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Atenção: A lei federal restringe este dispositivo à venda por ou sob a ordem de um médico (ou um profissional
titular de uma licença apropriada).
AABR, ALGO e Natus são marcas comerciais
registadas da Natus Medical Incorporated
SpeedScreen e SoftClip são marcas comerciais da Natus
Medical Incorporated
NuPrep é uma marca comercial da D.O. Weaver & Co.
Windows e Windows Explorer são marcas comerciais
registadas da Microsoft Corporation.
Copyright © 2021 pela Natus Medical Incorporated:
Todo o conteúdo deste documento é propriedade da
Natus Medical
É expressamente proibida a distribuição do conteúdo a
pessoas que não os clientes da Natus
É expressamente proibida a reprodução de qualquer
porção do presente documento, sem o prévio
consentimento, por escrito, por parte da Natus

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S1 Canada
Número verde: +1-800-303-0306
Telefone: +1-650-802-0400
Fax: +1-650-802-8680
E-mail: technical_service@natus.com
Vendas globais e Apoio: 1-800-303-0306 Fax: 1-650-802-0401
www.natus.com
Informação de contacto de Assistência técnica: Nos EUA, contacte a Assistência Técnica Natus através do
número +1-888-496-2887 ou +1-650-802-0400. Fora dos EUA, contacte o seu representante de assistência técnica
autorizado.

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort Co. Galway, Irlanda
Tel.: +353 (0)91 647400
Site: natus.com

© 2021 Natus Medical Incorporated
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I.

Utilização prevista
O dispositivo para exame da audição de bebés ALGO® 3i é um dispositivo portátil, não
invasivo, para exame da audição de bebés com idades compreendidas entre as 34 semanas de
idade gestacional corrigida e os seis meses. O dispositivo utiliza a tecnologia AABR® da
Natus. Os bebés deverão estar suficientemente saudáveis para receber alta hospitalar e o
exame deverá ser feito com o bebé a dormir ou em estado tranquilo.
O dispositivo ALGO 3i é fácil de operar e não requer conhecimentos técnicos especiais nem
interpretação dos resultados. É suficiente uma formação básica no equipamento para
aprender como examinar correctamente o bebé. O exame normal pode ser concluído em
apenas 15 minutos, ou menos, em qualquer ambiente clínico (ou seja, berçário, Unidade de
Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), junto da cama da mãe, sala de audiologia, clínica de
ambulatório ou consultório médico).

Critérios de exclusão
Deverão ser utilizados os critérios a seguir indicados para excluir o bebé do exame com o
dispositivo examinador de audição Natus ALGO:












bebés com idades não compreendidas
entre as 34 semanas de idade
gestacional e os 6 meses de idade
bebés ligados a ventiladores ou em
incubadoras
bebés medicados com estimulantes do
SNC (sistema nervoso central)
bebés tratados com medicação
ototóxica
bebés com problemas dermatológicos
ou icterícia
bebés que apresentem anomalias
craniofaciais, incluindo anomalia
estrutural do ouvido externo, médio
ou interno
bebés com doenças neurológicas
conhecidas ou com suspeita das
mesmas
bebés em estado de agitação

Estes bebés poderão ser examinados após
atingirem as 34 semanas de idade
gestacional se estiverem suficientemente
saudáveis para ter alta hospitalar, embora
devam ser seguidos os protocolos de
cuidados básicos de saúde, uma vez que
algumas das condições acima enumeradas
poderão estar associadas a perda de audição
retardada.

Estes bebés não deverão ser examinados
com o dispositivo ALGO, uma vez que os
resultados do exame poderiam ser
erróneos. Estes bebés requerem uma
avaliação médica, auditiva e neurológica
completa, por parte de profissionais
qualificados.
Execute o exame ALGO com o bebé
tranquilo, de forma a garantir resultados
exactos.

Informações sobre segurança
Este manual apresenta dois tipos de informações de prevenção. Os dois tipos de informações têm
igual ponderação, ou seja, são igualmente importantes para a utilização segura e eficaz do dispositivo. Cada
declaração é categorizada através da utilização de um termo introdutório em negrito, tal
como é a seguir indicado:
Aviso! Identifica condições ou acções que poderão ser passíveis de causar lesões ou
representar perigo para o bebé e/ou utilizador.
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Cuidado: Indica uma instrução que deverá ser seguida por forma a evitar danos no
dispositivo examinador e/ou resultados de exame erróneos.

Outras informações explicativas são destacadas pela palavra Nota: As informações desta
categoria não são consideradas como medidas de precaução.

Leia todas as secções do manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo ALGO 3i para
examinar a audição dos bebés. Antes de examinar um bebé, inspeccione o dispositivo ALGO
3i e respectivos cabos, por forma a detectar eventuais danos. Em caso de danos, não utilize o
dispositivo nem os respectivos cabos. Contacte a Assistência Técnica da Natus ou um
representante de assistência autorizado.
Consulte o Capítulo IX para obter uma lista dos símbolos de segurança utilizados.

Aviso! Este equipamento não está protegido contra uma descarga de um desfibrilhador
cardíaco. Utilizar um desfibrilhador enquanto um doente está conectado ao equipamento do sistema
pode danificar o equipamento permanentemente.
Aviso! Não utilize o dispositivo em caso de suspeita de funcionamento incorrecto ou
ocorrência de danos em qualquer um dos componentes. Para obter assistência técnica, contacte a
Assistência Técnica da Natus ou o fornecedor de serviços autorizado.
Aviso! Certifique-se de que o dispositivo ALGO 3i é correctamente fixado ao berço,
posicionado sobre uma superfície plana ou colocado num suporte de montagem (opção).
Aviso! Certifique-se de que os cabos ATA e pré-amp. se encontram posicionados de forma a
evitar a ocorrência de danos nos mesmos ou a obstrução dos movimentos do utilizador ou do bebé.
Aviso! Não tente ligar o cabo do Natus ATA3i ou Pré-amp3i a nenhum outro equipamento,
uma vez que, se o fizer, existe o risco de ocorrência de danos em ambos os componentes. Os cabos
ATA e Pré-amp/PCA. são colocados sobre o paciente, pelo que só devem ser ligados ao dispositivo
ALGO 3i.
Aviso! Imprima ou exporte os dados para um PC situado no exterior da área de tratamento

de pacientes.

Aviso! Quando for necessário substituir a bateria do dispositivo, execute este procedimento
fora da área de tratamento de pacientes.
Aviso! O dispositivo ALGO 3i tem de ser desligado do carregador da bateria antes do início
do exame. O carregador da bateria possui uma ligação à terra funcional para efeitos de conformidade
electromagnética. O dispositivo ALGO 3i não permitirá iniciar ou continuar a realização de exames
quando o carregador se encontra ligado. Se durante o exame em curso, o utilizador ligar o
carregador ao dispositivo, este apresentará uma mensagem de aviso e terminará o exame. Esta
situação destina-se a impedir que o artefacto de corrente eléctrica afecte os resultados do exame.
Aviso! Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento apenas pode ser ligado a uma
fonte de alimentação com ligação à terra.
Aviso! Este equipamento pode causar interferência de rádio ou perturbar a operação de
equipamentos nas imediações. Pode ser necessário tomar medidas de mitigação, tais como reorientar
ou reposicionar o equipamento.
Aviso! Se o dispositivo não for utilizado durante um período de tempo longo, remova o
conjunto da bateria, para evitar a fuga de eletrólitos.
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Aviso! Siga os regulamentos locais, em coordenação com o protocolo do seu hospital ou da
sua instituição, para eliminação adequada da bateria, do dispositivo ALGO 3i, do carregador da
bateria e de quaisquer acessórios.
Cuidado: Embora o ALGO 3i esteja em conformidade com os requisitos de compatibilidade
electromagnética (CEM) relevantes, devem ser tomadas precauções para evitar a exposição
desnecessária a campos electromagnéticos, por ex., de telemóveis, etc. Se o dispositivo for utilizado
ao lado de outro equipamento, é necessário certificar-se de que não ocorrem interferências mútuas.
Consulte o Anexo A para mais informações relativas a CEM.
Cuidado: Utilize apenas acessórios de exame descartáveis Natus com os dispositivos ALGO.
A utilização de acessórios descartáveis que não pertençam à Natus pode danificar o dispositivo
ALGO, afectar a exactidão dos resultados do exame e irá invalidar a garantia.
Cuidado: Utilize apenas um carregador de bateria aprovado pela Natus (REF 900611)
fornecido com o dispositivo ALGO 3i. Os carregadores de bateria não aprovados pela Natus podem
não cumprir as normas eléctricas e de segurança. A utilização de outros carregadores pode danificar
o dispositivo. A Natus declina qualquer responsabilidade pelos danos resultantes da respectiva
utilização.
Cuidado: A utilização incorrecta do dispositivo ALGO 3i e respectivos acessórios, ou a
utilização de acessórios e peças não fornecidos pela Natus Medical Incorporated, pode dar origem a
resultados incorrectos.
Cuidado: O utilizador não tem acesso ao sistema operativo do software. É expressamente
proibida qualquer tentativa de acesso a este sistema, uma vez que pode afectar os resultados do
exame e irá invalidar a garantia.
Cuidado: Qualquer utilização indevida ou alteração dos auscultadores Natus ou do cabo
ATA3i Natus (incluindo a remoção da lã de isolamento acústico do cabo ATA3i) pode resultar na
realização de exames com níveis de decibéis desconhecidos e não controlados, originando resultados
de exame erróneos, e irá invalidar a garantia.
Cuidado: Consulte o manual de referência e assistência (ref.ª 023899) para obter informações
adicionais sobre resolução de problemas, manutenção, calibração e inspeção preventiva.
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II.

Descrição geral da tecnologia de exame ALGO

O dispositivo ALGO transmite aos ouvidos do bebé suaves cliques sonoros a 35 ou 40
dBnHL (numa escala de “nível normal de audição”), através de auscultadores descartáveis.
Cada clique estimula uma série de ondas cerebrais identificáveis a partir do tronco cerebral
auditivo do bebé. Esta actividade de ondas cerebrais é denominada ABR (resposta auditiva
do tronco cerebral). Cada clique emitido pelo ALGO aliado a uma resposta a esse clique é
denominado “varrimento”.
Os sensores Natus colocados sobre a pele do bebé captam a ABR e transmitem-na ao
dispositivo ALGO 3i. Uma vez que estes sinais são muito ténues comparativamente a outra
actividade bioeléctrica no cérebro do bebé, é importante que o bebé esteja a dormir ou em
estado tranquilo. O dispositivo ALGO utiliza tecnologia de processamento de sinais
patenteada, por forma a separar a ABR do ruído de fundo e de outra actividade cerebral.
Estas respostas são comparadas com um padrão guardado, denominado “modelo”, derivado
das ABRs de bebés com audição normal. O dispositivo ALGO tem que detectar a ABR com
um grau de confiança estatística bastante elevado, por forma a emitir um resultado PASSOU.
A tecnologia ALGO inclui um sistema patenteado de rejeição dupla de artefacto para evitar
que qualquer actividade não ABR contribua para um resultado PASSOU. Este procedimento
garante um elevado nível de exactidão do resultado PASSOU produzido pelo dispositivo
ALGO.
O dispositivo ALGO produzirá um resultado PASSOU após a recolha de dados suficientes
para estabelecer, com uma confiança estatística >99%, a existência de um sinal ABR coerente
com o modelo. Este nível de confiança pode ser atingido com um mínimo de 1000
varrimentos no exame a 35 dBnHL e 2000 varrimentos no exame a 40 dBnHL.
O dispositivo ALGO continuará a recolher dados até obter 15.000 varrimentos de ruído
ponderados. Caso não consiga estabelecer, com uma confiança estatística >99%, a existência
de um sinal ABR após 15.000 varrimentos de ruído ponderados, o dispositivo produzirá um
resultado CONSULTAR.
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III.

