimentos clínicos para satisfazer as necessidades de
fluxo de trabalho e das aplicações de um laboratório de EEG, LTM ou PSG.
O logótipo “+” na parte dianteira da Unidade base Natus indica que a unidade base é uma base Natus de
segunda geração. A base Natus de segunda geração é compatível com os 4 amplificadores descritos
neste manual, assim como com o EMU40EX e as caixas de ligações Quantum que incluem o mesmo
logótipo “+”. A Base Natus oferece conectividade TCP/IP e USB para uma instalação rápida e fácil.
As características do amplificador incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Até 64 entradas de CA (40 referenciais e 24 referenciais/diferenciais configuráveis)
Até 16 canais de CC (12 na Unidade base Natus + 4 nas caixas de ligações do Brain Monitor e
Embla NDx)
Oxímetro de pulso integrado, incluindo sinais de SpO2, frequência cardíaca e sinais de
pletismografia
Capacidade de iniciar um teste de impedância, alterar o limiar e visualizar os resultados no
quarto do paciente
Entrada de disparo digital
Uma caixa de ligações pequena e leve
Conectividade TCP/IP e USB
Interface de comutação paciente-evento na caixa de ligações e nas unidades base
Interface de estimulador fótico para aplicações de EEG (excluindo Embla SDx)
Suporte para montagem em carrinho
Bolsa para estudos prolongados de EEG
AVISO: É altamente recomendável que leia as secções Contraindicações, Avisos e
Precauções deste manual antes de operar este amplificador.

Uso pretendido
O amplificador Natus Brain Monitor destina-se a ser usado como eletroencefalógrafo para adquirir,
apresentar, armazenar e arquivar sinais eletrofisiológicos.
O amplificador deve ser usado em conjunto com o software Natus NeuroWorks™/SleepWorks™ para
adquirir sinais eletroencefalográficos (EEG) do couro cabeludo e intracranianos, bem como sinais
polissonográficos (PSG).
O amplificador Natus Brain Monitor destina-se a ser usado por profissionais médicos devidamente
formados e foi projetado para uso em ambientes clínicos, como salas de hospitais, unidades de
monitorização de epilepsia, unidades de cuidados intensivos e blocos operatórios. Pode ser usado com
pacientes de todas as idades, mas não foi projetado para uso fetal.
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Componentes do sistema
O sistema Amplificador é fornecido com vários componentes opcionais do sistema. Os computadores
destinam-se a executar o software NeuroWorks/SleepWorks exclusivamente. As câmaras destinam-se a
obter vídeos sincronizados do paciente durante os estudos de EEG ou Sono. Os transformadores de
isolamento destinam-se a fornecer energia a todos os componentes do sistema, garantindo a segurança
dos operadores e dos pacientes. Os carrinhos têm como objetivo apoiar e facilitar o uso dos
amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series mantendo o sistema móvel.

Desempenho essencial
Os desempenhos essenciais do Natus Brain Monitor são identificados na norma IEC 60601-2-26:2012.
O desempenho essencial está relacionado com a qualidade do sinal gravado no amplificador. Os
desempenhos essenciais específicos são: (1) precisão da reprodução do sinal, (2) faixa dinâmica e tensão
diferencial de compensação, (3) nível de ruído de entrada, (4) resposta de frequência e (5) rejeição no
modo comum. As definições destes desempenhos essenciais podem ser encontradas na norma.
A norma ISO 80601-2-61 também se aplica, pois o amplificador é considerado um equipamento de
oxímetro de pulso sem um sistema de alarme. O desempenho essencial adicional necessário para o
amplificador, e conforme estabelecido nesta norma, inclui precisão da SpO2 e da frequência cardíaca,
que deverá ser verificada por um simulador eletrónico do paciente; e indicação de funcionamento
anormal, incluindo notificação de inadequação do sinal e falhas na sonda. O fabricante da sonda ou do
sensor de oxímetro de pulso utilizado deve ser o responsável por apresentar evidências da precisão de
SpO2 através de um estudo de dessaturação controlada.

Degradação do desempenho essencial
Profissionais de saúde devidamente formados devem ser os responsáveis por detetar uma possível
degradação do desempenho essencial, que inclui, entre outros:
•
•
•
•
•
•
•

Perda de sinal/dados de EEG
Indicação de saturação do amplificador no monitor do computador
Aumentos intermitentes de ruído em derivações aleatórias de EEG
Perda de comunicações do computador para a base Natus
Eventos desconectados da Pinbox (Quantum)
Interrupções na transmissão do sinal resultantes de eventos eletromagnéticos externos (Por ex.:
Eletrocautério, operação de equipamentos sem fios nas proximidades do amplificador, etc.)
Qualquer forma ou comportamento aleatório ou intermitente do sistema

Se qualquer uma das opções acima for observada ou se for observado um comportamento incomum do
sistema, entre em contacto com o apoio técnico da Natus.

Princípio de operação do amplificador
Os amplificadores Natus Brain Monitor e Embla Dx Series são compostos por uma unidade base e uma
caixa de ligações. A variante do amplificador e do respetivo subconjunto de funcionalidades é definida
pelo modelo da caixa de ligações conectada à unidade base. Faz parte de um sistema que é composto
por um computador pessoal, um estimulador fótico, um transformador de isolamento, equipamento de
vídeo e áudio, equipamento de rede e suportes mecânicos.
O amplificador pode adquirir sinais eletrofisiológicos de elétrodos, sensores e outros acessórios, como
oxímetros de pulso. Estes sinais são digitalizados e transmitidos ao computador pessoal executando o
software Natus NeuroWorks/SleepWorks. Os sinais são apresentados no computador pessoal e podem
ser gravados no armazenamento local do computador ou no armazenamento em rede remoto para
análise posterior.
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Utilizar o Manual
Este manual descreve a teoria, funcionalidades, configuração, operação e manutenção dos
amplificadores Natus Brain Monitor e Embla Dx Series. Também fornece informações sobre
especificações, resolução de problemas e obtenção de ajuda.
Ao rever os procedimentos, recomendamos que leia primeiro toda a secção antes de iniciar uma
sequência. Por favor, siga as instruções cuidadosamente.

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

Descrição/Função
Este símbolo indica um aviso ou informações importantes que não devem ser
ignoradas. Leia atentamente todos os avisos e precauções antes de iniciar o
sistema pela primeira vez.
Uma observação que contém informações adicionais importantes.

Negrito
Itálico

Os nomes das teclas de controlo, as teclas de função, as opções e rótulos são
mostrados a negrito. O texto a negrito também é usado para enfatizar nomes
ou ideias importantes.
O texto em itálico é usado para legendas.
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Conformidade com as normas de segurança
Cumprimento das normas e referências normativas
Sistema de sono multicanal/Sistema de caixa de entrada de EEG, Modelos: Amplificadores Brain
Monitor, Embla NDx, Embla SDx, cabo desmontável conectado, portátil 100-230 V CA, 50/60 Hz, 80 VA.
1.
2.
3.
4.

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF
Grau de proteção contra a entrada de água: IPX0
Grau de segurança da aplicação na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar,
oxigénio ou óxido nitroso: Equipamento não adequado para uso na presença de uma mistura
anestésica inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
5. Modo de operação: Contínuo
6. Condições ambientais: Normal: 10–30 °C, 30–75% HR, 700–1.060 hPa
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series e respetivos acessórios foram projetados para
cumprir as seguintes normas nacionais e internacionais.

