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1

Introdução
O Otoscan é uma solução abrangente de digitalização auditiva que fornece uma maneira nova, fácil e segura de criar
impressões digitais para moldes auriculares ou dispositivos intra-auriculares personalizados.
Isso elimina preocupações clínicas relacionadas às impressões tradicionais de silicone, como risco e desconforto para o paciente e resultados inconsistentes.
A função principal do Otoscan é fazer digitalizações 3D digitais do canal auditivo e pavilhão auricular do paciente, para
serem utilizadas na fabricação de dispositivos intra-auriculares personalizados. O software transforma as digitalizações em
arquivos de imagem prontos para uso na modelagem 3D. Durante o processo de digitalização, o scanner realiza vídeo-otoscopia para ajudar o usuário a navegar na digitalização do ouvido do paciente. Ver Uso pretendido ► 5.

Scanner e software
O scanner é usado em conexão com o Otoscan Session Manager instalado em um PC específico.
O Session Manager sincroniza dados com o aplicativo on-line Otocloud, de onde você pode acessar, anotar e, posteriormente, enviar as digitalizações dos pacientes eletronicamente como pedidos personalizados para fabricantes ou laboratórios de moldes auriculares.

1.1

Sistema Otoscan
O sistema Otoscan consiste em:
•

Um laptop específico com o software Otoscan pré-instalado

•

Um scanner portátil

•

Um berço para encaixe seguro do scanner

•

Um fone de ouvido para direcionamento preciso do ouvido e do canal auditivo durante a digitalização

•

Um kit de treinamento para praticar a técnica de digitalização. (Opcional)

As partes individuais do sistema são descritas mais detalhadamente nas seções a seguir.

Fig. 1

Conjunto Otoscan

A. Scanner posicionado em seu berço de mesa
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B.

Fone de ouvido
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1.2

Sobre este manual
Leia o Guia do Usuário
Leia este Guia do Usuário antes de usar o scanner para digitalizações envolvendo pacientes.
Quando relevante, o procedimento a ser seguido é listado no início da seção, e uma descrição detalhada das etapas individuais pode ser encontrada nas seções após o procedimento.
Para obter uma cópia impressa gratuita da documentação do usuário, contate Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).

A utilização de Avisos, Atenção e Notas
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou software, o
manual usa declarações preventivas como:

Aviso • Indica que existe risco de morte ou ferimentos graves no usuário ou paciente.

Atenção • indica que existe risco de ferimentos no usuário ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo.

Nota • Indica que deve tomar nota especial.

Consulte os itens da tela neste Guia do Usuário
Os menus, ícones e funções a serem selecionados são apresentados em negrito como, por exemplo, em:
"Neste exemplo, que exibe uma digitalização em andamento, o acionador ativará o botão Pausa ".
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Uso pretendido
Otoscan fornece uma imagem visual ampliada para inspeção do canal auditivo externo e da membrana timpânica, além de
iluminação do canal auditivo para inspeção.
Otoscan registra e apresenta ao profissional da audição uma medição de topologia do canal auditivo externo em um
arquivo de imagem.

2.1

Indicações de uso
A principal aplicação do scanner e do Session Manager é fazer impressões digitais tridimensionais (3D) (digitalizações) do
ouvido do paciente para fabricação de moldes auriculares e aparelhos auditivos personalizados.
A impressão 3D também pode ser usada para a fabricação de fones de ouvido, protetores de ouvido contra ruídos e protetores de ouvido para natação personalizados.

Otometrics - Otoscan
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A aplicação secundária deste produto é a vídeo-otoscopia. A função do vídeo-otoscópio é principalmente ajudar o usuário a
navegar na digitalização do ouvido do paciente.

2.2

Princípio de operação física
O scanner Otoscan projeta um anel azul ou linha de luz da sonda na superfície do canal auditivo ou do ouvido externo. Essa
projeção é convertida em coordenadas 3D através de um complexo sistema de câmeras.
Um modelo 3D é criado pela digitalização da sonda sobre as superfícies da orelha. O sistema da câmera também permite
que o operador navegue a sonda dentro do canal auditivo, que é iluminado por uma fonte de luz branca.
O usuário pode operar o scanner diretamente da tela do scanner portátil.
O scanner foi projetado para uso transitório.

2.3

Perfil de usuário visado
Fonoaudiólogos, vendedores especializados de aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas (ORL) e outro pessoal
treinado.Observem que os regulamentos locais podem definir os usuários para vídeo-otoscopia de maneira diferente. Os
regulamentos locais devem ser sempre respeitados.

2.4

População de pacientes visada
O Otoscan é indicado para uso em pacientes a partir de 18 anos que se apresentam para inspeção do canal auditivo
externo.

2.5

Parte do corpo ou tipo de tecido em que haverá aplicação ou interação
O ouvido externo do paciente é a única parte do corpo a ser utilizada na digitalização.

2.6

Contra-indicações
Aviso • Se o paciente sentir um desconforto severo durante o procedimento de digitalização, pare o processo.

Atenção • É altamente recomendável realizar um exame otoscópico com vídeo-otoscópio tradicional ou específico,
para avaliar o status do ouvido externo antes de realizar uma digitalização.
- O cerume deve estar ausente, ou presente em apenas uma pequena quantidade que não interfira no processo de digitalização.
- Se houver excesso de cerume, não digitalize o ouvido ou limpe-o antes da digitalização.
- Certifique-se de que não há nenhum líquido residual no ouvido do paciente após a limpeza ou remoção de cera.