Dispositivo examinador e componentes
O dispositivo ALGO 3i é um equipamento portátil, alimentado por bateria, constituído por
um conjunto de componentes electrónicos personalizados, que incorpora a tecnologia
AABR® da Natus. Está igualmente equipado com uma porta de infravermelhos (IV), que
pode ser utilizada para transferir ou imprimir resultados dos exames, bem como um conector
para ligação do carregador da bateria.

Componentes do dispositivo

A. Interruptor de alimentação deslizante
B. Ecrã
C. Botões de navegação (teclas)
D. Ligação do cabo de auscultadores (ATA)
E. Ligação do cabo do sensor (Pré-amp/PCA.)
F.

Porta de infravermelhos (IV): impressão/exportação de dados

G. Porta de alimentação de CC: ligação da bateria
H. SoftClip™: suporte do dispositivo/clipe para berço
O dispositivo utiliza dois cabos que são ligados à parte superior do dispositivo. O cabo de
auscultadores possui transdutores cromáticos que integram colunas para geração dos cliques,
microfones para ouvir o ruído ambiente e um microcircuito (chip) de memória que guarda
informações de calibragem de cabo. O cabo pré-amp. ou de sensor contém clipes cromáticos
que se ligam aos sensores Natus, bem como um pré-amplificador que transmite as respostas
obtidas ao dispositivo ALGO 3i. Os cabos de auscultadores e de sensor encontram-se
disponíveis em dois comprimentos diferentes, 78,7 cm e 228,6 cm. Os cabos mais curtos
correspondem ao cabo ATA 3i (auscultador) e ao cabo Preamp3i (sensor). Os cabos mais
longos correspondem ao cabo ATA 3 (auscultador) e ao cabo Preamp 3/PCA 3 (sensor).
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Cabos curtos:

Cabo Preamp3i (Sensor)

Cabo ATA3i (Auscultador)

Cuidado: Desligue sempre a alimentação do dispositivo antes de ligar ou desligar qualquer
componente, por forma a evitar a ocorrência de danos no dispositivo.
Cuidado: Não deixe cabos pendentes do dispositivo, nem permita que os mesmos choquem
contra superfícies duras. Os cabos danificados podem originar resultados de exame incorrectos.

Os acessórios de exame descartáveis Natus foram validados para utilização com os
dispositivos de exame de audição Natus ALGO. A Natus não se responsabiliza por
resultados de exame obtidos com acessórios descartáveis de outros fabricantes.

Auscultadores Natus

Sensores Natus

Os sensores Natus são eléctrodos especializados de baixa impedância que permitem a
transmissão dos sinais ABR através da pele do bebé para o dispositivo ALGO 3i. Os
sensores Natus são revestidos de um adesivo condutor, concebido para utilização em recémnascidos.
Os auscultadores Natus isolam o ouvido do ruído de fundo, evitando igualmente a
introdução das extremidades das sondas no canal auditivo do bebé. Apenas os auscultadores
Natus foram validados para proporcionar o desempenho acústico correcto para utilização
com o sistema ALGO.
Os materiais de preparação da pele, tais como o gel NuPrep®, removem o óleo superficial ou
impurezas da pele, no local de posicionamento dos sensores no bebé. Estes produtos
reduzem a impedância eléctrica da pele e podem melhorar as conexões dos sensores. O seu
representante de assistência técnica poderá fornecer informações e opções relativamente a
materiais de preparação e acessórios de exame descartáveis ALGO.
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IV.

Navegação na interface de utilizador
Esta secção apresenta instruções básicas para navegação na interface do software do
dispositivo ALGO 3i, bem como para introdução de dados sobre o bebé no dispositivo.
Poderá encontrar instruções detalhadas sobre como executar um exame no Capítulo V.
Procedimentos de exame do ALGO 3i.

Descrição das teclas
O dispositivo ALGO 3i dispõe de uma interface de utilizador intuitiva e baseada em ícones,
que permite uma fácil navegação. O dispositivo possui seis botões de navegação:

Teclas de seta para cima/para baixo: Estas teclas controlam a movimentação dentro da
interface de utilizador, permitindo ao utilizador deslocar o cursor e seleccionar as opções
apresentadas no ecrã.
Tecla articulada: Esta tecla de grande dimensão permite efectuar movimentos para
cima/para baixo/para a esquerda/para a direita e é essencialmente utilizada para deslocar o
cursor pelo teclado alfanumérico para introdução de dados e de palavras-passe.
Tecla OK: Esta tecla verde controla as funções “SIM”, “OK” e “CONFIRMAR”, que
permitem a execução de um comando.
Tecla X: Esta tecla vermelha controla as funções “NÃO”, “PARAR” e “PAUSA”, que
permitem parar um comando, colocar um exame em pausa, ou permite ao utilizador
regressar directamente ao Menu principal.
Tecla ?: Esta tecla controla o sistema de Ajuda e permitirá aceder à secção do sistema de
ajuda do dispositivo ALGO 3i correspondente à área da interface em que o utilizador se
encontra. O utilizador pode deslocar o cursor pelo sistema de Ajuda para aceder a diversas
informações, conforme pretendido.
O ecrã indicará sempre ao utilizador quais as teclas que deverá utilizar para seleccionar,
deslocar, passar para a janela seguinte ou regressar à janela anterior.
Exemplos:

Regressar (ao Menu principal)

Avançar (para Gestão de dados)
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Deslocar/seleccionar no dispositivo ALGO 3i
O dispositivo ALGO 3i indicará sempre as teclas que se encontram “activas” ou “inactivas”.
As teclas ou funções “inactivas” passarão a azul claro para indicar que não se encontram
disponíveis para o utilizador.
Sempre que o dispositivo ALGO 3i apresentar opções ao utilizador, estas serão rodeadas por
uma moldura constituída por barras azuis, com teclas de seta para cima e para baixo. Isto
indica que o utilizador pode deslocar o cursor pelas opções disponíveis, premindo a tecla de
seta pretendida. Prima a tecla de seta para avançar para a opção seguinte. Prima sem soltar a
tecla de seta para percorrer rapidamente as opções disponíveis.
Desloque o cursor até a barra de selecção a preto destacar a opção pretendida. A barra de
selecção indicará o procedimento a executar para activar a opção pretendida (na maior parte
dos casos, será fazer clique na tecla OK) e a caixa Mensagem, localizada na parte inferior da
janela, será actualizada por forma a fornecer mais informações sobre a selecção efectuada.

Exemplo de uma
caixa Mensagem
A maior parte das opções do dispositivo ALGO 3i são opções de escolha única, o que
significa que o utilizador apenas pode seleccionar uma das opções disponíveis de cada vez.
Alguns exemplos são:


opções de formato de data e hora (Preferências do utilizador)



opções de idioma (Preferências de Biomed)



opções de impressora (Configuração do dispositivo)

As opções de escolha única são indicadas por um

. Ver ilustração seguinte.

Utilize sempre as teclas de seta para cima/para baixo para ver as opções disponíveis e a tecla
OK para seleccionar a opção pretendida.
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Algumas opções do dispositivo ALGO 3i são opções de escolha múltipla, o que significa
que o utilizador pode seleccionar mais do que uma opção de cada vez. Alguns exemplos são:


Campos obrigatórios (Preferências de Biomed)



Seleccionar registos (Gestão de dados)

As opções de escolha múltipla são indicadas por um símbolo de tecla articulada
ilustração seguinte.

. Ver

Neste caso, a barra de selecção preta indica a utilização das teclas articuladas para seleccionar
ou desmarcar o conjunto de opções pretendidas. Utilize o botão OK para guardar o seu
conjunto de opções.

Introdução de dados no Dispositivo ALGO 3i
Pode introduzir dados nas seguintes áreas da interface de utilizador:
Função Configuração do dispositivo


Introduzir palavra-passe para aceder a Preferências do utilizador



Introduzir palavra-passe para aceder a Preferências de Biomed



Alterar palavras-passe de utilizador e Biomed



Definir palavra-passe para Protecção por palavra-passe

Modo SpeedScreen™ ou ExaminarBebé


Introduzir identificador do bebé (alfanumérico, até 12 caracteres)



Introduzir apelido do bebé (alfanumérico, até 24 caracteres)



Introduzir nome próprio do bebé (alfanumérico, até 12 caracteres)



Introduzir data de nascimento do bebé



Introduzir identificador do utilizador (alfanumérico, até 12 caracteres)



Introduzir informações no campo Comentário (alfanumérico, até 24 caracteres)

Os dados são introduzidos no dispositivo ALGO 3i através das teclas articuladas cima/baixo
para deslocar o cursor no teclado com números de 0–9, os caracteres A–Z do alfabeto
romano, um espaço em branco, ‘+’, ‘-’, ‘/’, ‘,’(vírgula), ‘.’(ponto), e ‘?’. Pode deslocar o cursor
para a frente e para trás no teclado, fazendo clique na tecla de seta para cima (A, B, C, D...)
ou para baixo (9, 8, 7, 6…).
Nota: Os caracteres A-Z do alfabeto romano consistem em caracteres de idioma específico. Por
exemplo, o caracter ‘Ñ’ apenas é encontrado no aparelho configurado para espanhol.
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Nota: A sequência alfabética de caracteres romanos só será apresentada em maiúsculas com a
sequência numérica nos campos Identificador do bebé e Identificador do utilizador se a função
alfanumérica estiver activada. (Consulte o Capítulo VIII. Manual de assistência técnica:
Configuração do dispositivo: Preferências do utilizador.)

Espaços em branco
Existe um espaço em branco no teclado, entre A e 9 (ou entre 9 e 0, se a introdução de dados
alfanuméricos estiver desactivada). Esta tecla permite ao utilizador introduzir espaços em
branco nos campos de dados, se necessário, ou remover caracteres.
Nota: O campo de dados Identificador do bebé não pode começar com um espaço em branco.

Exemplo de introdução de dados
A barra de selecção preta indicará o campo de dados que se encontra activo e o símbolo de
cursor indicará a posição actual, dentro do campo de dados. Para iniciar o deslocamento
no teclado, faça clique nas teclas articuladas para cima/para baixo (prima sem soltar a tecla
para deslocar-se rapidamente). Uma vez localizado o número ou letra correcto, bastará fazer
clique na tecla articulada esquerda ou direita para defini-lo e deslocar o cursor um espaço
para a esquerda ou para a direita. Para passar para outro campo de dados, faça clique numa
das teclas de seta.
Exemplo:

Introduzir o Identificador do bebé 6C e, em seguida, passar para o campo Apelido

1.

Aceda à janela Dados sobre o bebé. O cursor encontrar-se-á no primeiro espaço do
campo de dados de 12 dígitos Identificador do bebé.

2.

Faça clique na tecla articulada para baixo, para deslocar o cursor pelos números
9…8…7…6.

3.

Faça clique na tecla articulada para a direita, para definir o primeiro espaço para o
número 6 e avançar para o segundo espaço.

4.

Faça clique na tecla articulada para cima, para deslocar o cursor pelas letras
A…B…C.

Primeira
página da
janela Dados
sobre o bebé

5.

Faça clique na tecla de seta para baixo para definir a letra C no segundo espaço e
passar para o campo de dados Apelido.

Utilize o mesmo processo para introduzir dados nos outros campos da janela Dados sobre o
bebé. A página dois da Janela de Dados sobre o bebé permite ao utilizador introduzir a Data
de Nascimento, o Identificador do Utilizador e Comentários.

14
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Segunda
página da
janela Dados
sobre o bebé

Nota: A janela de Dados sobre o bebé é composta por duas páginas. A primeira página permite a

introdução da Identificação do Bebé, do Apelido e do Nome Próprio. A segunda página permite a
introdução dos campos de Data de Nascimento, Identificador do Utilizador e Comentários. Pode
reintroduzir dados em qualquer um dos campos da janela Dados sobre o bebé, desde que não saia
destas duas páginas. Uma vez abandonada a janela Dados sobre o bebé, não poderá aceder
novamente a esta área. O dispositivo ALGO 3i pedir-lhe-á que confirme a sua intenção de sair da
área. Tenha o cuidado de introduzir todos os dados sobre o bebé com exactidão!
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V.