Cumprimento de normas de segurança e referências normativas
•
•
•
•
•
•
•

IEC 60601-1:2012 – Segurança Geral, Terceira Edição
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1: 08(R2013) + C2:2011
IEC 60601-1-6:2010 – Usabilidade, Terceira edição
IEC 62366:2007, Edição 1.0
IEC 60601-2-26:2012 – Eletroencefalógrafos, Terceira Edição
IEC 60601-2-61:2011 – Oxímetros de pulso
EN ISO 80601-2-61:2011, Edição 1

Cumprimento de normas relativas a CEM e referências normativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IEC 60601-1-2:2014 – CEM, Quarta Edição
IEC 61000-3-2:2014, Quarta Edição
IEC 61000-3-2 Emissões harmónicas – Classe A
IEC 61000-3-3:2013, Flutuações de tensão/Emissões de cintilação, Terceira Edição
CISPR11, Edição 5.0 A1:2010 Emissões de RF – Grupo 1, Classe A
IEC 61000-4-2:2008, Segunda Edição
IEC 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) ±8 kV contacto (para o elétrodo do paciente e metal
exposto), ±15 kV ar
IEC 61000-4-3 Terceira Edição com A1:2007 + A2:2010
IEC 61000-4-3, 3 Vrms, 80 MHz a 2,7 GHz
IEC 61000-4-4:2012, Transiente elétrico rápido ±2 kV fonte de alimentação ±1 kV, Terceira Edição
IEC 61000-4-5:2014, Terceira Edição
IEC 61000-4-5 ±1 kV Modo diferencial de sobretensão ±2 kV no modo comum
IEC 61000-4-6 Segunda Edição com A1:2004 + A2:2006
IEC 61000-4-6, 150 kHz a 80 MHz
IEC 61000-4-8:2009, Segunda Edição
IEC 61000-4-8, Campo magnético de frequência de alimentação (50/60 Hz), 30 A/m
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Declaração de conformidade para IEC 60601-1-2
Tabela 1 – Emissões eletromagnéticas
Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O amplificador deve ser usado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o
utilizador do amplificador devem garantir que este é usado nesse ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético – Orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
usam a energia de RF apenas para as suas funções
internas. Portanto, as suas emissões de RF são muito
baixas e provavelmente não causam interferência em
equipamentos eletrónicos nas proximidades.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe A

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de
tensão/Emissões de
cintilação IEC 61000-3-3

Em
conformidade

Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
são adequados para uso em todos os
estabelecimentos que não sejam domésticos e
aqueles diretamente conectados à rede pública de
fornecimento de energia de baixa tensão que fornece
edifícios usados para fins domésticos.
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Tabela 2 – Imunidade eletromagnética
Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series devem ser utilizados no ambiente
eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador dos amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series devem garantir que estes são usados nesse ambiente.
Teste de imunidade

Descarga eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Transiente elétrico
rápido
IEC 61000-4-4

Nível de teste
para
IEC 60601

Nível
de conformidade

±8 kV contacto

Em conformidade

Os pavimentos devem ser de
madeira, de betão ou cerâmica. Se o
piso for coberto com material
sintético, a humidade relativa deve
ser de pelo menos 30%.

Em conformidade

A qualidade da energia da rede deve
ser a de um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Em conformidade

A qualidade da energia da rede deve
ser a de um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Em conformidade

A qualidade da energia da rede deve
ser a de um ambiente comercial ou
hospitalar típico. Se o utilizador dos
amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series necessitar de uma
operação contínua durante a
interrupção da rede elétrica,
recomenda-se que os amplificadores
Brain Monitor e Embla Dx Series
sejam alimentados por uma fonte de
alimentação ininterrupta ou por uma
bateria.

Em conformidade

Os campos magnéticos de frequência
de alimentação devem estar em
níveis característicos de um local
típico num ambiente comercial ou
hospitalar típico.

±15 kV ar

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

Ambiente eletromagnético –
Orientação

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

Quedas de tensão,
interrupções curtas e
variações de tensão nas
linhas de entrada da
fonte de alimentação
IEC 61000-4-11

±1 kV modo
diferencial
±2 kV modo
comum
Queda <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%,
5 ciclos

Campo magnético de
frequência de
alimentação (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

NOTA: 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 sejam de SUPORTE DE VIDA
Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series devem ser utilizados no ambiente
eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador dos amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series devem garantir que estes são usados nesse ambiente.
Teste de
imunidade

RF conduzida
IEC 61000-4-6

Nível de teste
para IEC 60601

3 Vrms

Nível
de
conformidade

3V

150 kHz a
80 MHz

Ambiente eletromagnético – Orientação

Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis não devem ser utilizados a uma distância dos
amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series,
incluindo cabos, inferior à distância de separação
recomendada calculada a partir da equação aplicável
à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada
d=1,2 ×√P 150 kHz a 80 MHz

RF radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a
2,7 GHz

3 V/m

d=1,2 ×√P 80 MHz a 800 MHz
d=2,3 ×√P 800 MHz a 2,5 GHz
em que P é a potência máxima de saída do
transmissor em watts (W) de acordo com o
fabricante do transmissor e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
As intensidades de campo dos transmissores
fixos de RF, conforme determinado num local
1
eletromagnético , devem ser inferiores ao nível de
conformidade em cada frequência 2.
Podem ocorrer interferências nas proximidades de
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:
.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

1

As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (móvel/sem fios) e rádios móveis
terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão.
Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerada uma pesquisa eletromagnética
no local. Se a intensidade de campo medida no local em que os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series forem usados
exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series devem ser
observados para verificar se estão a funcionar normalmente. Se se observar um funcionamento anormal, medidas adicionais
podem ser necessárias, como reorientar ou reposicionar os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series.
2
No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Tabela 4 – Especificações de teste para equipamento de comunicação sem fios
com IMUNIDADE DA PORTA DO COMPARTIMENTO a RF
Frequência
de teste

Banda a)

Serviço a)

Modulação b)

(MHz)
385

(MHz)
380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

710

704–787

Banda LTE 13, 17

Modulação de
impulsos b)
18 Hz
FM c)
Desvio de ± 5 kHz
Sinusoidal de 1 kHz
Modulação de
impulsos b)
217 Hz

800–960

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

1.700–1.990

2.450

2.400–2.570

5.240

5.100–5.800

Potência
Máxima

Distância

(W)
1,8

(m)
0,3

NÍVEL DE
TESTE DE
IMUNIDADE
(V/m)
27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Modulação
de impulsos b)
18 Hz

2

0,3

28

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

Modulação de
impulsos b)
217 Hz

2

0,3

28

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

Modulação de
impulsos b)
217 Hz
Modulação de
impulsos b)
217 Hz

2

0,3

28

0,2

0,3

9

745
780
810
870
930
1.720
1.845
1.970

5.500
5.785

NOTA: Se necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o EQUIPAMENTO
ME ou o SISTEMA ME pode ser reduzida para 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela norma IEC 61000-4-3.
a)
Para alguns serviços, apenas as frequências de ligação ascendente estão incluídas.
b)
O portador deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada de ciclo de trabalho de 50%.
c)
Como alternativa à modulação FM, pode ser usada uma modulação de impulso de 50% a 18 Hz porque, embora não
represente a modulação real, seria o pior caso.
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Declaração de conformidade para a FCC
Nota:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um
dispositivo digital de classe A, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes
limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial
quando o equipamento é operado num ambiente comercial. Este equipamento gera,
utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de
acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às
comunicações de rádio. A utilização deste equipamento numa área residencial
provavelmente causará interferência prejudicial. Nesse caso, o utilizador deverá corrigir
a interferência a expensas suas.

Aviso:

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular
a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
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Contraindicações, Avisos e Precauções
Contraindicações
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series NÃO devem ser utilizados nas seguintes condições:
NÃO opere o sistema na presença de anestésicos inflamáveis.
Verifique as áreas de utilização para evitar utilizar o sistema na presença de gases
inflamáveis.
Para garantir a validade dos sinais, não opere o dispositivo próximo de fontes de interferência
eletromagnética.
Os sistemas Natus não têm classificação AP ou APG. NÃO USE um sistema Natus na
presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series NÃO foram projetados para funcionar
com desfibriladores. Os sistemas Brain Monitor e Embla Dx podem ser danificados quando
utilizados com este dispositivo.
Ao utilizar os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series na proximidade de unidades
eletrocirúrgicas (dispositivos de cauterização), recomenda-se conectar o sistema ao PC de
aquisição através da interface TCP/IP.
A utilização deste equipamento com sinais de entrada acima de um intervalo de ±10 mV pode
causar resultados incorretos.