Aviso • A digitalização não deve ser realizada em pacientes com as seguintes contraindicações:
- Se houver descarga ou sinais de infecção no ouvido
- Se o paciente tiver sido submetido recentemente a uma cirurgia do ouvido
- Se o canal auditivo estiver obstruído ou o cerume estiver presente em quantidades moderadas que irão interferir no
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processo de digitalização
- Se o paciente não cooperar
- Se o paciente não puder ficar parado durante o processo de digitalização devido a movimentos incontroláveis ou
involuntários da
cabeça e/ou corpo
- Se o paciente tiver histórico de convulsões, enxaquecas ou outra sensibilidade a luzes estroboscópicas
- Se o paciente sentir um desconforto severo durante o procedimento

3

Desembalar
Embalagem 1: Laptop

Fig. 2

Embalagem 2: Scanner e fone de
ouvido

Opcional: Kit de treinamento

Conjunto Otoscan e kit de treinamento opcional

Desembalar o PC
•

Remova toda a embalagem e guarde todos os cabos e peças, incluindo o material de instruções.

•

Mantenha a nota de inserção em anexo por perto para consulta. Outros usuários podem, mais tarde, precisar da descrição de como iniciar o PC e encontrar este guia do usuário.

Desembalar o scanner, berço e fone de ouvido
Nota • Remova cuidadosamente toda a embalagem e observe que a ponta da sonda do scanner é frágil!
Tenha cuidado, em especial, ao remover a fita que mantém o scanner acoplado ao berço e ao manusear o scanner
quando estiver solto.

•

Quando o scanner não estiver em uso, coloque-o sempre no berço para proteger a ponta da sonda.

Otometrics - Otoscan
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Inspecionar o equipamento quanto a possíveis danos
Atenção • Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Entre em contato com o seu distribuidor
local para obter assistência.

Fig. 3

Para evitar danos, sempre deixe o scanner no berço quando não estiver em uso!

Verificar a lista de embalagem
•

Verifique a lista de embalagem para garantir que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem
estiver incompleta, entre em contato o seu distribuidor local.

Armazenar embalagens para uso posterior
•

3.1

Guarde todos os materiais de embalagem, pois o material original protegerá contra danos durante o transporte, por
exemplo, ao enviar o scanner para verificação ou serviço de calibração anual.

Armazenamento das unidades Otoscan
Se for preciso armazenar os dispositivos Otoscan, siga estas diretrizes:
•

Armazene o Otoscan e os acessórios nas caixas fornecidas para proteger o equipamento de danos.

•

Armazene o Otoscan e os acessórios em um ambiente seco. Consulte também Especificações técnicas ► 51.

4

Familiarizar-se com o Otoscan

4.1

PC Otoscan
O PC é específico para uso exclusivo no processo do Otoscan. Ele alimenta o scanner durante o uso e o Session Manager
instalado controla o scanner e armazena os dados derivados do processo de digitalização em um banco de dados local.
Quando on-line, o banco de dados local do paciente será sincronizado com um segundo banco de dados que faz parte do
aplicativo on-line Otocloud.
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Procedimento de instalação
1. Configure o PC em uma localização adequada. (Consulte abaixo).
2. Ligue o PC: Ligue-o em uma tomada. (Consulte abaixo).

Configurar o PC
•

Coloque o PC em uma mesa adequada e deixe um espaço próximo para o scanner. Verifique se as saídas de ar do PC
não estão obstruídas.

•

Coloque a tela do PC no campo de visão dos pacientes, para que possam acompanhar o processo de digitalização.

O Otoscan Session Manager e todos os acessórios necessários foram instalados no PC na fábrica.
O PC deve ser conectado a uma rede com ou sem fio antes do uso. Consulte Conectar à internet ► 9.
Para começar, você precisa de um login e senha fornecidos pelo administrador local Otoscan.
Para obter instruções sobre como usar as unidades do software Otoscan, consulte as seções:
•

Entrar no sistema ► 15.

•

Gerenciar os prontuários de paciente ► 17.

•

Sessão de digitalização ► 24.

•

Gerenciar pacientes e digitalizações no Otocloud ► 37.

Alimentação do PC
1. Conecte a fonte de alimentação externa à tomada de energia no PC.
2. Conecte a fonte de alimentação externa diretamente a uma tomada elétrica AC com aterramento de proteção de três
fios.

Operação da bateria
Se necessário, o PC pode funcionar com a bateria embutida por um curto período antes de ser conectado a uma tomada
elétrica para recarregar. Para prolongar a vida da bateria, não deixe o PC descarregar completamente antes de recarregá-lo.

Mais instruções
Se precisar de mais instruções sobre como conectar o PC a uma tomada elétrica ou usar funções gerais no PC, consulte as
instruções do usuário do fabricante do PC, fornecidas com o computador.

4.2

Conectar à internet
O PC pode ser conectado a uma rede por cabo Ethernet com fio ou por conexão sem fio (Wi-Fi).

Conectar a uma rede sem fio (Wi-Fi)
1. Para acessar a lista de redes sem fio disponíveis, clique no ícone de rede na bandeja do sistema no canto inferior
direito da tela do PC.
2. Localize a rede à qual você deseja se conectar e clique no nome. Se for uma rede que você conhece e se conectará a
ela regularmente, marque a opção que diz: Conectar automaticamente. Em seguida, clique em Conectar.
3. Após clicar em Conectar, o Windows fará uma verificação dos ajustes de segurança da rede sem fio. Quando terminar,
solicitará a chave de segurança.
4. Depois de inserir a chave de segurança (senha) exigida pela rede sem fio, clique em Próximo.

Conectar a uma rede com fio
1. Conecte o cabo Ethernet ao adaptador de rede no PC.

Otometrics - Otoscan
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2. A conexão de rede deve ser estabelecida automaticamente.

Nota • Entre em contato com o administrador da rede para obter suporte para estabelecer ou manter uma conexão
de rede.

4.3

Berço do Otoscan

Fig. 4

Para evitar danos, sempre deixe o scanner no berço quando não estiver em uso!