Procedimentos de exame do ALGO 3i
Esta secção começará por apresentar uma descrição geral básica do procedimento de exame
em 10 passos. Em seguida, cada passo será descrito mais detalhadamente. Consulte o
Capítulo IX. Resolução de problemas, para obter informações sobre como resolver
problemas relacionados com qualquer um destes passos.
Nota: Antes de iniciar o primeiro procedimento de exame, certifique-se de que as preferências do
Utilizador e de Biomed foram definidas de acordo com os requisitos do seu programa. Consulte o
Capítulo VIII. Manual de assistência técnica: Configuração do dispositivo.

Descrição geral do procedimento de exame
Passo 1.

Ligar a alimentação: Ligue o dispositivo ALGO 3i, fazendo deslizar o
interruptor de alimentação para cima e libertando-o em seguida.
Arranque/Avisos: O dispositivo ALGO 3i apresentará, durante alguns instantes,
uma janela Arranque, enquanto executa uma auto-verificação. Poderão ser
apresentados avisos que requeiram confirmação por parte do utilizador. Em
seguida, é apresentado o Menu principal.

Passo 2.

Observe o Menu principal: O Menu principal apresenta cada uma das
principais funções do dispositivo ALGO 3i, sendo indicado pelo seguinte ícone:
a.

ExameRápido, se activado (modo ExameRápido)

b.

Introduzir dados/ExaminarBebé (modo ExaminarBebé)

c.

Gestão de dados

d.

Configuração do dispositivo

ExameRápido desactivado (predefinição)
Passo 3.

Passo 4.
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ExameRápido activado

Seleccionar o modo de exame
a.

O modo ExameRápido permite começar imediatamente o exame, com a
opção de introdução dos dados sobre o bebé durante o processo de exame.

b.

O modo Introduzir dados/ExaminarBebé permite criar um registo do bebé
e seleccionar as configurações do exame antes de começar o processo de
exame.

Preparar o bebé e ligar acessórios descartáveis: Prepare o bebé para o exame,
certificando-se de que não se verifica nenhum dos critérios de exclusão e que o
bebé se encontra em estado tranquilo. Examine e prepare a pele, se necessário.
Ligue os cabos aos acessórios de exame descartáveis Natus (auscultadores e
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sensores). Coloque os acessórios de exame descartáveis no bebé: os sensores nas
localizações nuca, vértice e comum e os auscultadores em redor dos ouvidos.
Passo 5.

Seleccionar parâmetros de exame: Seleccione o exame a 35 dBnHL ou 40
dBnHL (se a opção 40 dB estiver activada). Seleccione exame Simultâneo (não
disponível para 40 dB), Sequencial, Apenas direito ou Apenas esquerdo.

Passo 6.

Iniciar o exame/Verificar impedâncias: O teste começa imediatamente após a
selecção dos parâmetros de exame. Supervisione as impedâncias na localização de
cada sensor.

Passo 7.

Supervisionar o exame em curso: Supervisione as impedâncias e a janela
Mensagem durante o exame. O dispositivo ALGO 3i alertará o operador para
qualquer condição que requeira a sua atenção durante o processo de exame.

Passo 8.

Observar a indicação exame concluído: Após a conclusão do exame, o
dispositivo ALGO 3i guardará um registo do exame na memória e apresentará os
dados sobre o bebé, incluindo um resumo dos resultados do exame.

Passo 9.

Remover/deitar fora os acessórios descartáveis: Retire do bebé os acessórios
de exame descartáveis Natus e deite-os no lixo.

Passo 10. Regressar ao Menu principal/Seguimento do registo de exame: Regresse ao
Menu principal ou aceda a Gestão de dados para imprimir, exportar ou eliminar o
registo de exame.
Passo 11. Desligar a alimentação: Para desligar o dispositivo, faça deslizar sem soltar o
interruptor de alimentação, durante 3 segundos.
Passo 12. Limpar os cabos de sensor e de auscultador antes e/ou após a utilização:
Limpe os cabos de paciente, após utilização. Eventuais resíduos no adesivo dos
sensores podem provocar a corrosão dos clipes do cabo Preamp3i.

Instruções detalhadas sobre o procedimento de exame
Passo 1: Ligação e arranque/Avisos
Ligue o dispositivo ALGO 3i, fazendo deslizar o interruptor de alimentação para cima e
libertando-o em seguida. O interruptor voltará à posição original. Durante o arranque, o
dispositivo ALGO 3i executará uma série de auto-verificações e alertará para a existência de
quaisquer mensagens importantes, tais como:
•

Aviso de encerramento da bateria: Quando a carga da bateria fica demasiado
fraca, o dispositivo ALGO 3i encerra automaticamente para proteger as suas
definições e os registos de exame guardados. É necessário recarregar a bateria
para poder aceder de novo ao Menu principal.

•

Aviso de bateria fraca: O dispositivo ALGO 3i avisará o utilizador se a carga
da bateria estiver demasiado fraca para efectuar um exame auditivo completo.
Terá acesso a todas as funções do dispositivo, excepto aos modos de exame. É
necessário recarregar a bateria antes de poder efectuar qualquer exame auditivo.

•

Aviso de cabo desligado: Se o cabo pré-amp. ou ATA não estiver ligado, o
dispositivo ALGO 3i avisará que não é possível efectuar um exame auditivo.
Antes do exame, é necessário ligar ambos os cabos.

•

Aviso de ATA defeituoso: Caso não seja possível ler os dados de calibragem
do cabo ATA, o dispositivo ALGO 3i indicará que não é possível efectuar um
exame auditivo. Deverá proceder à substituição do cabo ATA, antes do exame.

•

Aviso de calibragem: O dispositivo ALGO 3i emitirá vários avisos à medida
que a data limite de calibragem do ATA se aproxima. Se a calibragem
ultrapassar a data limite, o dispositivo ALGO 3i avisará que não é possível
efectuar um exame auditivo. Terá de ligar um cabo ATA calibrado antes do
exame. (Consulte o Capítulo VIII. Manual de assistência técnica: Informações
sobre calibragem de ATA.)
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•

Erro do sistema: O dispositivo ALGO 3i poderá fornecer informações sobre
quaisquer erros que tenham ocorrido no sistema e só prosseguirá para o Menu
principal depois de o sistema ter sido verificado. Se perder a hora e a data
actuais, o dispositivo ALGO 3i pedir-lhe-á para repor estes valores antes de
prosseguir.

•

Função de protecção por palavra-passe: Se for necessário uma palavrapasse para aceder ao Menu principal, esta função está activada. Introduza a
palavra-passe correcta para prosseguir.

Aviso! Terá de desligar o dispositivo antes de desligar e voltar a ligar os cabos.

Passo 2: Observar o Menu principal
Note que podem ser apresentados dois modos de exame na janela Menu principal:
•

Modo ExameRápido para utilizadores avançados (consulte a secção seguinte, a
seguir ao passo 12).

•

Modo Introduzir dados e Examinar Bebé (modo ExaminarBebé).

Passo 3: Seleccionar o modo de exame
O modo ExaminarBebé constitui o modo de exame padrão e predefinido, utilizado quando é
necessário obter informações sobre o bebé para o respectivo registo e para novos
utilizadores. O modo ExaminarBebé permite aos utilizadores criar um registo do bebé, bem
como seleccionar as configurações do exame, antes do início do processo de exame.
A. Seleccione Introduzir dados/ExaminarBebé e faça clique em “OK”.
B. O dispositivo ALGO 3i avança para a janela Dados sobre o bebé.

Janela Dados sobre o bebé
C. Na janela Dados sobre o bebé, introduza informações sobre o bebé para o registo de
exame. A primeira janela Informações sobre o bebé apresenta três campos de dados:
Identificador do bebé, Apelido e Nome Próprio. Existem três outros campos de dados
na segunda janela: Data de nascimento, Identificador do utilizador e Comentário. A
predefinição para cada campo corresponde a um espaço em branco e todos os campos
de dados contêm 12 espaços para dados, excepto Apelido e Comentário, que podem
conter 24 espaços para dados. Os campos obrigatórios serão indicados com um tipo de
letra cor-de-rosa. Para continuar, terá de introduzir dados nos campos obrigatórios.
Os campos Apelido e Nome Próprio e Comentário são sempre alfanuméricos. Os
campos Identificador do utilizador e Identificador do bebé só podem ser numéricos ou
alfanuméricos. A opção alfanumérica pode ser seleccionada na janela Preferências do
utilizador.
A Data de nascimento contém campos de dia, mês e ano distintos, que serão
apresentados pela ordem seleccionada na janela Preferências do utilizador (Formato de
data e hora).
Exemplo: Introduzir a data de nascimento do bebé como 28 de Fevereiro de 2005.
i.

Aceda ao campo ID do bebé e desloque-se para “Data de nascimento”.

ii.

O cursor será posicionado no primeiro campo, o dia.

iii. Desloque o cursor para baixo, pelos números 31…30…29….28.
iv. Desloque o cursor para a direita, para definir o dia como 28 e passe para o
segundo campo, correspondente ao mês.
v.
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Desloque o cursor para cima, pelos meses JAN…FEV.
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vi. Desloque o cursor para a direita, para definir o mês como Fevereiro e passe
para o terceiro campo, correspondente ao ano.
vii. Desloque o cursor para cima ou para baixo, para seleccionar o ano correcto.
viii. Desloque o cursor para o campo seguinte de Dados sobre o bebé ou faça
clique em OK para sair da área Dados sobre o bebé.
Nota: Uma vez que o dispositivo ALGO 3i só pode ser utilizado em bebés até 6 meses de idade,
as opções de ano da janela Data de nascimento só poderão corresponder ao ano actual e anterior
ou a um campo em branco.

Nota: Se introduzir uma data incorrecta (ex. 31 de Setembro) ou se a data actual for anterior à
data de nascimento, o dispositivo ALGO 3i pedir-lhe-á que edite o campo Data de nascimento,
antes de prosseguir.
Nota: O dispositivo ALGO 3i só permitirá a introdução de uma data de 29 de Fevereiro em
anos bissextos.

D. Faça clique em “OK” quando terminar a verificação da exactidão de todas as
informações introduzidas. Caso não sejam preenchidos todos os campos obrigatórios,
ser-lhe-á apresentada a caixa Mensagem.
E. O dispositivo ALGO 3i apresentará todas as informações que introduziu e pedirá a
respectiva confirmação. Pode fazer clique em “X” para regressar à janela Dados sobre o
bebé para editar qualquer um dos campos de dados.
Nota: Assim que fizer clique em “OK” para confirmar os dados da janela Dados sobre o bebé, não
poderá modificá-los! Certifique-se de que todas as informações estão completas e são exactas antes de
fazer clique em OK!

F.

O dispositivo ALGO 3i avançará para a janela Parâmetros do exame.

Passo 4: Preparar o bebé e colocar os acessórios de exame
A. Coloque os sensores e os auscultadores descartáveis Natus no bebé. Os cabos deverão
ser ligados aos sensores e aos auscultadores antes da respectiva colocação no bebé.
Para garantir resultados rápidos e exactos do exame efectuado, é importante a selecção
apropriada do bebé para exame, bem como a correcta colocação dos acessórios de
exame descartáveis Natus.

i.

•

Analise o quadro clínico do bebé para se certificar de que não se verificam os
critérios de exclusão de exame Natus ALGO. (Consulte o Capítulo I.
Utilização prevista: Critérios de exclusão.)

•

Certifique-se de que o bebé se encontra tranquilo ou a dormir, de preferência
após a alimentação ou o banho.

•

Analise o tipo de pele do bebé, particularmente no local de colocação do
sensor vértice, para determinar se é ou não necessária preparação. (Consulte,
nesta secção: Técnicas de preparação da pele.)