Avisos e Precauções
Avisos gerais
NOTA: É recomendável que todos os dados sejam armazenados usando recursos de
armazenamento redundantes. Esta ação pode ajudar a minimizar a perda de dados no caso de
uma falha da unidade principal.
Este equipamento/sistema destina-se a ser utilizado APENAS por profissionais de saúde.
Por favor, leia esta secção antes de instalar qualquer hardware. Consulte esta secção quando
operar, transportar, armazenar ou reinstalar o sistema.
Utilize os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series apenas com dispositivos e
acessórios aprovados.
O uso de cabos diferentes daqueles especificados ou vendidos pelo fabricante no
equipamento pode resultar no aumento de emissões ou diminuição da imunidade do
equipamento e pode fazer com que o sistema não seja compatível com os requisitos da
norma IEC 60601-1-2:2007.
Nunca use equipamentos com peças em falta ou equipamentos que possam conter peças
soltas no interior (ou seja, dentro de uma parte fechada do equipamento). Se suspeitar que
um equipamento tem peças em falta ou soltas, entre em contacto com a Natus. Inspecione
rotineiramente os cabos e componentes do sistema quanto a desgaste regular.
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Execute a manutenção recomendada. Consulte a secção Manutenção e Limpeza para obter
mais detalhes.
Não mergulhe o amplificador ou qualquer um dos seus componentes em água ou outro fluido.
O uso adequado deste dispositivo depende da leitura cuidadosa de todas as instruções e
etiquetas fornecidas com o sistema. Medições imprecisas podem ser causadas por aplicação
ou uso incorreto.
Ao substituir o fusível dos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series, este deve ser
substituído por um fusível do mesmo tipo e mesma classificação que o fusível original.
Os fusíveis de reposição devem ser adquiridos diretamente da Natus.
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series são compatíveis com o NeuroWorks/
SleepWorks v9.0 e versões mais recentes.
A unidade base do amplificador é classificada como IPX0 – grau comum de proteção contra a
entrada de água, de acordo com a norma IEC 60529.
A caixa de ligações do amplificador é classificada como utilizada no corpo e tem uma
classificação IPX1 enquanto está dentro da bolsa (-61) e cumpre os requisitos de
derramamento da norma IEC 60601-2-26 sem a bolsa.
O sistema é classificado como um dispositivo de classe I de acordo com a norma IEC 60601-1.
AVISO: O software de terceiros instalado no computador de aquisição pode interferir no
funcionamento do software Natus. Consulte o apoio técnico da Natus antes de instalar
software de terceiros no computador.
AVISO: Não é permitida nenhuma modificação deste equipamento.

Precauções contra descarga eletrostática (ESD):
Precaução contra descarga eletrostática (ESD): Certifique-se de que toma as
precauções apropriadas relativas a descarga eletrostática (ESD). Desconecte os
cabos antes de mover, ligar cabos ou executar qualquer procedimento de
configuração. Não deve tocar nos conectores marcados com o símbolo de proteção
ESD. Para procedimentos de manuseamento detalhados, consulte a secção
Procedimentos e avisos de manuseamento de descarga eletrostática (ESD).
Desligue toda a energia do sistema e desconecte o cabo de alimentação do sistema e da
parede antes de tentar limpar a unidade. Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
podem ser limpos com um pano macio e húmido, utilizando água destilada não condutora,
tensioativos inertes eletricamente não condutores ou um agente esterilizador a frio aprovado
pela Natus. É importante secar a unidade rapidamente. Evite deixar o líquido penetrar em
qualquer um dos componentes eletrónicos internos do sistema. Não utilize qualquer produto
de limpeza abrasivo no sistema.
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Os acessórios do dispositivo podem incluir vários tipos de elétrodos de agulha estéreis
descartáveis. Estas agulhas estão rotuladas como ESTÉREIS e o método de esterilização
está documentado na embalagem. Estes elétrodos não devem ser utilizados se a embalagem
estéril tiver sido adulterada.
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series precisam de precauções especiais em
relação à compatibilidade eletromagnética (CEM) e devem ser instalados e operados de
acordo com as diretrizes de CEM. Consulte a tabela de Cumprimento de normas relativas a
CEM e referências normativas na secção Conformidade com as normas de segurança.
O uso dos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series com cabos e acessórios não
aprovados pela Natus pode afetar negativamente o desempenho de CEM, incluindo a
imunidade eletromagnética. Consulte a tabela Imunidade eletromagnética na secção
Conformidade com as normas de segurança.
O equipamento externo pode interferir no desempenho dos amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series, mesmo que o outro equipamento esteja em conformidade com os requisitos
de emissão do CISPR. Consulte a tabela de Cumprimento de normas relativas a CEM e
referências normativas na secção Conformidade com as normas de segurança.
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series não devem ser usados adjacentes ou
empilhados noutro equipamento. Se o uso adjacente ou empilhado for necessário, o
amplificador deve ser observado para verificar o normal funcionamento na configuração em
que será usado. Consulte a tabela Distâncias de separação recomendadas na secção
Conformidade com as normas de segurança para obter as distâncias mínimas de separação
recomendadas.
Não conecte ao sistema itens que não estejam especificados como parte dos amplificadores
Brain Monitor e Embla Dx Series.

Avisos e Precauções elétricos
Os sistemas Natus devem ser ligados apenas a uma tomada elétrica devidamente ligada à
terra.
As partes condutoras de elétrodos e os seus conectores não devem entrar em contacto com
outras partes condutoras e a terra.
Não coloque TOMADAS MÚLTIPLAS PORTÁTEIS (MPSOs) no chão.
Não conecte MPSO adicionais ou cabos de extensão aos amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue a alimentação do sistema até que todos os
cabos tenham sido conectados, verificados e inspecionados visualmente quanto a possíveis
danos. A falha na inspeção dos cabos pode resultar em eletrocussão. A verificação da
segurança elétrica deve ser realizada rotineiramente.
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça reparações no sistema. A reparação do
sistema deve ser efetuada apenas por pessoal qualificado. NÃO use componentes reparados
sem testes adequados.
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Não use a MPSO com os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series para fornecer
energia a qualquer equipamento que não faça parte do sistema.
Para evitar os possíveis riscos causados pelo somatório das correntes de fuga quando todas
as partes do sistema estão interconectadas, nenhum outro equipamento além dos
dispositivos conectados aos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series pode ser
alimentado pelo transformador de isolamento.
A corrente nominal do transformador de isolamento deve ser suficiente para operar todos os
dispositivos alimentados por este. Consulte as potências nominais do transformador de
isolamento e a potência nominal para cada dispositivo individual conectado.
NÃO conecte equipamentos não médicos que foram fornecidos como parte do sistema
diretamente à tomada quando o sistema está a ser alimentado, via MPSO, com um
transformador separado.
NÃO conecte equipamentos elétricos que não foram fornecidos como parte do sistema à MPSO.
Certifique-se de que os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series estão conectados
apenas a um recetáculo de três fios, ligado à terra e de grau hospitalar.

Avisos e Precauções relacionados com o ambiente do paciente
NOTA: O ambiente do paciente é definido como a área a 1,5 metros lateralmente e a 2,5 metros
do piso na área ocupada pelo paciente.
Conecte todos os elétrodos do paciente apenas a dispositivos fisiológicos totalmente isolados
eletricamente. A conexão dos elétrodos do paciente a qualquer outro dispositivo ou a uma
tomada externa pode resultar em ferimentos pessoais.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente e estiver conectado a uma
rede, DEVE ser usado um isolador de rede.
O botão de evento do paciente conectado aos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx
Series NÃO é destinado a incidentes críticos relacionados com a segurança do paciente.
As conexões do paciente NÃO se destinam ao contacto cardíaco direto.
Como em todos os equipamentos médicos, encaminhe cuidadosamente a cablagem elétrica
do paciente para reduzir a possibilidade de enredamento ou estrangulamento do paciente.
NÃO toque em nenhuma parte metálica acessível do sistema e no paciente simultaneamente.
NÃO toque em nenhum componente ligado à terra dos amplificadores Brain Monitor e Embla
Dx Series e no paciente simultaneamente.
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NÃO permita que elétrodos soltos entrem em contacto com peças de metal.
Não use os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series na proximidade de sistemas de
ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
A conexão de um paciente a equipamento cirúrgico de alta frequência e a equipamento
eletroencefalográfico simultaneamente pode resultar em queimaduras no local dos elétrodos
de entrada com potencial biológico e possíveis danos nos amplificadores biológicos. Consulte
a documentação do utilizador do equipamento cirúrgico para obter instruções sobre o uso
adequado.
Como em todos os equipamentos médicos, existe o risco de ferimentos se o arnês/cinto e a
bolsa forem usados sem garantir que estão devidamente presos ao paciente. Consulte a
secção Adicionar a caixa de ligações a uma bolsa para obter detalhes.
PERIGO DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO: O uso prolongado deste produto sem
consideração ergonómica pode resultar em lesões por esforço repetitivo.
O utilizador não deve posicionar o equipamento ME de maneira a dificultar a utilização do
dispositivo de desconexão.
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series NÃO incluem alarmes de SpO2 ou
Frequência de pulso.
Se uma câmara de vídeo estiver presente no ambiente do paciente, esta deve ser conectada
via Ethernet diretamente ao computador, e não a uma rede.
Nem a bolsa nem a caixa de ligações devem ser cobertas por cobertores ou qualquer outro
material. Para além disso, não devem ser colocadas com as respetivas faces superiores
encostadas uma à outra. O não cumprimento dessas instruções pode elevar a temperatura da
caixa de ligações acima dos níveis operacionais normais.
A caixa de ligações só deve ser usada em conjunto com a Bolsa modular.
Se um computador estiver localizado no ambiente do paciente, este deverá ter aprovação
60601-1 ou 60950-1 e ser alimentado por um transformador de isolamento 60601-1.
Não use os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series na proximidade de sistemas de
ressonância magnética ou tomografia computadorizada.
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Avisos relacionados com o 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 dos seus
componentes é adequada, robusta e segura. A Natus não se responsabiliza por ferimentos ou
danos que possam resultar de transportes, carrinhos ou superfícies operacionais
inadequadas, mal construídas ou não aprovadas. A Natus não se responsabiliza por
ferimentos ou danos que possam resultar do armazenamento inadequado de cabos durante o
transporte.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o utilizador deve guiar o carrinho com as duas
mãos, garantindo que a base da roda está alinhada, de modo que um único rodízio conduza
na direção do movimento. Não conduzir o carrinho com uma roda pode resultar em risco de
queda ao subir ou descer degraus ou patamares.