O berço foi projetado para encaixe seguro do scanner quando não estiver em uso. Além disso, a parede traseira interna do
berço é coberta por um padrão pontilhado. Antes de cada digitalização, o scanner usará esse padrão para um autoteste de
sua funcionalidade.

4.4

Scanner
O scanner é uma unidade avançada com lasers e câmeras embutidos. Consulte Princípio de operação física ► 6.
O fone de ouvido do paciente serve como ponto de referência para todo o processo de digitalização. Consulte Fone de
ouvido ► 15.
Durante a digitalização, as duas câmeras posicionadas em ambos os lados da sonda acompanham continuamente a posição
do fone de ouvido em relação aos dados 3D que estão sendo coletados pelo scanner. Isso permite que o sistema construa
um modelo 3D preciso do canal auditivo e das partes necessárias do pavilhão auricular. Consulte Componentes do scanner
► 11, Fig. 5 e Fig. 6.

Atenção • A ponta da sonda do scanner é frágil. Para evitar danos, sempre deixe o scanner no berço quando não estiver em uso!

10

Otometrics - Otoscan

Guia do Usuário

4.4.1

Conectar o scanner
Aviso • O sistema Otoscan deve sempre ser instalado de acordo com as instruções no Guia do Usuário Otoscan.
O scanner vem totalmente montado na entrega, e o cliente precisa simplesmente conectar os cabos.

Atenção • Para conectar o scanner ao PC, use apenas o cabo USB fornecido.

•

Conecte o cabo USB que está ligado ao scanner a uma das portas USB na lateral do PC.

Aviso • O scanner não deve estar conectado a computadores que não sejam o laptop bloqueado, fornecido pela Otometrics. Não deve ser feita nenhuma tentativa de usá-lo com outro software que não seja o Otoscan Session Manager,
Otocloud e o software de treinamento.

Coloque o berço e o scanner ao lado do PC
•

4.4.2

Mantenha o scanner no berço e coloque o conjunto em uma mesa estável ao lado do PC.
Escolha um local onde você terá acesso conveniente ao scanner quando ele estiver no berço.
Além disso, certifique-se de ter uma visão clara da tela do PC durante a sessão de digitalização. Isso será útil quando
você pausar para avaliar a imagem digitalizada, se preferir vê-la em uma tela maior, e ao concluir a sessão de digitalização.

Componentes do scanner
Os componentes individuais do scanner que atuam juntos para formar as digitalizações em 3D estão descritos abaixo, conforme vistos do lado da sonda e do lado da tela touchscreen, respectivamente.

Otometrics - Otoscan
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Componentes do scanner — vistos do lado da sonda
A. Câmeras de acompanhamento
As câmeras dos dois lados da sonda detectam o anel de
acompanhamento do fone de ouvido usado pelo paciente. As câmeras rastreiam a posição do scanner em
relação ao ouvido do paciente. Para funcionar corretamente, a visão do anel de acompanhamento pelas
câmeras deve permanecer desobstruída.
B.

Laser em anel
Digitaliza para fora da ponta da sonda (E na Fig. 6 ► 13).
Digitaliza o canal (em modo Canal Ring) e as porções
curvas do pavilhão auricular, como a hélice, as paredes
laterais da concha e o entalhe intertragal (em modo
Concha Ring).

C.

Laser de linha
Digitaliza na frente da ponta da sonda em uma linha
horizontal (em modo Linha do pavilhão auricular),
semelhante a um scanner de código de barras. É usado
para digitalizar as partes mais planas do pavilhão auricular, como a parte central da concha e os sulcos em
sua borda.

Fig. 5
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Scanner portátil, visto do lado da sonda.

D. Botão acionador
Seleciona a próxima ação mais comum, com base no
estado atual do dispositivo. Se mais de uma ação estiver
disponível, a próxima ação mais comum será mostrada
em destaque na tela. Por exemplo, você irá usar o acionador para definir o medidor de profundidade e iniciar
uma digitalização. Durante a digitalização, você pode
pressionar o acionador para pausar o processo.
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Componentes do scanner (continuação) — vistos do lado da tela touchscreen
E. Sonda
A sonda é a parte do scanner que pode ser inserida no
canal auditivo. Ela contém iluminação, a câmera do vídeootoscópio e o scanner do laser em anel. É frágil e pode
quebrar, se o dispositivo não estiver encaixado no berço
quando não estiver em uso.
F. Indicador de status
A cor do logotipo Otometrics indica o status do scanner. O
dispositivo está ligado e pronto quando a luz ficar verde.
Consulte a legenda: Cores indicadoras de status abaixo.
G. Tela touchscreen
A tela é touchscreen. Ela serve como a interface principal
durante todo o processo de digitalização e pode ser usada
em combinação com o acionador. Todos os aspectos do
procedimento são mostrados na tela, incluindo a imagem
de digitalização 3D, a visualização vídeo-otoscópica, as leituras de profundidade e as mensagens.

Fig. 6

Scanner portátil, visto do lado da tela touchscreen.

Legenda: Cores indicadoras de status
Verde:

Pronto/Standby

Azul:

Scanner ativo ou no modo de digitalização, com acompanhamento de fone de ouvido

Amarelo: Scanner no modo de digitalização, mas o acompanhamento foi perdido
Ação necessária: Posição correta do scanner vs. anel de acompanhamento.
Laranja:

4.4.3

Aviso de profundidade e qualquer condição de erro.
Ação necessária: Corrija o erro.

Ligar e desligar o scanner
Ligar o scanner
O PC controla a energia para o scanner. Isso significa que o scanner será ligado automaticamente ao iniciar uma digitalização a partir de um prontuário de paciente no Session Manager. Consulte Iniciar a digitalização 3D ► 24.
Para abrir o Session Manager, você precisa de um nome de usuário registrado e senha. Consulte Entrar no sistema ► 15

Aviso • Não olhe fixamente para o laser, nem o aponte na direção dos olhos de outras pessoas. Ele pode danificar os
olhos.