Ligue o cabo pré-amp. aos sensores Natus, fixando os clipes coloridos do cabo à
secção central do sensor que apresenta a patilha colorida.

Cuidado: Não deixe que o clipe entre em contacto com a parte adesiva do sensor. Se o fizer,
poderá originar interferência miogénica e eventual corrosão do clipe. Não toque na superfície
inferior do sensor, dado que toda a superfície é condutora.
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Os clipes de sensor do cabo pré-amp. apresentam um código de cores para
colocação na localização apropriada, sobre o bebé.
Clipe PRETO para ligação do sensor à localização Vértice (região central
superior da fronte)
Clipe BRANCO para ligação do sensor à localização Nuca (centrado, na parte
posterior do pescoço)
Clipe VERDE para ligação do sensor à localização Comum (ombro)
ii.

Coloque o sensor nuca e o sensor comum no bebé, assegurando-se que os cabos
ficam orientados na mesma direcção.
•

Incline cuidadosamente para a frente a cabeça do bebé, de forma a expor a
parte posterior do pescoço. O sensor nuca (clipe branco) deverá ficar centrado
na parte posterior do pescoço e não no crânio nem nas costas.

•

O sensor comum (clipe verde) deverá ser colocado na parte posterior ou
anterior de um dos ombros, não no peito nem nas costas, nem na mão.

A montagem de sensores requerida pela Natus ajudará a obter tempos de teste mais rápidos e
menos interferência miogénica.
iii. Pressione cuidadosamente cada um dos sensores no respectivo lugar durante alguns
segundos, de forma a permitir que aqueçam e adiram convenientemente à pele do
bebé.
iv. Ligue o cabo ATA aos auscultadores Natus, introduzindo o transdutor acústico no
orifício circular até este encaixar no devido lugar com um clique, junto do
auscultador.

v.
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Coloque os auscultadores no bebé, fazendo rolar o auscultador da parte posterior
para a parte anterior do ouvido.
•

O transdutor VERMELHO destina-se ao ouvido Direito do bebé;

•

O transdutor AZUL destina-se ao ouvido Esquerdo do bebé.

•

Certifique-se de que o transdutor se encontra na parte anterior, ou
seja, voltado na direcção da face do bebé. Este procedimento irá
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assegurar que os cliques são dirigidos para o ouvido do bebé,
reduzindo assim o tempo de teste.
•

Se possível, evite colocar os auscultadores sobre o cabelo.

•

Certifique-se de que todo o ouvido fica coberto pelo auscultador.

•

Prima cuidadosamente o pequeno disco adesivo, de forma a assegurar
um bom isolamento em redor do ouvido.

•

Certifique-se de que ambos os cabos estão dispostos na mesma
direcção.

Aviso! Nunca exerça pressão sobre o canal auditivo ou sobre o trago, a área em frente da
abertura do ouvido. Nunca introduza o cabo do auscultador directamente no ouvido.
Nota: É normal a presença de quantidades excessivas de cerúmen ou ‘vernix’ em bebés no
primeiro dia de vida. O canal auditivo externo é pegajoso e pode apresentar um colapso
temporário durante este período. Estas condições podem obstruir o canal auditivo e originar
tempos de teste mais longos ou mesmo um resultado “consultar”.

vi. Acalme o bebé e, finalmente, coloque o sensor vértice no bebé, certificando-se de
que o cabo fica alinhado com os outros cabos de sensor.
•

O sensor vértice (clipe preto) deverá ser colocado o mais elevado
possível, centrado na zona superior da fronte, nunca entre os olhos.

•

Pressione cuidadosamente o sensor no respectivo lugar durante
alguns segundos, de forma a permitir que aqueça e adira
convenientemente à pele do bebé.

vii. Certifique-se de que os cabos dos sensores nuca, comum e vértice ficam orientados
na mesma direcção. Isto permite uma melhor adesão dos sensores ao bebé e reduz
a possibilidade dos sensores serem retirados pelos cabos.

A colocação do sensor vértice em último lugar ajuda a reduzir problemas de adesão
nesta localização. No entanto, os sensores e os auscultadores podem ser colocados por
qualquer ordem, por opção do utilizador.
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Passo 5: Seleccionar parâmetros do exame
O dispositivo ALGO 3i permite a realização de um exame a 35 dBnHL simultâneo,
sequencial ou de apenas um ouvido, ou de um exame a 40 dBnHL sequencial ou de apenas
um ouvido (se a opção 40 dBnHL estiver activada).
Seleccione o parâmetro pretendido, fazendo deslocar o cursor pelas opções disponíveis, e
faça clique em “OK” para prosseguir.

Apenas exame a 35 dBnHL (predefinição)

Opção de exame a 40 dBnHL activada

O ALGO 3i não suporta exames a 40 dBnHL utilizando um cabo N2 ATA (cabos ATA com números
de série que começam por N2). Se o instrumento de exame for configurado para permitir exames a
40dBnHL E for ligado um cabo N2 ATA, será apresentado o seguinte ecrã.

22

IPU de dispositivo de exame da audição para bebés ALGO® 3i 024913-PT Rev D 2021-06-18

V. Procedimentos de exame do ALGO 3i
O utilizador pode continuar, seleccionando ‘OK’, fazendo com que o dispositivo modifique o
parâmetro de exame de preferências de Biomed só para 35dB (consulte a secção VIII 3.). Neste caso, o
ecrã anterior será novamente apresentado mostrando apenas as opções de 35 dB nHL. O utilizador irá
seleccionar novamente uma das opções de exame 35dBnHL e continuar para o passo 6.
Se o utilizador seleccionar ‘X’, será apresentado o ecrã inicial e o utilizador pode escolher reconfigurar
manualmente o parâmetro de exame para 35dBnHL apenas através do menu de preferências de
Biomed (consulte a secção VIII 3.) ou usar um cabo que realmente suporte exames a 40dB nHL.

Passo 6: Iniciar o exame/Verificar impedâncias
A. O exame começa imediatamente após a selecção do parâmetro do exame.
Cuidado: Ao examinar um bebé, coloque o ecrã do dispositivo ALGO 3i de modo a que não
fique voltado para o bebé. Se o ecrã ficar posicionado de frente para o bebé, poderá ocorrer ruído não
fisiológico, prolongando assim os tempos de exame.
Cuidado: Durante o exame, não coloque os cabos de paciente sobre o dispositivo. Esta
situação pode provocar ruído não fisiológico e prolongar os tempos de exame.

Supervisione as impedâncias na localização de cada sensor. O dispositivo ALGO 3i
possui um monitor de impedância incorporado, concebido para verificação de baixas
impedâncias, antes do início do exame auditivo. Uma baixa impedância resultará em
tempos de exame mais rápidos e num menor número de falsas referências. Regra geral,
se as impedâncias apresentarem valores acima dos 7 kOhms, deverá efectuar a
preparação, antes de iniciar o exame (Consulte o Capítulo VI. Preparação do bebé).

O monitor de impedância será actualizado para apresentar as impedâncias actuais.
i.

Se os valores de ambas as impedâncias se situarem entre os 8 e 11 kOhms, o
dispositivo ALGO 3i apresentará uma mensagem “Impedância marginal”. O
botão verde “OK” ficará seleccionado e é possível começar o exame neste
momento, embora seja recomendado proceder à preparação. (Consulte o
Capítulo VI. Preparação do bebé.)

ii.

Se as impedâncias apresentarem valores abaixo dos 8 kOhms, o dispositivo
ALGO 3i apresentará uma mensagem “Impedância OK”.

B. Inicie o exame fazendo clique em OK. O dispositivo ALGO 3i avançará para a janela
Exame em curso.
i.

Se os valores de impedância atingirem os 12 kOhms em qualquer momento do
exame, o dispositivo ALGO 3i entrará em pausa e apresentará a mensagem
“Impedância demasiado elevada”. Será indicada a localização do problema.
(Consulte o Capítulo IX. Resolução de problemas.)

IPU de dispositivo de exame da audição para bebés ALGO® 3i 024913-PT Rev D 2021-06-18

23

V. Procedimentos de exame do ALGO 3i
ii.

Se um sensor cair ou o clipe do sensor se desligar do mesmo, o dispositivo
ALGO 3i entrará em pausa e apresentará a mensagem “Impedância demasiado
elevada”. O monitor de impedância indicará um valor >99 kOhms na
localização do problema.

iii. Não será possível iniciar nem retomar o exame até que os níveis de impedância
de cada um dos sensores apresentem valores inferiores a 12 kOhms. Corrija
a(s) localização(ões) que apresenta(m) impedâncias elevadas (iguais ou
superiores a 12 kOhms) e faça clique em OK para retomar o exame.

Passo 7: Supervisionar o exame em curso
A. Supervisione a janela Exame em curso.
A janela Exame em curso apresenta as seguintes informações:
Data e hora actuais

Monitor de impedância
Barra de ruido miogénico

Barra de ruido ambiente
Caixa Mensagem

Dados sobre o bebé
Barra de exame em curso
Tempo de exame decorrido
Contagens de varrimentos
“X” para Exame em pausa

i.

Dados sobre o bebé: Esta opção apresenta de novo os dados introduzidos
pelo utilizador na janela Dados sobre o bebé.

ii.

Tempo de exame decorrido: Apresenta o tempo total de exame, excluindo
pausas.

iii. Contagens de varrimentos: Isto apresenta as contagens de varrimentos para
ambos os ouvidos. As contagens de varrimentos não são apresentadas depois
do ecrã estar concluído. As contagens de varrimentos serão substituídas por
um resultado PASSOU/CONSULTAR.
iv. Data e hora actuais de exame
v.

Monitor de impedância: Actualizado a cada 20 segundos. A impedância é
uma medida da resistência eléctrica da pele. Valores de impedância baixos
resultarão em tempos de teste mais rápidos e num menor número de falsas
referências.

vi. Barra de progressão do exame: Indica o progresso relativo específico de
cada ouvido para um resultado PASSOU. Quando a barra estiver
completamente preenchida, significa que o dispositivo ALGO 3i atingiu um
nível de confiança estatística suficiente para produzir um resultado PASSOU,
terminando o exame relativo a esse ouvido.
vii. Resultado do exame: É apresentada a indicação PASSOU ou CONSULTAR
no final de cada barra de progressão, assim que o dispositivo ALGO 3i tiver
concluído o exame a esse ouvido.
viii. Barras de ruídos ambiente e miogénico: Estas barras indicam níveis
relativos de ruído ambiente e miogénico, sendo actualizadas duas vezes por
segundo. As barras de cores apresentam um indicador visual com a indicação
de que níveis excessivos de ruído podem prolongar os tempos de exame. O
ruído miogénico corresponde à actividade muscular do bebé ou a interferência
eléctrica ambiental. O ruído ambiente corresponde a sons elevados na área de
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exame. Se os níveis de ruído forem excessivos, poderão ocorrer Erros de ruído
ambiente ou miogénico. (Consulte o Capítulo IX. Resolução de problemas.)
ix. Caixa Mensagem: O texto da caixa apresentará a indicação “Exame auditivo
em curso” durante a execução do exame.
x.

“X” para Exame em pausa: Faça clique na tecla X sempre que pretender que
o exame entre em pausa. O dispositivo ALGO 3i apresentará a janela “Exame
em pausa”.

Nota: A tecla “X” com o ícone “pausa”
permite ao utilizador colocar o exame em
pausa a partir da janela Exame em curso ou Dados sobre o bebé (apenas ExameRápido).

Pausar e cancelar o exame
Durante o exame, pode fazer uma pausa, fazendo clique em “X” uma única vez. O ecrã
apresentará a indicação “Exame em pausa” e aguardará por tempo indefinido.

Para retomar o exame, faça clique em “OK”. Para cancelar o exame, faça clique em “X”
novamente. O dispositivo ALGO 3i pedir-lhe-á para confirmar se pretende sair do exame. Se
tiver obtido o resultado para, pelo menos, um dos ouvidos, o dispositivo ALGO 3i guardará
e confirmará um registo de exame. Se não obtiver resultado para nenhum dos ouvidos, não
será guardado qualquer registo de exame.