Avisos do sensor do oxímetro de pulso
Consulte o manual do utilizador do sensor de oxímetro de pulso para obter as precauções,
avisos e instruções de utilização associados.

Avisos e precauções relacionados com a opção sem fios
As comunicações móveis de RF podem afetar o funcionamento deste equipamento médico.

Avisos relacionados com a imunidade conduzida
Em ambientes onde o ruído elétrico parasita interfere com o sinal biológico elétrico, não há
risco de má interpretação das formas de onda do EEG ou de dados auxiliares. Qualquer
padrão anormal ou valor fora do intervalo é confirmado por profissionais médicos
devidamente formados que realizam o teste. Além dos dados auxiliares (por exemplo, SpO2),
os sinais do amplificador de EEG (Eletroencefalógrafo) associados também serão
contaminados para além do ponto em que qualquer interpretação clínica do sinal é possível.
Os eletroencefalógrafos e tecnólogos formados estão bem equipados para identificar e
desconsiderar sinais que são obscurecidos pelo ruído ambiental.

19

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Manual de utilizador e de serviço

Procedimentos e avisos
Manuseamento de descarga eletrostática (ESD)
Antes de executar qualquer procedimento de configuração ou posicionamento, leia as precauções
descritas nesta secção.
AVISO: Certifique-se de que toma as precauções apropriadas relativas a descarga
eletrostática (ESD). Desconecte os cabos antes de mover, ligar cabos ou executar qualquer
procedimento de configuração.
Alguns dispositivos semicondutores (estado sólido) podem ser facilmente danificados pela
eletricidade estática. Estes componentes são correntemente chamados de dispositivos
eletrostaticamente sensíveis (ESD). Não toque nas peças condutoras acessíveis dos
conectores marcados com o símbolo ESD.
Siga estas técnicas para ajudar a reduzir a incidência de danos nos componentes causados pela
eletricidade estática:
•
•

•
•

Imediatamente antes de manusear qualquer conjunto de componentes do produto, drene a carga
eletrostática do seu corpo tocando numa ligação à terra conhecida.
Minimize os movimentos do corpo ao manusear ESD de substituição não embalados.
Movimentos como escovar as roupas ou levantar o pé de um piso com tapetes podem gerar
eletricidade estática suficiente para danificar os componentes do produto.
Evite tapetes em áreas frescas e secas. Se fornecida, deixe os componentes do produto na
respetiva embalagem antiestática até estar pronto para ser instalado.
Tome cuidado ao conectar ou desconectar os cabos. Ao desconectar um cabo, puxe sempre o
conector do cabo ou a abraçadeira de alívio de tensão, e não o próprio cabo.
AVISO: Um cabo danificado pode causar um curto-circuito no circuito elétrico. Evite danos
nos conectores alinhando os pinos do conector antes de conectar o cabo.
AVISO: Pinos do conector desalinhados podem causar danos nos componentes do sistema
na inicialização.
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Procedimentos e avisos relacionados com a imunidade conduzida
Imunidade conduzida é definida como a capacidade de um produto eletrónico de tolerar a influência da
energia elétrica de outros produtos eletrónicos ou fenómenos eletromagnéticos.
A energia elétrica de outros dispositivos eletrónicos localizados em equipamentos próximos geralmente é
propagada pelos cabos de conexão. A funcionalidade de alguns dispositivos semicondutores e
amplificadores de alta sensibilidade (EEG, EMG, ECG) pode ser afetada por sinais parasitas induzidos.
Este efeito pode ser descrito como ruído e/ou saturação de canal nas formas de onda do EEG, que são
acopladas com valores fora da escala para sensores auxiliares.
Siga estas técnicas para ajudar a identificar as fontes e aumentar a imunidade a ruídos parasitas:
•
•
•
•
•
•

Certifique-se de que a fonte de alimentação e todas as tomadas múltiplas portáteis estão fora do
chão e em local seco.
Se houver ruído parasita nas formas de onda do EEG, tente identificar possíveis culpados
desconectando o equipamento próximo da fonte de energia comum.
Disponha os cabos de interconexão o mais longe possível dos cabos usados por equipamentos
próximos.
Verifique a integridade do cabo de alimentação. Não use tomadas múltiplas portáteis que não
estejam adequadamente ligadas à terra.
Não use tomadas sem ligações à terra de proteção.
Quando utilizar transformadores de isolamento, verifique se o sistema médico está
adequadamente ligado à terra.
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Descrição dos símbolos
Símbolo

Descrição
ATENÇÃO:
Consultar os documentos em anexo
Consultar os documentos em anexo

Consultar as instruções de funcionamento

Proibido empurrar

Ligação à terra de proteção

Equipamento Tipo BF

Tensão perigosa

Corrente alternada
Corrente direta
Alimentação ligada

Alimentação desligada

Apenas na UE: Não eliminar como resíduos urbanos não triados.

Marca CE

Equipamento Classe II (caixa sem ligação à terra)
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Descrição
Sensível a ESD
ou
Sensível a eletricidade estática
Cabo da base à caixa de ligações

Conector de posição do corpo

Conector do botão de evento do paciente

Conector de SpO2 do sensor do oxímetro de pulso Nonin

Ligação LAN
Ligação USB
Informação do fabricante

Dispositivo não à prova de água

Pino equipotencial

Frágil

IPX0

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

IPX1

Protegido contra a queda de gotas de água na vertical, por cima do dispositivo
durante pelo menos 10 minutos, de acordo com a norma IEC 60529.
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Especificações: Amplificadores Brain Monitor e Embla
Dx Series
Especificações

Brain Monitor e Embla NDx

Embla SDx

Canais de CA

64 canais de CA, 6 entradas do
sensor

20 canais de CA, 6 entradas do
sensor

Entradas referenciais

40 referenciais +
24 programáveis (do diferencial
à ref)

16 referenciais

Entradas diferenciais

Programável até 12

4 diferenciais

Entradas do sensor

6 (Peito, Abdómen, Ressono,
Fluxo de ar, Pressão, Posição)

6 (Peito, Abdómen, Ressono,
Fluxo de ar, Pressão, Posição)

Traçados derivados

11

11

CC

16

8

Disparo digital

TTL de 8 bits

N/A

Oximetria de pulso

SpO2, Frequência de pulso,
PPG, Pletismograma, Qualidade
do pulso

SpO2, Frequência de pulso,
PPG, Pletismograma, Qualidade
do pulso

Impedância de entrada

Modo comum: ≥ 1 Gohm

Modo comum: ≥ 1 Gohm

Modo diferencial: 40 Mohm //
280 pF +/- 20%

Modo diferencial: 40 Mohm //
280 pF +/- 20%

Ruído de entrada 3

≤2 uV pico a pico (0,1 Hz a 70 Hz),
≤40 nVsqrt(Hz) banda larga

≤2 uV pico a pico (0,1 Hz a 70 Hz),
≤40 nVsqrt(Hz) banda larga

Taxa de rejeição de modo
comum

≥106 dB min

≥ 106 dB min

Taxas de amostra

256, 512, 1.024, 2.048, 4.096

256, 512

Largura de banda

CC para ~ ⅓ da taxa de amostra
selecionada ou 4 KHz máx.
programável (padrão 0,08 Hz)

CC para ~ ⅓ da taxa de amostra
selecionada ou 4 KHz máx.