Desligar o scanner
O scanner desliga-se automaticamente pouco tempo após a conclusão de uma sessão de digitalização.

Otometrics - Otoscan
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Nota • Se você desconectar o scanner do PC acidentalmente durante o uso, o scanner será desligado, mas não o aplicativo de digitalização. Conecte o mesmo scanner novamente e continue a sessão de digitalização.

4.4.4

Usar o acionador e a tela touchscreen do Otoscan
Métodos de operação
A maneira recomendada de controlar o scanner é por meio da tela touchscreen e do acionador.

Usar a tela touchscreen
Durante a digitalização, a tela touchscreen do scanner exibe uma duplicata da tela do PC. Isso permite operar o scanner
por meio de sua tela touchscreen, enquanto você usa a tela do PC para obter maior visão da digitalização parcial ou concluída. Quando necessário, é possível também fazer seleções do scanner na tela do PC usando um mouse ou o touch pad.

Atenção • A tela touchscreen do Otoscan pode esquentar durante o uso pesado. Não toque na superfície da tela por
mais de 1 minuto.

Usar o acionador
O acionador do Otoscan está localizado na alça do dispositivo. Consulte o ponto D em Componentes do scanner ► 11. Ele
permite que o usuário inicie, pause a digitalização ou prossiga para as próximas etapas do processo. Pressionar o acionador
sempre seleciona o botão visto na tela touchscreen. Se mais de um botão estiver disponível, o botão a ser selecionado a
seguir aparecerá destacado na tela. Geralmente, os botões destacados na tela irão guiá-lo pelo procedimento normal de
digitalização.
No exemplo na Fig. 7, que exibe uma digitalização em andamento, o acionador ativará o botão Pausa.

Fig. 7

4.5

Uma digitalização em andamento. O botão Pausa é a única seleção disponível neste momento.

Acessórios
Desembalar os acessórios
Desembale o fone de ouvido e (se for o caso) o kit de treinamento opcional e coloque-os ao lado do scanner.
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4.5.1

Fone de ouvido
O fone de ouvido é colocado na cabeça do paciente antes
da digitalização. É essencial para o processo de digitalização,
já que o anel de acompanhamento do fone de ouvido serve
como ponto de referência para as duas câmeras do scanner,
que acompanham a localização exata do ouvido durante a
digitalização.
Portanto, é muito importante para uma digitalização bemsucedida que o fone de ouvido seja colocado corretamente
e permaneça no lugar durante todo o processo. Consulte
Posicionar o fone de ouvido ► 22.
Para facilitar o posicionamento correto, o fone foi projetado
para digitalizar um ouvido. Ao digitalizar o outro ouvido (se
necessário), reposicione o fone para atingir esse ouvido.
Esse procedimento maximiza a eficiência e mantém alta precisão nas duas digitalizações.
Fig. 8

4.5.2

Fone de ouvido, com o anel de acompanhamento centralizado corretamente

Kit de treinamento
Um suporte de ouvido de treinamento, permanentemente equipado com um anel de fone de ouvido, e dois modelos de
ouvido intercambiáveis estão disponíveis como opcional extra para fins de treinamento.
Se o kit de treinamento fizer parte do seu pedido, coloque-o em um local conveniente para treinamento, como próximo
ao scanner.
Junto com o software de treinamento incluído, acessível a partir da área de trabalho do PC do Otoscan, esse conjunto
de ouvidos oferece uma oportunidade segura e conveniente de experimentar o scanner até você sentir que adquiriu
proficiência suficiente para usá-lo com pessoas reais.

4.5.3

Treinamento do Otoscan
São organizadas sessões de treinamento do Otoscan para garantir que os usuários se familiarizem rapidamente com o uso
do equipamento de maneira segura e eficiente.
Consulte o seu fornecedor para obter informações sobre o treinamento disponível em sua área.

5

Entrar no sistema
ID do Usuário e senha
Todos os usuários do Otoscan devem ter um ID do usuário (endereço de e-mail) e senha para acessar o Otoscan Session
Manager e o aplicativo on-line Otocloud. Há duas maneiras de acessar o Otocloud: Pelo Session Manager no PC do Otoscan, ou por login separado no Otocloud em qualquer PC com conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário Otocloud para mais informações.
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Inicialmente, o administrador principal da clínica recebe um e-mail com instruções sobre como fazer login no Session Manager e no Otocloud. O administrador principal pode adicionar outros usuários que precisam acessar o aplicativo.

5.1

Efetuando login
Primeiro login
Os administradores do Otoscan podem configurar usuários no aplicativo on-line Otocloud.
Cada novo usuário configurado pelo administrador receberá um e-mail com nome de usuário e senha para o OtoscanSession Manager e o Otocloud.
Para entrar, siga este procedimento:

Inicie o PC e abra o aplicativo de software Otoscan
1. Pressione o botão ON/OFF (ligar/desligar) no PC para ligá-lo.
2. Clique no ícone Otoscan na área de trabalho de seu PC.

Aguarde enquanto o sistema verifica se há um novo software
Quando o Session Manager inicia, ele verifica se há atualizações no software. Se uma atualização estiver disponível, recomendamos permitir que o sistema a instale. Se a notificação de atualização for exibida em um momento inconveniente,
você poderá ignorar a atualização por um número limitado de vezes. No entanto, o sistema continuará no modo off-line até
que o software seja atualizado.
Se a atualização for crítica para o desempenho contínuo, você não poderá ignorá-la.
•

Para iniciar a atualização, clique no botão Atualizar.

Atualização disponível para
Otoscan Session Manager
•

Para ignorar a atualização, faça o login no sistema.

Entre no sistema
O sistema solicitará que você digite seu nome de usuário e senha:
•

Digite o nome de usuário e a senha que você recebeu do administrador do Otoscan
em sua clínica.