Existem algumas condições nas quais o dispositivo ALGO 3i terminará automaticamente o
exame em curso:
•

Cabo(s) desligado(s)

•

Carregador da bateria ligado

•

Excedido o tempo limite do exame
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•

Bateria demasiado fraca para concluir o exame

Cabo(s) desligado(s); carregador da bateria ligado
Cuidado: Se um dos cabos do dispositivo ALGO 3i se desligar, ou se o carregador da
bateria for ligado durante o exame, será apresentada uma mensagem de erro e o dispositivo
ALGO 3i terminará o exame sem guardar um registo de exame. Podem igualmente ocorrer
danos no dispositivo.

Excedido o tempo limite do exame
Aviso! Os bebés não deverão ser examinados durante mais de 60 minutos. Aguarde 24
horas antes de examinar novamente o bebé.

O dispositivo ALGO 3i terminará automaticamente o exame após 60 minutos e
apresentará uma mensagem de erro. Se obtiver resultados relativamente a, pelo menos,
um ouvido, será guardado um registo de exame parcial.
Bateria demasiado fraca para concluir o exame
Se o estado de carga da bateria ultrapassar um determinado limiar inferior durante o
processo de exame, o dispositivo ALGO 3i terminará automaticamente o exame e
apresentará uma mensagem de erro. Se obtiver resultados relativamente a, pelo menos,
um dos ouvidos, será guardado um registo de exame parcial. A bateria do ALGO 3i tem
que ser carregada para que seja possível realizar outro exame auditivo.

Passo 8: Observar a indicação exame concluído
Supervisione o exame até à respectiva conclusão.
Quando o dispositivo ALGO 3i terminar o exame, apresentará automaticamente a janela
Exame concluído, que indica que o dispositivo ALGO 3i guardou um registo de exame
na memória. Um registo de exame contém os dados sobre o bebé e o resultado do
exame. Esta janela permanecerá activa até fazer clique em “X” ou em “OK”,
disponibilizando algum tempo para debater os resultados com os pais do bebé ou com
outros profissionais de saúde. Os resultados do exame são automaticamente guardados
no dispositivo ALGO 3i para análise, impressão e exportação posteriores.

Passo 9: Remover e deitar fora os acessórios descartáveis
Para retirar os sensores (e os auscultadores), comece por desligar os cabos do dispositivo
ALGO e, em seguida, retire cuidadosamente o sensor (ou auscultador), segurando a pele
subjacente com os dedos. Se existir resistência, passe uma esponja de gaze húmida pela
margem do sensor, para soltar o adesivo.
Cuidado: Não deixe os sensores colocados no bebé durante longos períodos de tempo. Se
o bebé transpirar sob um sensor, poderá dar origem a irritação cutânea.
Nota: Os acessórios de exame Natus destinam-se a ser utilizados num único paciente. Utilize
um novo conjunto de acessórios descartáveis para cada bebé examinado.

Passo 10: Regressar ao Menu principal/Seguimento do registo de exame
A. Na janela Exame concluído, pode fazer clique em “X” para regressar ao Menu
principal e, em seguida, desligar o dispositivo ou examinar outro bebé.
B. Na janela Exame concluído, pode igualmente fazer clique em “OK”, o que
permitirá aceder à janela Gestão de dados. Pode imprimir imediatamente ou
exportar o registo do exame que acabou de guardar. Consulte a secção “Imprimir
(ou exportar) um registo imediatamente após um exame”, no final deste capítulo.
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Passo 11: Desligar a alimentação
Para desligar o dispositivo ALGO 3i, regresse ao Menu principal antes de iniciar a
sequência de encerramento.
O dispositivo ALGO 3i possui um ciclo de encerramento de 3 segundos, durante o qual
o utilizador deverá fazer deslizar para cima, sem soltar, o interruptor de alimentação.
Durante este período de tempo, será apresentada uma imagem de um bebé e uma
mensagem “A encerrar…Aguarde um momento, por favor”. O dispositivo ALGO 3i
procederá a uma contagem decrescente de 5 a 1. Se o interruptor de alimentação for
solto antes de o ciclo de encerramento estar concluído, o ALGO 3i regressará ao ecrã
anterior. O ecrã desligar-se-á assim que o ciclo de encerramento esteja concluído.

O dispositivo ALGO 3i não permite o encerramento durante o exame. Estes
mecanismos destinam-se a impedir a perda não intencional de registos de exame.
Nota: Se, fora dos modos de exame, o dispositivo ALGO 3i permanecer inactivo por um período de

10 minutos (ou seja, se não tiver sido premido qualquer botão), este desligar-se-á. Este procedimento
destina-se a preservar a energia da bateria. Contudo, o dispositivo ALGO 3i não se desligará
durante o exame.

Passo 12: Limpar os cabos Preamp3i e ATA3i antes e/ou após utilização
Limpe os cabos do dispositivo ALGO de acordo com o protocolo do hospital ou da
clínica. Os cabos do dispositivo ALGO podem ser limpos com um pano humedecido
com água ou solução de limpeza hospitalar diluída. Não ensope os cabos. Pode utilizar
água ou álcool isopropílico para remover cuidadosamente quaisquer resíduos de
hidrogel.
Cuidado: Limpe cuidadosamente o cabo dos sensores após cada utilização. Os resíduos de
hidrogel aderentes podem, eventualmente, danificar os clipes dos cabos por corrosão.

Modo ExameRápido (alternativa aos passos 3 a 6 ou ao modo ExaminarBebé)
Quando activado (consultar Preferências de Biomed), o modo ExameRápido permite a
utilizadores experientes iniciar imediatamente o exame, de acordo com os parâmetros
predefinidos seleccionados em Biomed. Antes de fazer clique em ExameRápido, certifique-se
de que os bebés estão preparados e de que as conexões de acessórios de exame
descartáveis/cabos necessários ao exame estão correctamente efectuadas. Só poderá
introduzir dados sobre o bebé fazendo clique em “OK” (para aceder à janela Dados sobre o
bebé) antes da conclusão do exame. O modo ExameRápido pode reduzir o tempo total de
exame, permitindo aos utilizadores introduzir os dados sobre o bebé durante o exame.
A. Prepare o bebé para o exame (Consulte o Capítulo VI. Preparação do bebé).
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B. Ligue o dispositivo ALGO 3i, aguarde que seja apresentado o Menu principal e faça
clique em ExameRápido. (Se estiverem definidos campos obrigatórios, o modo
ExameRápido não estará disponível.)
C. Se os valores de impedância forem inferiores a 8 kOhms, o exame começará de
imediato e o dispositivo ALGO 3i passará para a janela “Exame em curso”.
i.

Se os valores de impedância se situarem entre 8 kOhms e 11 kOhms, é
apresentada a mensagem “Impedância marginal”, mostrando as impedâncias
reais e solicitando ao utilizador que confirme a sua intenção de dar início ao
exame. A Natus recomenda a preparação da pele, por forma a reduzir as
impedâncias para níveis inferiores a 8 kOhms.

ii.

Se os níveis de impedância apresentarem valores iguais ou superiores a 12
kOhms, será apresentada a mensagem “Impedância demasiado elevada” e o
exame entrará em pausa. Será necessário proceder à preparação da pele.

iii. Assim que os níveis de impedância apresentarem valores satisfatórios, faça
clique em “OK” para dar início ou prosseguir com o exame.
iv. O dispositivo ALGO 3i avançará para a janela Exame em curso.
D. Se pretender introduzir dados sobre o bebé no registo do exame, faça clique em
“OK” na janela Exame em curso para aceder à janela Dados sobre o bebé.
i.

Terá de aceder à janela Dados sobre o bebé antes da conclusão do exame (o
tempo mínimo é de cerca de 36 segundos). Caso contrário, o registo será
guardado sem os dados relativos ao bebé.

ii.

O dispositivo apresentará a janela Dados sobre o bebé. Introduza as
informações pretendidas e faça clique em “OK” para regressar à janela Exame
em curso. Tal como no modo ExaminarBebé, o dispositivo ALGO 3i
apresentará as informações que tiver introduzido e solicitará a confirmação de
que todos os dados estão correctos.

Nota: Assim que sair da janela Dados sobre o bebé, deixará de poder aceder novamente a esta área.
Certifique-se de que todos os dados sobre o bebé são exactos antes de fazer clique em “OK”.

E. Se não pretender introduzir dados sobre o bebé no registo de exame, prossiga com
o exame.
Quando o exame for concluído, o dispositivo guardará o registo de exame e
apresentará os resultados do exame. Os campos de dados sobre o bebé ficarão em
branco.
F.

Retire do bebé os cabos e os acessórios de exame descartáveis e deite fora os
acessórios descartáveis (Passo 9).

G. Regresse ao Menu principal ou Seguimento do registo de exame (Passo 10).
H. Desligue o dispositivo ALGO 3i (Passo 11).
I.

Limpe os cabos Preamp3i e ATA antes e/ou após utilização (Passo 12).

Informações sobre ExameRápido e Exame concluído
Uma vez que o modo ExameRápido permite ao utilizador introduzir os dados sobre o bebé
no decurso do exame, este poderá terminar sem que tenha conseguido introduzir a totalidade
dos dados sobre o bebé. Se isto acontecer, o dispositivo ALGO 3i apresentará a mensagem
“Exame concluído” na caixa Mensagem da janela Dados sobre o bebé, indicando que o teste
terminou. O dispositivo ALGO 3i aguardará, por tempo indefinido, a introdução e
confirmação dos dados sobre o bebé, antes de os correlacionar com os resultados do exame
e guardar um registo do exame.
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Caixa de mensagem apresenta
“Exame está concluído”
Assim que fizer clique em “OK”, o dispositivo avançará para o modo Exame concluído, no
qual guardará o registo do exame e apresentará os respectivos resultados.

Imprimir (ou exportar) um registo imediatamente após um exame
Nota: Para imprimir ou exportar um registo, é necessária uma ALGO 3i Printer Option (Opção
Impressora ALGO 3i) ou ALGO 3i Export Option (Opção de Exportação ALGO 3i).

Acção
Desloque o cursor e faça
clique em OK

1.

Na janela Exame concluído, faça clique em “OK” para aceder a Gestão de dados.

2.

É apresentada a mensagem “Registos actualmente seleccionados: 1” na área de
revisão de dados, na parte superior da janela Gestão de dados.

Para imprimir
“Imprimir registos seleccionados”

Para exportar
“Exportar registos seleccionados”
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Confirme a intenção fazendo
clique em OK

Acção de supervisão

Para cancelar uma acção
Uma vez concluída a acção

Regressar a Gestão de dados

Ligue a impressora, confirme se
existem etiquetas ou papel em
quantidade suficiente e se a porta de
IV ou a chave anti-cópia de IV da
impressora está posicionada em frente
da porta de IV do dispositivo ALGO
3i, a uma distância mínima de 15 cm.
O dispositivo ALGO 3i apresentará
uma mensagem “Impressão em
curso”. A impressão pode demorar
alguns minutos. Supervisione a
impressora até o registo começar a ser
impresso.
Faça clique na tecla “X”

Certifique-se de que o PC está pronto
para receber dados e confirme se a
respectiva chave anti-cópia de IV está
posicionada em frente da porta de IV do
dispositivo ALGO 3i.

Depois de enviar o registo para a
impressora, o dispositivo ALGO 3i
apresentará a mensagem “Impressão
concluída” e solicitar-lhe-á que faça
clique em OK.
O registo permanecerá seleccionado
(“Registos actualmente seleccionados:
1”).

O dispositivo ALGO 3i confirmará o
número de registos exportados. Faça
clique em “OK”.

Durante a exportação, o dispositivo
ALGO 3i apresentará uma mensagem “A
exportar registos”. Este procedimento
demorará apenas alguns segundos.
Faça clique na tecla “X”

O registo permanecerá seleccionado
(“Registos actualmente seleccionados: 1”).