Intervalo do sinal de entrada

20 mV pico a pico, +/-0,3 V CC

20 mV pico a pico, +/-0,3 V CC

Entradas do sensor dedicadas

Peito, Abdómen, Termístor,
Fluxo de pressão, Posição,
Ressono

Peito, Abdómen, Termístor,
Fluxo de pressão, Posição,
Ressono

Interface anfitrião
Interface de rede

3

Conexão Ethernet Gigabit

O ruído pico a pico de 1,8 uV é característico, o valor pico a pico de 2 uV é garantido.
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Especificações

Brain Monitor e Embla NDx

Embla SDx

Modos de operação
Tipo e potência do fusível da
unidade base

T1.6A/250 V

Condições ambientais de utilização
Limites ambientais operacionais

Temperatura: 10 °C a 30 °C
Humidade relativa: 30%–75%
Pressão atmosférica: 70 kPa–106 kPa

Intervalo de temperatura de
transporte e armazenamento

-25 °C a 60 °C

Intervalo de humidade de
transporte e armazenamento

10%–95%

Intervalo de pressão de
transporte e armazenamento

50 kPa a 106 kPa

As taxas de amostra e as larguras de banda correspondentes a -3 dB (+/-5%) suportadas pelo
amplificador incluem:
Fs (Hz)

BW (Hz)

256

100

512

200

1.024

400

2.048

800

4.096

1.600
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Imagens do produto
Brain Monitor

Embla NDx
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Unidade base Natus

1

Botão de alimentação. Identificado com

2

Reservado para uso futuro. Identificado com

3

.
.

Pode ser usado para conectar a Unidade base Natus diretamente a um PC e/ou portátil.
Identificado com

.

4

Pode ser usado para conectar a Unidade base Natus a uma rede do sistema. Identificado com

5

Terminal equipotencial de ligação à terra.

6

Liga a Unidade base Natus à fonte de alimentação elétrica.

7

Compartimento de fusíveis. Identificado acima com:

8

Identificado com

9

Pode ser usado para conectar sinais CC de dispositivos externos. Identificado com DC1-DC12.

10

Conector do Photic Stimulator. Identificado com

11

Conector do botão de evento do paciente. Identificado com

12
13

.

Fusível: T1.6A/250 V~80 VA; 100–230 V CA.

.

.
.

Conector do cabo principal da base à caixa de ligações. Usado para conectar a unidade base à
caixa de ligações do paciente. Identificado com

.

Reservado para uso futuro.
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Caixas de ligações
Brain Monitor
1

2

Ligação de oxímetro Nonin.
Identificado com

Ligação do cabo principal da
base à caixa de ligações.
Identificado com

3

4

5

.

.

Conexão Luer Lock. Identificado
com

.

Conexão do módulo de posição
do corpo. Identificado com

.

Conexão do botão de evento do
paciente. Identificado com

.

6

Conexão Headcap.

7

Sensor de luz.

8

Punho.

9

Conexões de entrada padrão de
1,5 mm para sensores EEG/ECG.

10

Conexões de fechadura para
correias, fluxo de ar, ressono e
dispositivos CC.
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Embla NDx
1

2

Ligação de oxímetro Nonin.
Identificado com

Ligação do cabo principal da base à
caixa de ligações. Identificado
com

3

4

5

.

.

Conexão Luer Lock. Identificado com
.
Conexão do módulo de posição do
corpo. Identificado com

.

Conexão do botão de evento do
paciente. Identificado com

.

6

Conexão Headcap.

7

Sensor de luz.

8

Punho.

9

Conexões de entrada padrão de
1,5 mm para sensores EEG/ECG.

10

Conexões de fechadura para
correias, fluxo de ar, ressono e
dispositivos CC.
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Embla SDx
1

2

Ligação de oxímetro Nonin.
Identificado com

Ligação do cabo principal da base à
caixa de ligações. Identificado
com

3

4

5

.

.

Conexão Luer Lock. Identificado
com

.

Conexão do módulo de posição do
corpo. Identificado com

.

Conexão do botão de evento do
paciente. Identificado com

.

6

Sensor de luz.

7

Punho.

8

Conexões de entrada padrão de
1,5 mm para sensores EEG/ECG.

9

Conexões de fechadura para correias,
fluxo de ar, ressono e dispositivos CC.
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Configuração
Conexões
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series foram projetados para funcionar com um sistema
informático Natus com o software Natus NeuroWorks/SleepWorks.
1. Confirme se a unidade base está montada através do suporte de desconexão rápida num
carrinho de sistema ou num suporte de montagem na parede.
2. Conecte a unidade base Natus ao computador de aquisição usando uma rede ou via USB.
A unidade base pode ser conectada a uma tomada de rede gigabit comutada padrão
(recomendada) ou a uma placa de interface de rede gigabit secundária no computador de
aquisição.
3. Conecte o cabo de alimentação, o cabo da base à caixa de ligações, o botão de evento do
paciente e quaisquer acessórios adicionais (cintos XactTrace, cânula, termístor, sensor de
ressono, sonda de oxímetro de pulso, cabos de entrada de CC, etc.) conforme necessário.
To Video Camera

Personal Computer

(Running NeuroWorks/SleepWorks Software)

Ethernet
interface

Patient

Brain Monitor
Family Amplifier

Isolation
Transformer

Natus
Base

Patient
Electrodes

CPU

4K Isolation
Barrier
Patient
Event Switch

AC Mains
100VAC/50Hz
120VAC/60Hz,
230VAC/50Hz

4Kv Isolation
Barrier

AC-DC
Converter

Photic
Stimulator

AC-DC
Converter

Thorax/Abdominal Belts

4Kv Isolation
Barrier

System
Ground

Hyrdro
Ground
AC Power
Connection

To Computer

Video Camera and
Microphone

AC Input

AC-DC
Converter

AC Output
SpO2
Oximeter

DC Power
Connection
Data
Connection
4KV Isolation
Barrier

NOTA: A configuração e instalação dos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series devem
ser executadas somente por pessoal qualificado da Natus.
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Configurar o endereço IP
1. Quando a unidade base Natus estiver ligada, prima e mantenha premido o botão de alimentação
durante 3 segundos. É apresentada a seguinte interface do utilizador.

2. Pressione o botão Settings (Configurações)
configuração de IP.

no ecrã tátil para aceder à

NOTA: O amplificador suporta a configuração de endereço 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 digitalizar e encontrar amplificadores disponíveis para aquisição.
3. Selecione On/Off (Ligar/Desligar) para os Audio Alerts (Alertas de áudio).
4. Selecione DHCP/STATIC (or USB) (DHCP/Estático [ou USB]) em Network Settings
(Configurações de rede) e faça as alterações desejadas.
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5. Selecione Save all (Guardar tudo) para finalizar as alterações e pressione Close (Fechar) para
regressar ao ecrã principal.
6. A partir do ecrã principal, confirme a configuração do sistema pressionando no botão Info
para visualizar o ecrã de informações.
7. No ecrã de informações, verifique se o IP address (Endereço IP) está definido como pretendido e
se as informações de conexão relacionadas com as caixas de ligações e de pinos mostram que
todos os componentes são reconhecidos pelo sistema.

NOTA: Se a opção DHCP não tiver sido utilizada, o item DHCP/ESTÁTICO indicará ESTÁTICO.
8. Pressione Close (Fechar) para sair do ecrã de informações.
O amplificador está agora configurado e pronto para ser usado.
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Ícones do ecrã tátil
Quando instalados e conectados adequadamente ao PC, os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx
Series apresentam vários ícones na parte inferior do ecrã tátil que indicam o estado de conectividade das
caixas de ligações, da caixa de entrada e das unidades base. A tabela a seguir mostra os diferentes
indicadores de estados de conexão.
Ícone

Descrição
Mostra o número de caixas de ligações (1) conectadas à unidade base.
Indica que a caixa de entrada está conectada ao PC via USB e estabeleceu uma
conexão com o software.
Indica que a caixa de entrada está conectada ao PC através de um
cabo Ethernet. Se a cor for AZUL, o software do PC está conectado
à caixa de entrada e normalmente está a executar um estudo.
Se a cor for PRETA, o cabo Ethernet está conectado, mas o
software não estabeleceu uma conexão com a caixa de entrada.
Se for TRANSPARENTE, não está conectado nenhum cabo de rede.
NOTA: Se utilizar uma conexão USB, a conexão acima será mostrada até
que o software estabeleça uma conexão direta com a caixa de entrada,
momento em que será alterada para
. Uma conexão física com um
cabo USB não pode ser detetada pelo hardware.
Desliga o ecrã LCD.
Liga e desliga a luz de fundo da caixa de ligações.
Insere uma nota de aquisição de EEG ou sono ou Biocalibração.
Permite que os sinais se recuperem da saturação.
Nota: O desbloqueio é aplicado automaticamente ao abrir os relés após
estimulação cortical.
Manter este botão pressionado permite que o ecrã de teste de impedância seja
apresentado.
Com a funcionalidade Ciclo definida para ON (Ligado) na interface do utilizador do
NeuroWorks/SleepWorks, o sistema mede e apresenta automaticamente as
impedâncias para cada canal.
Apresenta as informações sobre a caixa de ligações conectada.
Envia a nota selecionada para o software NeuroWorks/SleepWorks a partir da
Unidade base Natus.
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Utilização e funcionalidades do amplificador
Introdução
NOTA: No caso de uma falha de energia, a gravação atual será retomada usando as últimas
configurações programadas após a restauração da energia.