•

Clique no botão Acesso.

Nota • Se você deixar o PC inativo por 20 minutos, o sistema o desconecta automaticamente.
Consulte Efetuando logout ► 39 para obter instruções sobre como sair e fechar após o uso.
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Senha esquecida
Se você esqueceu sua senha, faça o seguinte:
•

5.2

Clique no link abaixo do botão Acesso: Esqueci a senha
Você será redirecionado para outra janela, onde poderá inserir seu endereço de e-mail.
Você receberá um e-mail com instruções sobre como redefinir a senha e criar uma nova.

Visão geral do aplicativo de software Otoscan
O Session Manager contém um banco de dados de pacientes, que é aberto automaticamente quando você inicia o Session
Manager. Aqui, os dados do paciente são criados e mantidos atualizados. Consulte Gerenciar os prontuários de paciente ►
17.
O scanner só pode ser iniciado a partir de um prontuário do paciente. Durante a digitalização, você pode operar o scanner
diretamente da tela touchscreen integrada. Consulte Sessão de digitalização ► 24.

5.3

Visão geral do Otocloud
Otocloud é o aplicativo on-line do Otoscan. É usado para transmitir digitalizações e imagens aos fabricantes de aparelhos
auditivos e laboratórios de molde auricular junto com os pedidos de aparelhos auditivos.
Há duas maneiras de acessar o Otocloud: Pelo Session Manager no PC do Otoscan, ou por login separado no Otocloud em
qualquer PC com conexão com a internet. Consulte o Guia do Usuário Otocloud para mais informações.
Quando o PC do Otoscan estiver on-line com um usuário conectado, o aplicativo manterá o prontuário do paciente no
banco de dados local no PC sincronizado com os registros de dados correspondentes no Otocloud.
Enquanto você estiver trabalhando no Otocloud do PC Otoscan, o Session Manager do PC permanece aberto em segundo
plano.
•
•

Para alternar entre o Otocloud e o Session Manager: pressione as teclas do teclado Alt + Tab.
Como alternativa, clique no ícone relevante, ou seja, no ícone do Otoscan ou do nave-

gador na barra de tarefas na parte inferior da tela do PC.

ou

Se você deixar o Session Manager inativo em segundo plano por 20 minutos, o sistema o desconecta automaticamente.
Isso é feito para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados.
Consulte Gerenciar pacientes e digitalizações no Otocloud ► 37 e o Guia do Usuário Otocloud para mais informações.

6

Gerenciar os prontuários de paciente
O Otoscan Session Manager e o Otocloud armazenam todos os dados do paciente e digitalizações salvas em prontuários sincronizados mutuamente.
É uma boa prática verificar se o paciente já está no banco de dados antes de criar um novo prontuário.
Esta descrição cobre o Session Manager. Para obter instruções sobre como trabalhar com prontuários de paciente no Otocloud, consulte o Guia do Usuário Otocloud.

Abrir ou adicionar um prontuário de paciente no Session Manager
•

Consulte Abrir um prontuário de paciente ► 18.

•

Se não houver prontuário para o paciente atual, crie um. Consulte Criar um novo prontuário de paciente ► 20.

Otometrics - Otoscan
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Para obter informações sobre como trabalhar com os prontuários de paciente no Otocloud, consulte o Guia do Usuário Otocloud.

Mais opções

6.1

•

Editar um prontuário de paciente ► 19.

•

Apagar um prontuário de paciente ► 20.

Abrir um prontuário de paciente
Ao iniciar o Session Manager, a Lista de pacientes aparece.
Para encontrar um prontuário de paciente existente na Lista de pacientes, você pode usar filtros de pesquisa ou classificar
a lista pelos cabeçalhos das colunas.

Usar filtros para procurar um paciente
1. Se a lista de pacientes for longa, use as seleções de filtro no painel esquerdo para procurar o paciente:
A. Digite o nome do paciente, ID, data de nascimento ou data da última atividade nos campos
correspondentes. A lista diminuirá enquanto
você digita.
B. Se for preciso reiniciar o filtro para fazer uma
nova pesquisa, clique no botão Limpar filtro.

Fig. 9

Lista de Pacientes
C. Quando o paciente for encontrado, clique em seu
nome na coluna Nome do Paciente para abrir o
prontuário.

Fig. 10
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Exemplo: A lista é ordenada quando você começa a escrever o sobrenome do paciente no campo Nome

do Paciente
(A na Fig. 9 ► 18).
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Usar cabeçalhos de coluna para classificar a lista de prontuários de pacientes
Você pode clicar em um dos cabeçalhos da coluna para ordenar a lista de acordo com a coluna selecionada:
• O primeiro clique no cabeçalho de uma coluna classificará a lista em ordem crescente.
•

Um segundo clique no cabeçalho da coluna irá reverter a ordem de classificação.

Uma ponta de seta verde ao lado do nome da coluna indica que essa coluna foi usada para classificação. Se a ponta da seta
apontar para cima, a classificação será em ordem ascendente; se apontar para baixo, a classificação será em ordem descendente.

Editar um prontuário de paciente
Se for preciso fazer alterações no prontuário do paciente:
1. Abra o prontuário de paciente relevante na Lista de pacientes.
2. No canto superior esquerdo, clique no ícone Lápis.

A. O ícone Lápis.
Fig. 11

O ícone Lápis, localizado no canto superior esquerdo, ao lado do nome do paciente.

3. Fazer as alterações necessárias.
4. Clique em Salvar para salvar suas modificações, ou Cancelar para sair sem fazer alterações.
Você retornará à janela de prontuário do paciente.

Se existir mais de uma digitalização para um ouvido,
as outras podem ser encontradas na lista suspensa
na parte superior de cada quadro.
A. Lista de digitalizações para o ouvido esquerdo.
B. Lista de digitalizações para o ouvido direito.
C. Para voltar para a Lista de pacientes, clique em
< Lista de Pacientes.