Nota: Durante a impressão, não interfira com os dispositivos em operação nem obstrua o espaço existente entre a porta de IV
do dispositivo ALGO 3i e a chave anti-cópia de IV da impressora de etiquetas. Certifique-se de que outros dispositivos
de IV não interferem com a impressão. Esta situação pode resultar na impressão incompleta dos resultados do exame
ou em etiquetas desalinhadas. Verifique o alinhamento das etiquetas e tente imprimir novamente.
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Preparação do bebé

Técnicas de preparação da pele
A preparação da pele reduz a impedância eléctrica da pele do bebé, permitindo uma melhor
condutividade dos sinais eléctricos extremamente ténues que constituem a ABR. A
condutividade é melhorada pela humidade como, por exemplo, os fluidos cutâneos ou soro
fisiológico. A condutividade é retardada pela pele seca ou pela existência de óleo na pele.
Geralmente, não é necessário proceder à preparação da pele para exames com dispositivos
ALGO. No entanto, os bebés que apresentem pele oleosa ou pilosidade corporal nas
localizações dos sensores apresentam, normalmente, níveis de impedância mais elevados e
podem requerer preparação por forma a que o exame seja correctamente realizado.


A pele oleosa responde bem à limpeza com água e sabão suave, seguida de preparação
com gel NuPrep® ou outro gel de preparação adequado para a pele de recém-nascidos.



A pele seca responde bem à preparação com soro fisiológico ou gel NuPrep®, ou uma
gota de soro fisiológico sob cada sensor.

Aviso! Os bebés com pele muito sensível podem não reagir bem à preparação e deverão ser
examinados o mais perto possível da data de alta hospitalar. Não efectue a preparação de pele
danificada ou irritada.

Sugestões de preparação


Prepare a pele criando alguma fricção, mas nunca exercendo força. A preparação é uma
técnica que exige alguma aprendizagem. Certifique-se de que desloca a almofada de
preparação sobre a pele e não apenas a pele sob os seus dedos.



Prepare sempre uma área ligeiramente superior à da localização do sensor.



Posicione o bebé de lado e incline ligeiramente a cabeça para a frente, para um melhor
acesso à localização da nuca. Separe as pregas da pele com uma das mãos e prepare-a
com a outra.



Uma gota de soro fisiológico pode ajudar a hidratar novamente os sensores ligeiramente
secos e pode conferir humidade suficiente para reduzir, de modo adequado, uma leitura
de impedância marginal.



Se a leitura de impedância for >99 kOhms, certifique-se de que todos os sensores estão
ligados ao bebé e de que os clipes dos cabos estão ligados aos sensores. Execute uma
Verificação de impedância (consulte o Capítulo VIII. Manual de assistência técnica:
Verificações do equipamento) para excluir problemas relacionados com os cabos.



Se os valores de impedância dos sensores nuca e vértice forem elevados, prepare em
primeiro lugar a localização do sensor comum.

Nota: A utilização de álcool pode ser eficaz em bebés com pele muito oleosa ou sebácea, apesar de
secar igualmente a pele. Se a utilização de álcool for permitida, poderá ser necessário limpar, em
seguida, com uma gaze húmida e/ou proceder a uma preparação com gel NuPrep para reidratar a
pele.
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Estratégia de preparação recomendada:
1.

Retire e pouse o(s) sensor(es). Lave a respectiva localização com água e
sabão
Não toque na parte aderente do sensor e evite o respectivo contacto com qualquer
superfície de tecido. Utilize uma esponja de gaze e sabão suave para limpar a pele e
certifique-se de que retira todos os vestígios de sabão.

2.

Prepare a localização com gel NuPrep®
Coloque uma pequena gota de gel na extremidade de uma esponja de gaze. Estique
firmemente a pele e esfregue cuidadosamente a localização. Utilize um pano
húmido ou a superfície contrária da esponja de gaze para retirar a totalidade do gel.

3.

Volte a colocar o(s) sensor(es) e verifique a impedância
Se as leituras apresentarem valores entre 12-20 kOhms, pressione cuidadosamente
os sensores contra a pele, durante um minuto, por forma a que adiram e, em
seguida, aguarde alguns minutos. É possível que os níveis de impedância diminuam.
Se os valores permanecerem >12 kOhms, prossiga com a preparação.

4.

Levante o(s) sensor(es) e aplique uma gota de soro fisiológico
Retire cuidadosamente um canto de cada sensor e coloque uma pequena gota de
soro fisiológico, humedecendo assim suficientemente por forma a diminuir os
níveis de impedância.

5.

Elimine os sensores, prepare novamente com gel NuPrep® e tente utilizar
novos sensores
Neste momento, poderá ser necessário aguardar que o bebé fique novamente
tranquilo antes de retomar os procedimentos.

Os acessórios de exame descartáveis da Natus proporcionam as baixas impedâncias
necessárias ao exame com o dispositivo ALGO. Se os problemas de impedância persistirem,
certifique-se de que utiliza acessórios descartáveis Natus e, em seguida, contacte a assistência
técnica Natus ou o seu representante autorizado para obter assistência técnica.
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Gestão de dados

Descrição geral da janela Gestão de dados
A função Gestão de dados permite rever, seleccionar, imprimir, exportar e eliminar a
totalidade ou apenas parte dos registos de exame guardados no dispositivo ALGO 3i.
Quando acede à janela Gestão de dados, não se encontram seleccionados quaisquer registos e
a função “Selecção” não se encontra disponível. Pode optar por seleccionar imediatamente
qualquer uma das funções “Todos os registos”. Se pretende imprimir, exportar ou eliminar
um subconjunto dos registos guardados no dispositivo ALGO 3i, será necessário, em
primeiro lugar, seleccioná-los.
Exportar dados para um computador pessoal (PC):

Imprimir uma etiqueta (na impressora de etiquetas):

Nota: Uma vez seleccionados os registos pretendidos, e ainda na área de Gestão de dados, o
dispositivo ALGO 3i guarda as selecções efectuadas para que possa executar diversas funções no
mesmo conjunto de registos. Por exemplo, poderá ser necessário imprimir, em primeiro lugar, um
conjunto de registos de exame e, em seguida, exportá-lo para um PC.

Assim que sair da área de Gestão de dados, fazendo clique em “X”, será apresentada uma
mensagem com a indicação de que irá “perder as selecções efectuadas”. Isto significa que, da
próxima vez que aceder à área de Gestão de dados, não estarão seleccionados quaisquer
registos.

Para seleccionar registos
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1.

Seleccione Gestão de dados, no Menu principal.

2.

A barra “Rever/Seleccionar registos” será destacada. Faça clique em OK.
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O ecrã avançará para a área Rever/Seleccionar registos.
a.

Na parte superior da janela, é apresentada uma revisão, de uma linha, de todos
os registos de exame guardados no ecrã (é possível visualizar até quatro
revisões de cada vez e as teclas de seta permitem deslocar o cursor através da
revisão de todos os registos guardados).

b.

Na parte inferior da janela, encontra-se o registo de exame completo
correspondente à revisão destacada. Desta forma, o utilizador pode seleccionar,
com precisão, todos os registos de exame pretendidos, visualizando todas as
informações guardadas para esse registo.

4.

Utilize as teclas articuladas para seleccionar os registos pretendidos. Pode utilizar
qualquer tecla articulada para seleccionar e desmarcar qualquer um dos registos. À
medida que selecciona cada registo, é apresentada uma marca de verificação numa
caixa, à esquerda do registo de exame. Se o registo for desmarcado, a marca de
verificação desaparecerá.

5.

Uma vez seleccionados todos os registos pretendidos, faça clique em OK para
regressar ao menu Gestão de dados.

6.

A área de revisão de dados indicará o número de registos de exame que acabou de
seleccionar.
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7.

Está agora pronto para imprimir, exportar ou eliminar os registos seleccionados.

Para imprimir registos de exame
O dispositivo ALGO 3i proporciona ao utilizador a capacidade de imprimir um registo de
exame imediatamente após a conclusão do teste ou de imprimir qualquer conjunto de
registos de exame guardados. Para imprimir registos de exame, é necessária uma ALGO 3i
Option Printer (Opção Impressora ALGO 3i). Para obter mais informações, consulte o
documento Natus Technical Notice (Aviso Técnico NATUS) (ALGO 3i Printing
Option.doc), incluído no CD fornecido com o dispositivo ALGO 3i, e contacte o seu
representante de assistência técnica local. O dispositivo ALGO 3i imprime através da porta
infravermelhos (IV), localizada no lado esquerdo do dispositivo.

Para imprimir um registo de exame imediatamente após um exame:
Consulte o Capítulo V. Procedimento de exame do ALGO 3i: Imprimir (ou exportar) um
registo imediatamente após o exame.

Para imprimir TODOS os registos de exame:
1.

Seleccione Gestão de dados, no Menu principal.

2.

Desloque o cursor para baixo para “Imprimir todos os registos” e faça clique em
OK.

3.

O dispositivo ALGO 3i apresentará uma mensagem com a indicação do número de
registos guardados, solicitando que o utilizador confirme a sua intenção de
imprimir.

4.

Certifique-se de que a impressora está ligada e de que a porta ou a chave anti-cópia
de IV está posicionada em frente à porta de IV do dispositivo ALGO 3i. A
porta/chave anti-cópia de IV da impressora deverá estar a uma distância mínima de
15 cm da porta de IV do dispositivo ALGO 3i. Faça clique em OK para prosseguir.

5.

O dispositivo ALGO 3i apresentará uma mensagem “Impressão em curso”. A
impressão pode demorar alguns minutos. Supervisione a impressora até o primeiro
registo começar a ser apresentado.
a.

Pode fazer clique em “X” para cancelar a impressão em qualquer momento.

6.

Após o dispositivo ALGO 3i ter enviado todos os registos para a impressora, será
apresentada a mensagem “Dados enviados para a impressora”, que solicita ao
utilizador que faça clique em OK.

7.

O utilizador regressa ao menu Gestão de dados.

Nota: O dispositivo ALGO 3i não recebe feedback da impressora. Isto significa que o dispositivo
ALGO 3i enviará dados para a impressora, mesmo que a impressora se encontre desligada ou
parada. Certifique-se de que supervisiona o processo de impressão, por forma a garantir que todos os
registos são impressos.
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Para imprimir registos de exame SELECCIONADOS:
1.

No Menu principal, seleccione Gestão de dados.

2.

Seleccione os registos que pretende imprimir (consulte “Seleccionar registos”,
acima).

3.

Em Gestão de dados, desloque o cursor para baixo até “Imprimir registos
seleccionados”. Faça clique em OK. O dispositivo ALGO 3i apresenta o número
de registos seleccionados e solicita ao utilizador que confirme a sua intenção de
imprimir estes registos.

4.

Execute os passos 4 a 7 da secção “Para imprimir TODOS os registos de exame”.