Posicionamento do operador e do paciente
Espera-se que o operador do sistema fique de pé ou sentado em frente ao computador, mas não
continuamente. O paciente está normalmente deitado numa cama ao lado do carrinho ou do amplificador
do sistema e não é de forma alguma suportado pelo equipamento.
As unidades amplificadoras podem ser usadas pelo paciente. Consulte a secção Adicionar a caixa de
ligações a uma bolsa para obter detalhes sobre o posicionamento da caixa de ligações no paciente.
Em nenhum momento o sistema deve ser encostado ou servir de apoio. Consulte a secção
Especificações e manutenção do sistema de transporte para obter informações sobre o posicionamento,
detalhes e cuidados para as diferentes opções de transporte do carrinho.
Consulte as Instruções de utilização correspondentes para todos os componentes do sistema antes de os
utilizar. Estes componentes devem incluir, sem limitação, câmaras, computadores, estimuladores e software.

Começar um estudo
Depois de o equipamento ser instalado pelo seu representante qualificado da Natus e um paciente
estiver conectado ao sistema, um novo estudo de EEG ou de Sono poderá ser iniciado. Para obter
detalhes sobre o início de um novo estudo de EEG ou de Sono, consulte os manuais de referência do
NeuroWorks/SleepWorks diretamente.
NOTA: Para gravar um estudo, a unidade base deve estar conectada a um PC e a unidade
base deve ser conectada às caixas de ligações via cabo do paciente.
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É apresentado o ecrã Running study (Executar estudo).

Desligar o sistema
Utilize as etapas seguintes para garantir que o seu sistema é desligado completamente e em segurança.
1. Feche todos os estudos ativos no software NeuroWorks/SleepWorks.
2. Desligue o computador, assegurando-se de que segue o procedimento de encerramento
adequado.
3. No LCD da base, prima e mantenha premido o botão Encerrar durante 3 segundos.
4. Desconecte o cabo de alimentação da parede.

Adicionar a caixa de ligações a uma bolsa
A colocação da caixa de ligações no paciente pode ser realizada adicionando-a numa bolsa.
As caixas de ligações dos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series devem ser apenas
usadas em conjunto com a Bolsa Brain Monitor e Embla Dx Series.
Coloque apenas uma única caixa de ligações numa bolsa individual. Nem a bolsa do amplificador
nem a caixa de ligações devem ser cobertas por cobertores ou qualquer outro material. O não
cumprimento destas instruções pode elevar a temperatura das caixas de ligações dos
amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series acima dos níveis operacionais normais.
Para usar a bolsa:
1. Prenda o cordão aos dois (2) anéis na parte traseira da bolsa.
2. Depois de conectar os elétrodos ao paciente, coloque a caixa de ligações na bolsa com os fios
do elétrodo a sair pela parte superior ou pelas laterais, conforme necessário. Se utilizar uma
bateria externa, insira-a na bolsa ao lado da caixa de ligações.
3. Feche os fechos de correr o máximo possível, para que a caixa de ligações fique segura na
bolsa.
4. Depois de colocar a caixa de ligações na bolsa, coloque o cordão em volta do pescoço ou ombro
do paciente ou pendure-o na coluna da cabeceira.

36

Manual de utilizador e de serviço

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Insira o interruptor de evento do paciente no suporte na frente da bolsa e amarre os elétrodos num rabo
de cavalo.

Condutor de equalização de potencial
A Unidade base Natus fornece um condutor de equalização de potencial para uso opcional. Para instalar,
conecte um cabo de barramento do condutor de equalização de potencial ao barramento de equalização
de potencial do isolamento elétrico na sala onde o sistema é usado.
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Modo de conexão
A secção a seguir descreve como é feita a ligação dos amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series.
Quando a Unidade base Natus está fisicamente conectada à caixa de ligações usando o cabo do
paciente, os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series são referidos como estando no Modo
de Conexão Física. Neste modo, os dados são transmitidos pela conexão com fios à unidade base, que
os transmite ao computador.
O software do computador exibirá e armazenará esses dados.

Base Unit to Breakout Cable

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Figura 1: Conexão física do sistema
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Conectar a Unidade base Natus e as caixas de ligações dos
amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
A unidade base e as caixas de ligações podem ser conectadas com uma conexão rápida e fácil do cabo
de ligação do paciente. A conexão na caixa de ligações e na unidade base é cinza claro para facilitar a
conexão.

Para conectar a Unidade base Natus ao amplificador:
1. Localize o Cabo do paciente do amplificador à base (p/n 013348) que foi incluído com a sua
compra e conecte-o à unidade base Natus na conexão identificada com
(n.º 1 na
imagem acima).
2. Conecte a outra extremidade do cabo ao amplificador desejado na conexão identificada
com

(n.º 2 na imagem acima).

Remover as conexões
Para remover as conexões de cabo:
•

Segure o conector, deslize para fora para destravar e remova o cabo com um puxão suave.
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Conectar ao módulo de posição do corpo
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series usam um módulo de posição corporal tridimensional
exclusivo para recolher e gerar dados de posição e atividade do paciente.
Para conectar ao módulo de posição do corpo:
1. Prenda o módulo de posição do corpo ao
cinto de esforço respiratório do peito
usando o adesivo de Velcro do módulo.
2. Oriente o módulo com o rótulo “Natus”
na vertical e legível pelo utilizador ao
qual está a conectar o módulo.
3. Estenda o cabo do módulo para o lado
esquerdo do paciente.
4. Conecte o cabo do módulo ao lado
esquerdo da caixa de ligações do
amplificador no conector de posição
identificado com

.

Conectar ao sensor de pressão Luer Lock
Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series incluem um luer lock em aço inoxidável localizado na
extremidade inferior de cada caixa de ligações. Este luer lock permite a conexão de uma cânula para
permitir o registo do fluxo de ar via sensor de pressão.
Para conectar à porta do sensor de pressão Luer Lock:
•

Prenda a cânula nasal ao luer lock nos amplificadores
Brain Monitor e Embla Dx Series e gire no sentido
horário para apertar.
O luer lock é enroscado no chassis da caixa de
ligações e pode ser removido desaparafusando a
unidade no sentido anti-horário. O luer lock pode ser
removido e substituído por uma tampa roscada de
nylon que é fornecida, caso o sensor não seja
necessário.
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Especificações e manutenção do sistema de
transporte
Consulte as Instruções de utilização correspondentes para todos os componentes do sistema antes de os
utilizar. Estes componentes devem incluir, sem limitação, câmaras, computadores, estimuladores e software.
NOTA: A instalação e configuração do sistema de transporte devem ser realizadas apenas por
pessoal qualificado da Natus.

Especificações do carrinho XLTEK
Local de
montagem
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

Equipamento padrão
Câmara de vídeo
Iluminador IR
Suporte para monitor
Superfície de trabalho
Caixa de armazenamento
Bandeja do teclado
Suporte para Natus Photic
Stimulator
Bandeja para aquisição DT
Transformador de isolamento

Peso do
equipamento
[lbs]
1
2
10
0
0
3
5

Carga máxima
[lbs] (incluindo
equipamento)
3
2
10
10
10
5
5

20
22

50
60

Peso base do carrinho

100

Peso total

163

255

* Itens opcionais
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Especificações do carrinho Neurowand (sem PC)

Local de
montagem
A1*
A2*
B
C
D
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Equipamento padrão
Câmara de vídeo
Iluminador IR
Suporte do amplificador
Caixa de armazenamento
Transformador de
isolamento

Peso do
equipamento
[lbs]
4
2
5
0
23

Peso base do carrinho

48

Peso total
* Itens opcionais

82

Carga máxima
[lbs] (incluindo
equipamento)
4
2
5
10
40
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Suporte para caixa de ligações com carrinho

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

Manutenção
1. Inspecione regularmente o carrinho para garantir que os rodízios, os parafusos, a montagem do
equipamento e os fixadores das prateleiras estão sempre bem presos e seguros.
2. Inspecione regularmente todos os fios e cabos quanto a cortes e danos.
3. Inspecione regularmente todas as fichas elétricas para assegurar que estão firmemente inseridas
nos recetáculos de acoplamento.
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Avisos e Precauções
AVISO: Use apenas equipamentos aprovados pela Natus no carrinho. Equipamento não
aprovado pode comprometer a função 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 dos seus
componentes é adequada, robusta e segura. A Natus não se responsabiliza por ferimentos ou
danos que possam resultar de transportes, carrinhos ou superfícies operacionais inadequadas,
mal construídas ou não aprovadas. A Natus não se responsabiliza por ferimentos ou danos que
possam resultar do armazenamento inadequado de cabos durante o transporte.
AVISO: Não incline o carrinho mais de 10°, pois isso comprometerá a estabilidade do mesmo.
PERIGO DE QUEDA: Durante o transporte, o utilizador deve guiar o carrinho com as duas
mãos, garantindo que a base da roda está alinhada, de modo que um único rodízio conduza
na direção do movimento. Não conduzir o carrinho com uma roda pode resultar em risco de
queda ao subir ou descer degraus ou patamares.