Fig. 12
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A janela do prontuário do paciente. Neste exemplo, uma digitalização de cada ouvido foi feita em uma
etapa anterior. Novas digitalizações não substituirão as anteriores.
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Fechando um prontuário de paciente
•

Para fechar um prontuário de paciente e retornar à Lista de Pacientes, clique no botão < Lista de Pacientes no canto
superior esquerdo da tela do prontuário do paciente.

Apagar um prontuário de paciente
Não é possível apagar um prontuário de paciente após ser criado.
Se o prontuário do paciente tiver dados que precisem ser editados, use a opção acima Editar um prontuário de paciente
► 19.

6.2

Criar um novo prontuário de paciente
Se o prontuário do paciente ainda não estiver no sistema, deve ser criado um novo no Session Manager (ou no Otocloud)
antes da digitalização.
Para adicionar um novo paciente no Session Manager:
1. Abra a Lista de pacientes e clique no botão Adicionar paciente, localizado na barra Ação no topo da área de trabalho.

Fig. 13

Caixa Adicionar paciente de diálogo.

2. Insira todas as informações relevantes do paciente.
Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*). Eles são:
•

Sobrenome do paciente. Necessário se o ID do paciente não for especificado.

•

Nome do paciente. Necessário se o ID do paciente não for especificado.

•

Data de nascimento: Data de nascimento do paciente. Obrigatório.

•

ID do paciente: Identificador do paciente. Necessário se o nome não for especificado.

•

Sexo do paciente.

3. Depois de inserir pelo menos os dados necessários do paciente, clique em Salvar.
Um novo prontuário de paciente foi criado no Session Manager. Aqui os dados e as digitalizações do paciente são armazenados para visualização ou edição.
•

Para fechar a caixa de diálogo sem adicionar um novo paciente, clique em Cancelar.

Para obter instruções sobre como adicionar um prontuário de paciente no banco de dados Otocloud, consulte o Guia do
Usuário do Otocloud.
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7

Preparação do paciente para digitalização
Procedimento
1. Realizar otoscopia e limpeza do canal auditivo ► 21.
2. Instruir o paciente ► 22.
3. Posicionar o fone de ouvido ► 22.
4. Posicionamento do paciente ► 23.

7.1

Realizar otoscopia e limpeza do canal auditivo
Neste Guia do Usuário, as partes individuais do pavilhão auricular são mencionadas conforme indicado em Fig. 14 ► 21.

Fig. 14

O pavilhão auricular

Antes de digitalizar o paciente, realize um exame otoscópico com um vídeo-otoscópio tradicional ou específico para determinar se existem contraindicações:
1. Examine os canais auditivos do paciente para determinar se a digitalização é segura e aconselhável.
Uma pequena quantidade de cera não interferirá no processo de digitalização se não obstruir parcialmente ou alterar o
formato da superfície do canal. O óleo e a cera transferidos para a sonda podem distorcer a imagem 3D e dificultar a
visão clara do canal auditivo com o scanner.
2. Se necessário, limpe os ouvidos do paciente com um cotonete embebido em álcool isopropílico a 70% para remover
óleos soltos e cera do canal antes da digitalização.
Outros elementos no ouvido, como cabelos e exostoses, terão um efeito mínimo e pode ser tentada a digitalização. Além
disso, pacientes recuperados de cirurgia de ouvido podem ser digitalizados com segurança.

Aviso • Se o paciente sentir um desconforto severo durante o procedimento de digitalização, pare o processo.

Otometrics - Otoscan
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Atenção • É altamente recomendável realizar um exame otoscópico com vídeo-otoscópio tradicional ou específico,
para avaliar o status do ouvido externo antes de realizar uma digitalização.
- O cerume deve estar ausente, ou presente em apenas uma pequena quantidade que não interfira no processo de digitalização.
- Se houver excesso de cerume, não digitalize o ouvido ou limpe-o antes da digitalização.
- Certifique-se de que não há nenhum líquido residual no ouvido do paciente após a limpeza ou remoção de cera.

Aviso • A digitalização não deve ser realizada em pacientes com as seguintes contraindicações:
- Se houver descarga ou sinais de infecção no ouvido
- Se o paciente tiver sido submetido recentemente a uma cirurgia do ouvido
- Se o canal auditivo estiver obstruído ou o cerume estiver presente em quantidades moderadas que irão interferir no
processo de digitalização
- Se o paciente não cooperar
- Se o paciente não puder ficar parado durante o processo de digitalização devido a movimentos incontroláveis ou
involuntários da
cabeça e/ou corpo
- Se o paciente tiver histórico de convulsões, enxaquecas ou outra sensibilidade a luzes estroboscópicas
- Se o paciente sentir um desconforto severo durante o procedimento

7.2

Instruir o paciente
É muito importante que o paciente permaneça imóvel durante a digitalização. Um movimento excessivo do paciente
poderá causar erros na digitalização. Movimentos leves não afetarão a digitalização.
Para conseguir a cooperação do paciente, garanta que ele esteja bem preparado.
•

•

7.3

Passe algum tempo instruindo o paciente. Assuntos relevantes a incluir seriam:
–

uma breve descrição do processo

–

uma estimativa do tempo que a digitalização levará em cada ouvido

–

uma explicação de por que é importante que o fone de ouvido não saia de sua posição original

–

que o paciente deve minimizar os movimentos durante a digitalização

–

que é importante que o paciente não fale ou boceje durante a digitalização.

Peça ao paciente para tentar indicar movimentos inevitáveis - por exemplo, um espirro.