Exportação de dados para um PC
O dispositivo ALGO 3i permite exportar todos os registos ou qualquer subconjunto de
registos guardados no dispositivo para um computador pessoal (PC). Para realizar a
exportação de dados, é necessário que a opção ALGO 3i DUS (Data Utility Software —
Software de Utilitário de Dados) esteja instalada no PC. A chave anti-cópia de exportação de
dados Natus tem de estar instalada no PC por forma a receber os dados exportados pela
porta de IV do dispositivo ALGO 3i. Para obter mais informações, consulte o documento
Natus Technical Notice (Aviso técnico NATUS) (ALGO 3i Export Option.doc), incluído no
CD fornecido com o dispositivo ALGO 3i, e contacte o seu representante de assistência
técnica local.
Nota: Logo que um registo tenha sido exportado, será apresentado um símbolo “exportado”
junto do registo, na área de revisão de registos, e o registo será apresentado da seguinte forma:

Para eliminar registos de exame
O dispositivo ALGO 3i guarda um máximo de 100 registos de exame de cada vez. Os
registos são guardados por data do teste, com o teste mais recente apresentado em primeiro
lugar na área Rever/Seleccionar registos. Uma vez que guarda automaticamente cada registo
de exame no final de cada teste, o ALGO 3i permite ao utilizador eliminar registos
automaticamente. Permite ainda eliminar registos automaticamente para libertar espaço para
novos registos.
Uma vez eliminado do dispositivo ALGO 3i, não é possível recuperar um registo. O
dispositivo ALGO 3i solicitará sempre a confirmação antes de eliminar um registo da
memória.
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Eliminação automática de um registo de exame
Sempre que existirem 100 registos guardados no dispositivo ALGO 3i, este pedir-lhe-á
permissão para eliminar o registo mais antigo guardado no dispositivo, antes de iniciar o
exame. Se for seleccionado um modo de exame no Menu principal, será apresentada a
seguinte mensagem:

Ao fazer clique em “OK” fará com que o registo mais antigo (por data e hora de teste) seja
eliminado do dispositivo ALGO 3i de forma permanente, permitindo adicionar um registo
de exame. O dispositivo ALGO 3i prosseguirá com o exame como normalmente, guardando
um registo no final do teste.
Faça clique em “X” para que o dispositivo ALGO 3i regresse ao Menu principal SEM
eliminar o registo de exame mais antigo. Antes de poder efectuar o exame, é necessário
eliminar o(s) registo(s) da memória do dispositivo ALGO 3i.

Eliminação manual de registos de exame
À semelhança do que acontece nas funções de impressão e de exportação, pode eliminar um
subconjunto de registos ou todos os registos guardados no dispositivo ALGO 3i.

Para eliminar registos de exame SELECCIONADOS
1.

No Menu principal, seleccione Gestão de dados.

2.

Seleccione os registos a eliminar (consulte a secção anterior, “Seleccionar registos”).

3.

Em Gestão de dados, faça clique em “Eliminar registos seleccionados”.

4.

O dispositivo ALGO 3i apresentará uma mensagem para que o utilizador confirme
se pretende eliminar o número de registos seleccionados, com a indicação de que a
eliminação será permanente. Faça clique em OK para continuar.
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O dispositivo ALGO 3i avisará o utilizador caso algum dos registos
seleccionados não tenha sido previamente exportado para um PC. Faça clique
em “X” para regressar à Gestão de dados SEM eliminar registos. Faça clique
em OK para continuar a eliminar registos.

Nota: A área de revisão de registos indicará se um registo foi exportado, utilizando o seguinte
símbolo:

6.

.

Se tiver seleccionado OK (para continuar a eliminação de registos), o dispositivo
ALGO 3i confirmará o número de registos que foram eliminados. Faça clique em
OK para regressar à janela Gestão de dados.

Para eliminar TODOS os registos de exame
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1.

No Menu principal, seleccione Gestão de dados.

2.

Faça clique em “Eliminar todos os registos”.

3.

Execute os passos 4 a 6 da secção “Eliminar registos de exame
SELECCIONADOS”.
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A selecção de “Verificação do equipamento”, no menu Configuração do dispositivo, permite
ajustar o contraste do ecrã, verificar a bateria do dispositivo ALGO 3i e confirmar o correcto
funcionamento do sistema ALGO 3i.
A. Definição de contraste:
Utilize os botões articulados para a esquerda/direita para ajustar o contraste do ecrã,
para uma melhor visibilidade em diferentes condições de iluminação. Prima o botão OK
para guardar a definição. A predefinição garante um equilíbrio óptimo e um esbatimento
mínimo das cores.
Verificação técnica através do ALGO Check Kit (Kit de verificação ALGO):
Existem três verificações do equipamento que podem ser executadas para verificar o
funcionamento correcto do sistema ALGO 3i. Para efectuar estas verificações, é
necessário o Natus ALGO Check Kit (Kit de verificação ALGO) (REF 040527),
fornecido com o dispositivo ALGO 3i e apresentado em seguida.

B. Verificação de impedância (Verificação do clipe Preamp3i):
Indica se o cabo Preamp3i está ou não danificado, diferenciando um cabo partido de
outros problemas.
C. Verificação acústica:
Indica se o cabo ATA está a funcionar correctamente (isto é, que os altifalantes geram
os cliques e que os microfones ‘ouvem’). Este teste NÃO indica o estado de calibragem.
D. Verificação de artefactos:
Indica se a interferência miogénica provém do bebé, do ambiente ou do dispositivo.
Consulte as informações abaixo para obter informações sobre como efectuar uma
verificação técnica utilizando o ALGO Check Kit (Kit de verificação ALGO).
E. Informações sobre a bateria:
Apresenta informações sobre o estado da bateria recarregável incorporada no
dispositivo ALGO 3i.
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Verificação técnica utilizando o ALGO Check Kit (Kit de verificação
ALGO)
Quando for necessário, introduza os transdutores e os clipes do sensor ATA no ALGO
Check Kit (Kit de Verificação ALGO), conforme apresentado abaixo. Certifique-se de que
cada clipe é completamente introduzido!
Execute cada uma das verificações ao equipamento conforme descrito a seguir:

Verificação de impedância: Ligue os três clipes de sensor ao kit de
verificação.
No Menu principal, seleccione “Configuração do dispositivo”, em seguida “Verificação do
equipamento” e, por último, “Verificação de impedância”. O dispositivo ALGO 3i
apresentará os níveis de impedância actualmente medidos. Para confirmar o funcionamento
do cabo pré-amp:
1.

Desligue os três clipes. O ecrã deverá apresentar a seguinte indicação:
“Verificar cada UM dos sensores, Impedância do Vértice > 99 kOhms,
Impedância da Nuca > 99 kOhms”

2.

Volte a ligar os três clipes. O ecrã deverá apresentar a seguinte indicação:
“Sensores OK, Impedância do vértice = 0 kOhms,
Impedância da nuca = 0 kOhms”

Retire um clipe de cada vez, deixando os restantes dois ligados, para confirmar o
funcionamento de cada clipe:
3.

Retire apenas o clipe Nuca (branco). O ecrã deverá apresentar a seguinte indicação:
“Verificar sensor NUCA, Impedância do vértice = 0 kOhms,
Impedância da nuca > 99 kOhms”

4.

Retire apenas o clipe Vértice (preto). O ecrã deverá apresentar a seguinte indicação:
“Verificar sensor VÉRTICE, Impedância do vértice > 99 kOhms,
Impedância da nuca = 0 kOhms”

5.

Retire apenas o clipe Comum (verde). O ecrã deverá apresentar a seguinte
indicação:
“Verificar cada UM dos sensores, Impedância do vértice > 99 kOhms,
Impedância da nuca > 99 kOhms”

Se existir uma discrepância entre os valores da medição de impedância do dispositivo ALGO
3i e os valores apresentados na lista acima, contacte a Assistência Técnica Natus ou o seu
representante de assistência técnica autorizado.

Verificação acústica: Ligue os transdutores ATA ao kit de verificação.
No Menu principal, seleccione “Configuração do dispositivo”, em seguida “Verificação do
equipamento” e, por último, “Verificação acústica”. Certifique-se de que o ALGO Check Kit
(Kit de verificação ALGO) está colocado sobre uma superfície plana.
O ecrã deverá apresentar a indicação PASSOU para o ouvido Esquerdo e Direito.
Nota: Para evitar resultados inexactos, não toque nos transdutores acústicos nem no kit de
verificação durante a Verificação acústica.

PASSOU significa que o cabo ATA3i funciona correctamente. NÃO indica o estado da
calibragem.
FALHOU significa que uma ou ambas as extremidades do cabo podem não estar a
funcionar correctamente e que terá que contactar a assistência técnica Natus ou o seu
representante de assistência técnica autorizado, antes de utilizar o cabo para realizar exames
auditivos.
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Verificação de artefactos: Ligue apenas os clipes de sensor ao kit de
verificação.
Afaste o cabo ATA3i.
No Menu principal, seleccione “Configuração do dispositivo”, em seguida “Verificação do
equipamento” e, por último, “Verificação de artefactos”. Observe o ecrã, no mínimo,
durante 60 segundos, antes de obter um resultado.
O dispositivo ALGO 3i actualiza periodicamente o resultado. Por este motivo, se mover o
dispositivo ou desligar acidentalmente um clipe, poderá ocorrer um atraso na leitura. O
resultado da Verificação de artefactos será um dos seguintes:
PASSOU indica que a origem da interferência miogénica era o bebé. Mesmo a dormir, um
bebé pode gerar interferência miogénica. O dispositivo ALGO 3i funciona correctamente.
Consulte o Capítulo IX. Resolução de problemas, para obter sugestões para eliminação de
interferência miogénica.
FALHOU indica que a origem da interferência era o ambiente circundante ou o próprio
dispositivo ALGO 3i. Mova o dispositivo ALGO 3i para outro local e repita o teste. Se o
resultado for agora PASSOU, significa que a origem da interferência será, provavelmente, o
ambiente. Verifique se existe no ambiente circundante outro equipamento que possa
provocar a interferência.
Se a condição FALHOU persistir, contacte a Assistência Técnica Natus ou o seu
representante de assistência técnica autorizado para obter ajuda no sentido de determinar
outras potenciais origens da interferência.
PASSOU/FALHOU: Se a janela alternar entre PASSOU e FALHOU, significa que a
origem da interferência não é definida. Mova o dispositivo ALGO 3i para outro local e repita
o teste. Se a condição FALHOU ou PASSOU/FALHOU persistir, contacte a Assistência
Técnica Natus ou o seu representante de assistência técnica autorizado para obter ajuda.
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Limpar o dispositivo e os cabos
Atenção! As soluções de limpeza aprovadas são álcool isopropílico e solução de água com sabão.
Não exponha o dispositivo ALGO® 3i e os cabos a soluções de limpeza não aprovadas.

Atenção! Não mergulhe o dispositivo em água ou outras soluções de limpeza. O não cumprimento
desta instrução pode danificar o dispositivo ou provocar curto-circuito elétrico da bateria, incêndio
ou choque elétrico.
Atenção! O corpo do transdutor de cabos ATA contém componentes sensíveis. Nunca tente
limpar as aberturas de som no corpo do transdutor com solução de limpeza ou inserindo um objeto
nas mesmas.

1.

Desligue o dispositivo ALGO® 3i e retire o adaptador de CA do mesmo.
NOTA: Não é necessário desligar os cabos de exame para limpeza de rotina.

2.

Utilize um toalhete de álcool isopropílico pré-embalado ou um pano sem pelos
humedecido (e não molhado) com álcool isopropílico a 70%, para limpar todas as
superfícies do dispositivo de exame e os cabos de paciente. Utilize um cotonete
para alcançar áreas pequenas.

3.

Deixe o dispositivo secar bem.