Detalhes do transformador de entrada e isolamento elétrico
UE
Entrada elétrica

200–240 V CA, 2,24 A a 50 Hz

Transformador de isolamento

Powervar ABC500-22MED

América do Norte
Entrada elétrica

120 V CA, 3,10 A a 60 Hz

Transformador de isolamento

Powervar ABC300-11MED

Japão
Entrada elétrica

100 V–120 V CA, 8,0 A, 50/60 Hz

Transformador de isolamento

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Oxímetro de pulso
NOTA: Consulte as Instruções de utilização para qualquer sensor de oxímetro de pulso antes
de usar.
O tópico a seguir lista as especificações do sensor de oxímetro Nonin usado com os amplificadores
Brain Monitor e Embla Dx Series. Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series fornecem energia
e isolam o oxímetro da alimentação da rede elétrica e da terra.
O utilizador deste equipamento médico pode verificar a operação do oxímetro de pulso aplicando
adequadamente o sensor adequado e visualizando o sinal de SpO2 e a frequência de pulso exibidos
usando o software NeuroWorks/SleepWorks. Atualmente, o software NeuroWorks/SleepWorks fornece
dois tipos de dados de SpO2: uma frequência de pulso média de 4 batimentos com base nas quatro
frequências de pulso aceitáveis contínuas anteriores e um valor de taxa de batimento a batimento
calculado com base no batimento anterior.
NOTA: As formas de onda da SpO2 e da frequência de pulso não são normalizadas.

Especificações do Oxímetro de pulso
Especificação de oximetria de pulso
Intervalo da saturação de oxigénio apresentada (SpO2)

0 a 100%

Intervalo da frequência de pulso apresentada

18 a 321 batimentos por minuto (BPM)

Instruções de utilização do Oxímetro de pulso
A indicação de uma inadequação do sinal e/ou falhas na sonda para o sensor SP02 é registada através
do software Neuroworks 9.0 e é exibida no monitor do computador. O software indicará o seguinte se
uma anomalia, degradação do sinal ou falha da sonda for observada durante a monitorização:
1.
2.
3.
4.
5.

Evento Oxímetro, anota a hora do evento e grava
Evento de frequência de pulso, anota a hora do evento e grava
Indicação “Channel Off” (Canal desligado)
Qualidade baixa
“-----” indicação de que a sonda está desalinhada ou não está a receber sinal.

Acessórios para o oxímetro de pulso
Sensores de oximetria: Medir a absorção de luz do sangue a partir de dois díodos emissores de luz (LED).
O sangue saturado de oxigénio absorve a luz de maneira diferente em comparação com o sangue não
saturado. 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 sensor de oxímetro de pulso reutilizável Nonin, Modelo 8000, abaixo indicado, é conectado aos
amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series e fornece informações sobre a saturação de oxigénio
e frequência de pulso através do software NeuroWorks/SleepWorks.
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Sensores de oximetria Nonin disponíveis
Número do
modelo

Descrição

8000SS

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

8000SS-3

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

8000SM

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

8000SM-3

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

8000SL

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

8000SL-3

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

8000Q2

Sensor, reutilizável, clip para orelha

8000R

Sensor, reutilizável, refletância

6000C

Sensor, descartável, série de pano

6500

Sensor, descartável, série Durafoam

7000

Sensor, descartável, série Flexi-Form III

Precauções e avisos relacionados com o oxímetro de pulso
O utilizador deve consultar as Instruções de utilização fornecidas com o sensor de oxímetro Nonin antes
de usar o dispositivo.
Consulte as instruções de utilização fornecidas com cada sensor de oxímetro Nonin para saber os
intervalos, especificações, precauções e avisos.

46

Manual de utilizador e de serviço

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Manutenção, limpeza e eliminação
Para manter os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series em boas condições de funcionamento,
siga um cronograma regular de manutenção realizada pelo utilizador. A manutenção regular realizada
pelo utilizador não envolve acesso ao interior do amplificador e componentes. Para problemas de serviço
que exijam manutenção corretiva e/ou reparação de componentes internos, ligue para o Apoio técnico da
Natus através do número +1-800-303-0306 ou OTS@natus.com, ou entre em contacto com o
representante local da Natus.
Verifique periodicamente as conexões dos cabos e os elétrodos quanto a danos e desgaste. Inspecione
os cabos quanto a pinos dobrados. Substitua os cabos desgastados. Além disso, inspecione e limpe
regularmente todos os componentes do sistema, incluindo:
•
•
•

Conectores e portas jack
Unidade base, caixa de ligações e cabo Ethernet
Elétrodos e acessórios

Os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series e os seus componentes não devem ser imersos em
água ou em qualquer outro fluido. Para limpar, use um pano húmido ou produtos de limpeza/desinfeção,
como álcool isopropílico, PDI “Sani Wipes AF3”, PDI “Sani-Cloth Plus”, Metrex CaviWipes ou AIC Wedge
Wipes para limpar todas as superfícies, cabos e acessórios.

Bolsa para amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
A bolsa pode ser limpa da seguinte forma:
1. Lavar à mão com água morna ou lavar à máquina no ciclo “Suave” com detergente neutro.
2. Não utilizar lixívia.
3. Secar na máquina de secar a temperatura baixa ou ao ar.

Recomendações
Desconecte todos os cabos do amplificador antes de o limpar. Use um pano que não solte
fiapos. Não use produtos de limpeza em nenhum componente do sistema.
Tome cuidado para não permitir a penetração de fluido nos componentes eletrónicos internos
do sistema.
NÃO autoclave, esterilize sob pressão ou esterilize a gás este amplificador.

NÃO molhe ou mergulhe o amplificador em qualquer líquido.

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

47

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Manual de utilizador e de serviço

Eliminação
No fim da vida útil prevista, ao eliminar os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series e os
respetivos componentes, recomenda-se que siga as leis federais, estatais e locais para a eliminação
adequada de placas de circuito impressas, componentes plásticos e peças de metal. Para a eliminação
de acessórios não pertencentes à Natus, siga as instruções fornecidas com estes itens.
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Resolução de problemas
Se as formas de onda adquiridas forem planas, não aparecerem ou não aparecerem corretamente
(ou conforme o esperado), tente desligar o computador durante pelo menos 10 segundos e, em seguida,
configure o teste novamente desde o início. Desligar e reiniciar redefine a caixa de entrada e às vezes
resolve o problema. Se ainda estiver com problemas, aqui estão mais algumas soluções para tentar:

Lista de verificação de resolução de problemas
Peça ao paciente que relaxe.
Inspecione os cabos.
Verifique se há uma conexão firme entre a caixa de entrada, a caixa de ligações e o
computador.
Verifique se os elétrodos do paciente estão conectados ao canal correto na caixa de entrada.
Certifique-se de que os elétrodos do paciente se encaixem corretamente na caixa de entrada
(sem folga).
Verifique se não há quebras aparentes nos cabos de elétrodo do paciente.
Algum dos elétrodos está em contacto? Nesse caso, estão a causar um curto-circuito e
desenvolverão um artefacto.
Desconecte quaisquer outros dispositivos no mesmo circuito, como impressoras, camas
mecânicas, aspiradores ou outras potenciais fontes de interferência.
Instale uma ligação à terra de grau médico para garantir que a sua clínica tem um sistema
elétrico adequadamente ligado à terra.
Mude o cabo de aquisição. Deve sempre ter um cabo de aquisição de reserva.
Verifique as configurações de ganho e base de tempo para garantir que são apropriadas para
o teste atual. Também pode verificar as configurações de filtro LFF, HFF e Notch. (Selecione
Edit [Editar] >Settings [Configurações] > Montage [Montagem].)
LFF – Filtra a interferência de baixa frequência.
HFF – Filtra a interferência de alta frequência.
Filtro Notch – Minimiza a interferência elétrica.
Gain (Ganho) – um ganho crescente aumenta o tamanho dos traçados.
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Problemas com a qualidade do sinal
Se houver um sinal ausente ou um mau sinal, tente primeiro trocar os cabos para a caixa de ligações.
Se ainda estiver com problemas, tente executar um teste de canal.
Executar um teste de canal
1. Na barra de ferramentas de configurações de montagem, defina LFF para 0,1 Hz.
2. Selecione Controls (Controlos) -> Channel Test (Teste de canal). A barra de controlo do Teste
de canal aparece acima da exibição da forma de onda.
3. Aponte para o primeiro menu na barra de controlo no Teste de canal e clique em Sine
(Sinusoidal) ou Square (Quadrada). A configuração da onda sinusoidal é adequada para uso
geral. Uma configuração de onda quadrada de baixa frequência pode revelar problemas no
integrador dos estágios de remoção de CC na placa analógica.
4. Ajuste a frequência e a amplitude da forma de onda na barra de controlo do Teste de canal,
conforme necessário.
O sinal do teste de canal é aplicado ao primeiro estágio do amplificador; por conseguinte, este testa os
amplificadores e ADCs, mas não pode verificar a conexão ao conector do painel frontal.
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Lista de acessórios e peças de reposição
Os acessórios abaixo são compatíveis:
Número da peça