Posicionar o fone de ouvido
O fone de ouvido é colocado na cabeça do paciente antes da digitalização. É essencial para o processo de digitalização, já
que o anel de acompanhamento do fone de ouvido serve como ponto de referência para as duas câmeras do scanner, que
acompanham a localização exata do ouvido durante a digitalização.
O fone de ouvido deve ser posicionado corretamente na cabeça do paciente (Fig. 15).
•
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Certifique-se de que o ouvido esteja centralizado aproximadamente dentro do anel de acompanhamento, que todas as
partes do pavilhão auricular estejam longe do anel e que nenhum cabelo ou outros obstáculos cubram o padrão de
pontos no anel.
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Se o pavilhão auricular for muito grande para caber no anel de acompanhamento, o anel pode ser ajustado para ficar
sobre o lóbulo da orelha contanto que o formato natural do pavilhão não seja alterado.
•

Para melhor ajuste, coloque a almofada da faixa para cabeça no topo da cabeça do paciente. Use as dobradiças acima
do anel de acompanhamento para ajustá-lo o mais próximo possível da cabeça, sem realmente tocar. Se o anel estiver
muito longe da cabeça, limitará a profundidade da sonda no canal auditivo. Se o anel estiver tocando a cabeça, ele
poderá ser movido facilmente caso o paciente fale ou engula.
Depois que a digitalização for iniciada, o fone de ouvido não deve ser batido ou movido.

Fig. 15

Fone de ouvido ajustado corretamente

Incorreto: Pressionando o pavilhão auricular, distorcendo o formato do ouvido.
Fig. 16

7.4

Incorreto: Obstrução capilar. O padrão de pontos deve permanecer totalmente visível
durante a digitalização.

Exemplos de posicionamento incorreto do fone de ouvido

Posicionamento do paciente
Para um procedimento de digitalização seguro e conveniente, é importante ter acesso fácil e livre ao ouvido sendo digitalizado, sem impedimentos por obstáculos próximos ao paciente ou no chão, ou por posicionamento inadequado do paciente.
1. Verifique o espaço de trabalho em busca de possíveis obstáculos que devem ser removidos antes da digitalização.

Otometrics - Otoscan
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2. Posicione o paciente de modo a ter livre acesso ao ouvido a ser digitalizado. Em especial, verifique se o ombro do paciente não está no caminho do scanner e do cabo. Isso pode ser feito virando a cabeça do paciente em direção ao
ombro oposto e inclinando ligeiramente sua parte superior.

8

Sessão de digitalização
O procedimento lista as etapas usuais de uma sessão de digitalização. Você encontrará explicações detalhadas das etapas
individuais nas seções a seguir.

Procedimento
Atenção • Antes de digitalizar o ouvido do paciente, limpe a ponta da sonda do scanner e verifique o posicionamento
do fone.

1. Verifique se o prontuário do paciente atual está aberto na tela do PC. Consulte Gerenciar os prontuários de paciente
► 17.
2. Selecione Iniciar digitalização . Consulte Iniciar a digitalização 3D ► 24.
3. Aguarde o autoteste do scanner terminar. Consulte Iniciar a digitalização 3D ► 24.
4. Selecione o ouvido a ser digitalizado. Consulte Selecionar o ouvido a ser digitalizado ► 25.
5. Defina o medidor de profundidade. Consulte Definir o medidor de profundidade ► 26.
6. Limpe o canal auditivo (modo Canal Ring). Consulte Digitalizar o canal auditivo ► 28.
7. Pause a digitalização para verificar os resultados. Consulte Analisar uma digitalização em andamento ► 31.
8. Digitalize as partes relevantes do pavilhão auricular (modo Linha do pavilhão auricular). Consulte Digitalizar superfícies
planas no modo Linha do pavilhão auricular ► 32.
9. Pause a digitalização para verificar os resultados. Consulte Analisar uma digitalização em andamento ► 31.
10. Digitalize as partes curvas do pavilhão auricular (modo Concha Ring). Consulte Concluir superfícies curvas no modo Concha Ring ► 33.
11. Verifique e salve a digitalização. Consulte Salvar a digitalização ► 33.
12. Marque o plano horizontal, se necessário. Consulte Marcação horizontal. ► 34.
13. Se for o caso, digitalize o outro ouvido após limpar a sonda. Consulte Selecionar o outro ouvido ► 35.
14. Limpe o scanner e coloque-o no berço. Consulte Finalizar a sessão de digitalização ► 36.

8.1

Iniciar a digitalização 3D
Certifique-se de que o scanner está conectado ao laptop. Consulte Conectar o scanner ► 11. O scanner será ativado ao iniciar o procedimento de digitalização a partir do prontuário do paciente.
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Aviso • Não olhe fixamente para o laser, nem o aponte na direção dos olhos de outras pessoas. Ele pode danificar os
olhos.

Antes de iniciar a digitalização
Este procedimento supõe que:
•

Você já abriu o prontuário do paciente relevante na Lista de Pacientes. Consulte Abrir um prontuário de paciente ►
18.

•

Você examinou, instruiu, encaixou o fone de ouvido e posicionou o paciente. Consulte Preparação do paciente para
digitalização ► 21.

Iniciar a digitalização
A. No prontuário do paciente, clique em Iniciar digitalização na parte superior e central da tela Prontuário do paciente.
O scanner liga e uma nova janela é aberta.

Fig. 17

Um prontuário de paciente, neste exemplo já contendo uma digitalização anterior para ambos os ouvidos.
O botão Iniciar digitalização (A) é visto na barra de Ação, perto da parte superior da tela.

Inicialização e autoteste do scanner
Antes de cada digitalização, o scanner realiza um autoteste enquanto está encaixado no berço. Uma mensagem na tela
informa adequadamente:

Autoteste do scanner em andamento...
Deixe o scanner no berço.
Se o scanner não passar no autoteste, você verá uma mensagem de erro na tela. Nesse caso, limpe a ponta da sonda com
um algodão embebido em álcool. Coloque o scanner no berço para uma nova verificação. Antes de iniciar a nova verificação, certifique-se de que o scanner está encaixado corretamente no berço.