Mensagens de erro
A ocorrência de mensagens de erro é mais provável durante os auto-testes de arranque ou
antes do exame, durante o processo de exame ou durante a exportação. Segue-se uma tabela
que descreve as mensagens de erro do dispositivo ALGO 3i, bem como uma referência ao
manual e à secção onde se encontram disponíveis mais informações.
Mensagem de erro

Referência ao capítulo/secção

• Não foi possível ler os dados de
Calibragem ATA
• Calibragem ATA a executar
• Calibragem ATA em falta
• Erro de encerramento devido a calibragem
ATA
• Erro de memória

V. Avisos da ligação da
alimentação/arranque
VIII. Informações sobre calibragem ATA
VIII. Informações sobre calibragem ATA
VIII. Informações sobre calibragem ATA

Erros ocorridos durante os auto-testes de arranque ou antes do exame

• Erro de encerramento devido a bateria
demasiado fraca
• Bateria demasiado fraca para concluir o
exame
• Palavra-passe incorreta

V. Avisos da ligação da
alimentação/arranque
VIII. Verificações do equipamento
VIII. Verificações do equipamento
VIII. Protecção de dados/palavras-passe

Erros ocorridos durante o processo de exame
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• Cabo desligado
• Carregador da bateria ligado
• Tempo limite de exame excedido
Bateria demasiado fraca para concluir o
exame
• Erro Impedância demasiado elevada
• Erro Ruído ambiente excessivo
• Interferência miogénica excessiva
• Interferência de ruído não fisiológico
• Erro Os terminais estão invertidos

V.
V.
V.
V.

Pausar e cancelar o exame
Pausar e cancelar o exame
Pausar e cancelar o exame
Pausar e cancelar o exame

V. Preparar o bebé/Verificar
impedâncias
IX. Problemas de impedância
IX. Interferência ambiente
IX. Interferência miogénica
IX. Ruído não fisiológico
IX. Inversão de terminais

Erros ocorridos durante a exportação
• Erro ao exportar registos

Technical Notice: (Aviso técnico:) ALGO
3i Export Option.doc

Informações sobre segurança e conformidade
O dispositivo ALGO 3i está em conformidade com as seguintes normas de segurança:
IEC 60601-1:2005 Ed. 3+A1: C1:2014
IEC 60601-1-6:2010, A1:2013
IEC 62304:2006 Ed.1 +A1
IEC 60601-2-40:2016
IEC 60601-1-2: 2014 (EMC)
Biocompatibilidade: ISO 10993-1
As informações sobre o Representante Autorizado Natus são fornecidas no CD
que contém este manual do utilizador.
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Símbolos utilizados

Símbolo

Significado

Peça aplicada do tipo BF
Botão de ligar/desligar
Código de lote / número de lote
Número de componente / Número de nova
encomenda
Número de série
Prazo de validade / Utilizar até
Não reutilizar, apenas para utilização num único
paciente
Alimentação de papel da impressora de
etiquetas
Atenção, consultar a documentação fornecida
Alimentação CA
Alimentação CC
Símbolo de carregamento da bateria
O dispositivo é autorizado para o mercado dos
EUA como necessitando de receita.
Limite de temperatura
Limitação de humidade
Limitação de pressão atmosférica
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Especificações
Frequências de varrimento
37 cliques/segundo (nominal) ou
34 cliques/segundo (nominal) alternados
Alimentação

Bateria
7,4 V 2500 mAh 18,50 Wh, iões de lítio
Operação de carregamento total
mínimo de 4 horas de tempo de execução
Tempo de recarregamento ≈6 horas
Carregador da bateria

Classificação elétrica do dispositivo
Dimensões nominais
Dispositivo de exame

Entrada: 100-240V, 50-60 Hz, Saída: 12 V CC a 3,3 A
12 V CC a 1 A
20,2 x 9,58 x 6,33 cm
(A x L x P)

Peso nominal
Dispositivos de exame (incluindo bateria e cabos)

0,93 kg

Classificação IEC 60601-1 Ed. 3,1
Equipamento de classe II quando utilizado com o carregador
Com alimentação interna quanto utilizado de modo autónomo
Peças aplicadas do tipo BF
Equipamento normal para proteção contra a entrada de água
Não adequado para utilização na presença de mistura anestésica inflamável
com ar, oxigénio ou protóxido de azoto
Funcionamento contínuo
Dispositivo e acessórios não fornecidos estéreis e que não requerem esterilização
Temperatura de funcionamento do sistema:

5°C - 40°C (41 - 104° F)

Temperatura de transporte/armazenamento do sistema:

-30°C - 55°C (-22 - 131° F)

Humidade relativa de funcionamento do sistema:

5 – 90%, sem condensação

Humidade relativa de transporte/armazenamento do sistema:

5 – 90%, sem condensação

Pressão de funcionamento do sistema:

700 a 1060 hPa

Pressão de transporte/armazenamento do sistema:

230 a 1060 hPa

Altitude de funcionamento:

nível do mar - 1820 metros
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Anexo A: Compatibilidade Electromagnética (CEM)
Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis podem afectar o ALGO 3i. Instale e opere o
dispositivo de acordo com as informações de CEM apresentadas nesta secção.
O ALGO 3i é adequado para ambientes hospitalares, excepto junto a equipamentos cirúrgicos de alta
frequência activos e em espaços blindados contra RF de sistemas de imagens por ressonância magnética,
em que a intensidade das interferências electromagnéticas é muito alta.
O ALGO 3i está em conformidade com os requisitos da Classe B (Classificação CISPR) quando utilizado
em modo de exame e em conformidade com os requisitos da Classe A quando utilizado em conjunto com
o carregador para carregamento da bateria ou para gestão de dados, o que permite que o ALGO 3i possa
ser utilizado sob jurisdição de um profissional de cuidados de saúde.
O ALGO 3i não tem nenhum desempenho essencial relacionado com a norma IEC 60601-1.
Aviso! Dever-se-á evitar a utilização deste equipamento ao lado ou em cima de outro equipamento
pois poderia resultar num funcionamento incorrecto. Se for necessária a sua utilização nessas condições,
tanto este aparelho como o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão a funcionar
normalmente.
Aviso! A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos
pela Natus Medical Incorporated, poderá dar origem a um aumento de EMISSÕES electromagnéticas ou a
uma diminuição da IMUNIDADE electromagnética do equipamento e resultar num funcionamento
incorrecto.
Aviso! Equipamentos de comunicação de RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena
e antenas exteriores) não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer
parte deste equipamento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá originar a
degradação do desempenho deste equipamento.

Declaração de conformidade com a norma IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
O dispositivo ALGO 3i foi concebido para utilização no ambiente electromagnético especificado a seguir.
O cliente ou o utilizador do dispositivo ALGO 3i deverá certificar-se de que o dispositivo é utilizado no
ambiente indicado.
Tabela 1 - Emissões electromagnéticas
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético – orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O ALGO 3i utiliza energia de RF apenas para as suas
funções internas. Por conseguinte, as suas emissões
de RF são muito baixas e não apresentam grandes
probabilidades de causar qualquer interferência no
ambiente electrónico nas imediações.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2
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Classe A

O ALGO 3i é adequado para utilização em todos os
estabelecimentos, incluindo os estabelecimentos
domésticos e aqueles ligados directamente a redes
públicas de fornecimento de energia de baixa tensão
que abastecem edifícios utilizados para fins
domésticos, desde que o seguinte aviso seja
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respeitado:
Flutuações de tensão/emissões
cintilantes

Em conformidade

IEC 61000-3-3

Este equipamento/sistema destina-se a
ser utilizado exclusivamente por profissionais de
cuidados de saúde. Este equipamento/sistema pode
causar interferência de rádio ou perturbar a operação
de equipamentos nas imediações. Pode ser necessário
tomar medidas de atenuação, tais como reorientar ou
reposicionar o equipamento ou blindar a localização.

Tabela 4 - Níveis do teste de imunidade - Porta do invólucro
Fenómeno

Descarga electrostática

Norma de CEM
básica
IEC 61000-4-2

Níveis do teste de imunidade - Ambiente de
instituição profissional de cuidados de saúde
± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
3 V/m

Campos de radiação EM de RF

IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz

Campos de proximidade de
equipamentos de comunicação sem fios
de RF

IEC 61000-4-3

Ver a “Tabela 9 - Imunidade da porta do
invólucro a equipamentos de comunicação sem
fios de RF”, mais adiante

Campos magnéticos de frequência de
energia nominal

IEC 61000-4-8

80% AM a 1 kHz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Tabela 5 - Níveis do teste de imunidade - Porta de alimentação de energia CA
Fenómeno

Transientes rápidos/surtos eléctricos
Surtos
Linha para linha (modo diferencial)
Surtos
Linha para terra (modo comum)

Norma de CEM
básica
IEC 61000-4-4

Níveis do teste de imunidade - Ambiente de
instituição profissional de cuidados de saúde
± 2 kV
Frequência de repetição de 100 kHz

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Interferências de condutores eléctricos
induzidas por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

Quedas de tensão

IEC 61000-4-11

Interrupções de tensão

IEC 61000-4-11

6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
Queda de 100%; 0,5 ciclo
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°
Queda de 100%; 1 ciclo e Queda de 30%; 25
ciclos (50 Hz)
Monofásico: a 0°
Queda de 100%; 250 ciclos (50Hz)/300 ciclos
(60 Hz)
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Tabela 7 – Porta de acoplamento de paciente
Fenómeno

Descarga electrostática

Norma de CEM
básica
IEC 61000-4-2

Níveis do teste de imunidade - Ambiente de
instituição profissional de cuidados de saúde
± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
3V

Interferências de condutores eléctricos
induzidas por campos de RF

0,15 MHz – 80 MHz
IEC 61000-4-6

6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Tabela 8 - Níveis do teste de imunidade - Porta de peças de entrada/saída de sinal
Fenómeno

Norma de CEM
básica

Descarga electrostática

IEC 61000-4-2

Transientes rápidos/surtos eléctricos

IEC 61000-4-4

Surtos linha para terra
(modo comum)

IEC 61000-4-5

Níveis do teste de imunidade - Ambiente de
instituição profissional de cuidados de saúde
± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV ar
± 1 kV
Frequência de repetição de 100 kHz
± 2 kV
3V

Interferências de condutores eléctricos
induzidas por campos de RF
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IEC 61000-4-6

0,15 MHz – 80 MHz
6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz
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Tabela 9 - Especificações do teste de Imunidade da porta do invólucro a equipamentos
de comunicação sem fios de RF
Potência
máxima
(W)

Distância
(m)

Nível do
teste de
imunidade
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulação de
impulsos 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulação de
impulsos 18 Hz

2

0,3

28

Modulação de
impulsos 217 Hz

2

0,3

28

Modulação de
impulsos 217 Hz

2

0,3

28

Modulação de
impulsos 217 Hz

0,2

0,3

9

Frequência
do teste
(MHz)

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

± 5 kHz de desvio

704 – 787

LTE Banda 13,
17

Serviço

Modulação
Modulação de
impulsos 18 Hz
FM

450

1 kHz sinusoidal

710
745
780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE Banda 5

930

GSM 1800

1.720
1.845

CDMA 1900
1.700 –
1.990

1.970

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

990 Bluetooth
WLAN
2.450

2.400 –
2.570

802,11 b/g/n
RFID 2450
LTE Banda 7

5.240
5.500

5.100 –
5.800

WLAN 802,11 a/n

5.785

AVISO: os desvios da norma colateral foram efectuados de acordo com a IEC 60601-2-40
AVISO: todas as instruções necessárias para manter a conformidade relativamente à CEM encontram-se na
secção de manutenção geral dessas instruções. Não são necessários outros procedimentos.
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Para garantir a conformidade com os requisitos de compatibilidade electromagnética
(CEM) conforme especificado na norma IEC 60601-1-2, é essencial utilizar apenas os
seguintes acessórios:
ITEM

MODELO

FABRICANTE

Comprimento do
cabo [milímetros]

Cabo pré-amplificador EEG (curto)

040656

Natus Medical

812 mm

Cabo pré-amplificador EEG (longo)

030697

Natus Medical

1727mm

Fios EEG (utilizados apenas com o cabo EEG longo)

040740

Natus Medical

648 mm

Cabo do transdutor acústico ATA (longo)

010724

Natus Medical

2,235 mm

Cabo do transdutor acústico ATA (curto)

010726

Natus Medical

813 mm

Fonte de alimentação Medical de 40 W

900611

Inventus Power

1829 mm

Cabo de alimentação CA para fonte de alimentação
(EUA)

004535

Interpower Corp

3048 mm

Cabo de alimentação CA para fonte de alimentação
(RU)

004536

Interpower Corp

3048 mm

Cabo de alimentação CA para fonte de alimentação
(UE)

004537

Interpower Corp

3048 mm

Cabo de alimentação CA para fonte de alimentação
(AUT)

004538

Interpower Corp

3048 mm

AVISO: a conformidade com os requisitos de compatibilidade electromagnética (CEM) especificados na
norma IEC 60601-1-2 é garantida se os tipos de cabos e os comprimentos dos cabos forem conforme
especificado acima.
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