Descrição

016862

Unidade base Natus

021911

Caixa de ligações Natus Brain Monitor

021919

Caixa de ligações Natus Embla NDx

021920

Caixa de ligações Embla SDx Natus

013348

Cabo da caixa de ligações Natus Quantum à Base, 10 m (33 pés)

013414

Cabo da caixa de ligações Natus Quantum à Base, 5 m (16 pés)

015170

Fusível de substituição, Unidade base Natus

010893

Isolador de rede médica com cabo de conexão de 25 cm (10 pol.)

013790

Cabo Y de entrada CC da base Natus

A1011X

Cabo de alimentação, sem blindagem, 3 m (10 pés)

W8194X

Cabo USB de alta velocidade USB 2.0, 1,8 m (6 pés)

W8128F

Cabo de rede CAT5e, 4,6 m (15 pés)

007310

Adaptador USB-Ethernet

013931

Cabo adaptador para Oxímetro Quantum Nonin

105592

Sensor macio reutilizável Nonin, médio, modelo 8000SM

013891

Botão de evento do paciente, 9,1 m (30 pés)

013762

Botão de evento do paciente, 1,5 m (5 pés)

015162

Transformador de isolamento (UE)

015163

Transformador de isolamento (NA)

1420013

Cânulas nasais 183 cm (72 pol.)

1420435

Termístor de fluxo de ar 198 cm (78 pol.)

1420605

Sensor de ressono 198 cm (78 pol.)

019-477600

Elétrodos para Taça EEG em ouro 10 mm, 1,5 m, TP

022343

Módulo de posição do corpo

022574

Bolsa para Natus Brain Monitor

1421042

Correia reutilizável XactTrace - Abdómen pequeno, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)

1421041

Correia reutilizável XactTrace - Tórax pequeno, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)
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Número da peça

Descrição

1421039

Correia reutilizável XactTrace - Abdómen médio, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)

1421038

Correia reutilizável XactTrace - Tórax médio, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)

1421044

Correia reutilizável XactTrace - Abdómen grande, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)

1421043

Correia reutilizável XactTrace - Tórax grande, Comprimento do cabo de 198 cm
(78 pol.)

011516

Cinto pré-dimensionado de uso único XactTrace - Pediátrico

011517

Cinto pré-dimensionado de uso único XactTrace - Pequeno

011518

Cinto pré-dimensionado de uso único XactTrace - Médio

011520

Cinto pré-dimensionado de uso único XactTrace - Grande

011521

Sensor de pressão XactTrace - abdómen para cinto pré-dimensionado de uso único

011522

Sensor de pressão XactTrace - Tórax para cinto pré-dimensionado de uso único

013224

Cabo de Sensor de pressão XactTrace - Abdómen, cabo de 198 cm (78 pol.) para
cinto pré-dimensionado de uso único

013225

Cabo de Sensor de pressão XactTrace - Tórax, cabo de 198 cm (78 pol.) para cinto
pré-dimensionado de uso único

1421000

Rolos de uso único XactTrace (20 m/65,6 pés)

1421020

Bloqueio de uso único XactTrace - Abdómen

1421022

Bloqueio de uso único XactTrace - Tórax

021964

Punho da caixa de ligações

021956

Luer Lock de substituição

022574

Bolsa para Natus Brain Monitor e Embla Dx Series

023431

Suporte para caixa de ligações e braço de montagem (para carrinhos)

023445

Suporte para caixa de ligações, braço e carrinho

Os acessórios de EEG/PSG que podem ser usados com os amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series
estão disponíveis no catálogo de acessórios de Natus Neurology online no site www.natus.com ou através do
serviço de Vendas e Apoio da Natus através do telefone +1-800-303-0306.
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Obter ajuda
A Natus está empenhada em prestar-lhe apoio para que possa operar os amplificadores Brain Monitor e
Embla Dx Series com facilidade e confiança. Se precisar de ajuda, siga estas etapas para encontrar uma
solução:

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

Passo 2: Pesquisar documentação online do NeuroWorks
Selecione o seguinte no NeuroWorks/SleepWorks EEG ou no software da Base de Dados Natus:
•

Ajuda > Ajuda da Base de Dados Natus

Como alternativa, a documentação de ajuda pode ser localizada usando o menu Start (Iniciar) do Windows:
1. Clique no botão Start (Iniciar) na barra de tarefas do Windows.
2. Navegue para a pasta Excel Tech | Documentation (Excel Tech | Documentação).

Passo 3: Reiniciar o computador
Geralmente reiniciar o computador resolve o problema.
1.
2.
3.
4.

Feche todas a aplicações.
Clique no botão Start (Iniciar) na barra de tarefas do Windows.
Selecione Shut Down (Encerrar...) no menu Start (Iniciar).
Selecione Restart the computer (Reiniciar o computador) e clique em Yes (Sim).

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

Clique no botão Start (Iniciar) na barra de tarefas do Windows.
Selecione Shut Down (Encerrar...) no menu Start (Iniciar).
Selecione Shut Down (Encerrar) e clique em Yes (Sim).
Desligue a alimentação da unidade. Espere 10 segundos. Volte a ligar a alimentação.

Passo 5: Contactar o Apoio Técnico
Primeiro, anote o número de série do seu computador (localizado na parte traseira) e o número de série
dos seus amplificadores Brain Monitor e Embla Dx Series. XLTEK da Natus através do telefone
+1-800-303-0306 ou OTS@natus.com.
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Anexo A
Diagrama elétrico da porta de entrada do disparo digital

Pino n.º

Definição

Nota:

1

TRG1

Disparo digital em (0~5 V)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

Bloqueio do disparo digital (0~5 V)

10~15

GND

Terra
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Anexo B
Ligações elétricas do conector do Headcap
Para conectar um Headcap ou conjunto de Headcap pré-conectado ao conector, é necessário um
conector fêmea de lingueta de 25 pinos. Este deve ser fornecido pelo fabricante dos auriculares ou
conjunto pré-conectado ou de um fornecedor de terceiros. A seguir, é apresentado o esquema das
entradas da caixa de pinos do conector.
N.º do pino no conector de 25 pinos

Brain Monitor/Embla NDx

1

Fp1

2

F3

3

C3

4

P3

5

O1

6

F7

7

T7

8

P7

9

GND

10

Fz

11

A1/M1

12

Oz

13

REF

14

Fp2

15

F4

16

C4

17

P4

18

O2

19

F8

20

T8

21

P8

22

Cz

23

Pz

24

A2/M2

25

Fpz

55

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Manual de utilizador e de serviço

Anexo C
Curvas de resposta de frequência

uV

Taxa de amostra: 256 Hz

uV

Hz

uV

Taxa de amostra: 512 Hz

uV

Hz
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uV

Taxa de amostra: 1.024 Hz

uV

Hz

uV

Taxa de amostra: 2.048 Hz

uV

Hz
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uV

Taxa de amostra: 4.096 Hz

uV

Hz
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Uma solução de serviço total
Por trás de cada produto XLTEK está a Natus Medical Incorporated, uma empresa inovadora e
respeitada internacionalmente na área de produtos e serviços médicos.
Os nossos sistemas de Neurologia são apoiados por uma equipa de apoio interna composta por
especialistas técnicos e clínicos, apoio 24/7, apoio remoto via WebEx ou VPN, a maior rede de apoio
clínico e técnico em campo em Neuro/Sono e contratos de serviços personalizados que incluem visitas
de manutenção preventiva e atualizações informáticas.
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