8.2

Selecionar o ouvido a ser digitalizado
A tela exibe um quadro para o ouvido esquerdo e outro para o direito, respectivamente. Ao iniciar uma nova sessão, os
quadros mostram os desenhos correspondentes dos ouvidos esquerdo e direito. Ao digitalizar um ouvido, o processo é mostrado no quadro relevante e fica disponível para outras ações.

Otometrics - Otoscan

25

Guia do Usuário

Fig. 18

Selecione um ouvido para começar.

•

No PC: Clique dentro do quadro do ouvido esquerdo (L) ou direito (R) para iniciar a digitalização.

•

Na tela touchscreen do scanner: Toque dentro do quadro do ouvido esquerdo (L) ou direito (R).
(Se você selecionar o ouvido errado acidentalmente, poderá trocar a digitalização para o outro ouvido após a digitalização.)

A tela agora exibe a visualização Definir medidor de profundidade. Consulte Fig. 21 ► 28.

8.3

Definir o medidor de profundidade
A primeira etapa do procedimento de digitalização é definir o medidor de profundidade. Isso é feito para estabelecer um
ponto zero de referência com o qual determinar a profundidade da sonda no canal auditivo durante a digitalização. Para
uma digitalização precisa e segura, é muito importante que essa etapa seja realizada corretamente. É importante observar
os seguintes avisos e precauções:

Atenção • Sempre inspecione cuidadosamente a sonda antes de cada uso, e não a utilize se houver algum sinal de
dano ou se a unidade estiver com defeito. Entre em contato com o fornecedor para obter assistência.

Atenção • Para evitar infecção cruzada ou reinfecção, limpe e desinfete a sonda com lenços com álcool entre os pacientes e entre as digitalizações dos ouvidos do paciente.

Aviso • Tenha cuidado ao inserir a sonda no ouvido do paciente - existe o risco de danificar a parede do canal auditivo e/ou a membrana timpânica. Não aplique força excessiva no ouvido externo com a sonda.

Nota • Não endireite o ouvido a qualquer momento durante o processo de digitalização, inclusive durante a definição do medidor de profundidade. Também é importante que o paciente não mova a mandíbula. Isso inclui conversar, rir, sorrir e outros movimentos que mudam o formato do canal auditivo.
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Suporte do scanner
O scanner foi projetado para permitir o uso com uma mão, mas para aumentar a precisão da digitalização, minimizar a
fadiga e garantir a segurança do paciente, você deve usar uma técnica de suporte adequada.
Segure o scanner com sua mão dominante. Coloque o dedo da outra mão no pescoço ou na mandíbula do paciente e, em
seguida, apoie o scanner no polegar dessa mão, conforme mostrado na Fig. 19 ► 27. Cuidado para não deixar que seus
dedos bloqueiem o anel ou as câmeras de acompanhamento.

Fig. 19

Técnica de suporte adequada ao usar o scanner

Fig. 20

Onde colocar a sonda do scanner ao definir o
ponto zero.

Definir o ponto zero para o medidor de profundidade
•

Toque delicadamente a parte plana da concha ao lado da abertura do canal auditivo com a ponta da sonda, conforme
mostrado na Fig. 20 e Fig. 21 e pressione o acionador no scanner portátil. Essa ação marca um ponto de referência zero
especificado pelo usuário.
Quando a ação for concluída, o processo de digitalização começará automaticamente. Quando a ponta da sonda entrar
no canal auditivo, o medidor de profundidade exibirá as leituras de profundidade estimadas atuais. A leitura de profundidade é o comprimento da sonda inserida no canal auditivo, conforme estimado além do ponto de referência zero
especificado pelo usuário. Um aviso visual e sonoro será exibido se for detectada uma leitura em profundidade além da
recomendada pela Otometrics. As recomendações são baseadas em um ouvido médio de adulto, diferenciado por
sexo. Consulte Digitalizar o canal auditivo ► 28.
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Um ícone Fone de ouvido não detectado é exibido à esquerda da tela. Ele
desaparecerá assim que o scanner estiver dentro do alcance do anel de acompanhamento e detectá-lo.

Fig. 21

Defina o medidor de profundidade.

Aviso • O usuário é a única pessoa responsável por marcar o ponto de referência correto e manter a extremidade da
sonda a uma distância segura da membrana timpânica. A medição da profundidade e o aviso mostrados na tela são
baseados no ponto de referência zero especificado pelo usuário e nos comprimentos médios do canal, conforme recomendado pela Otometrics, e são fornecidos apenas como orientação. A medição e o aviso de profundidade NÃO representam a profundidade real de digitalização segura do canal auditivo do paciente.

8.4

Digitalizar o canal auditivo
Após definir o medidor de profundidade, o scanner começará a digitalizar automaticamente no modo Canal Ring. Nesse
modo, ele usa o laser em anel para concluir a digitalização do canal auditivo.

Procedimento
•

Usando uma técnica de suporte adequada, insira lentamente a ponta da sonda enquanto monitora o processo de digitalização na tela do scanner. Os itens de tela vistos durante a digitalização são explicados detalhadamente abaixo, com referência à Fig. 22 Visualização da digitalização em tempo real no modo Canal
Ring ► 29.

•

Quando necessário, pressione o acionador do scanner ou toque no botão Pausa na tela touchscreen para
pausar a digitalização e avaliar o resultado. Consulte Analisar uma digitalização em andamento ► 31.

Visualização da digitalização em tempo real
Para fornecer controle total do processo, a tela exibe três itens em tempo real simultaneamente. Eles são atualizados
simultaneamente e mostram diferentes aspectos da digitalização em andamento.
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A. Medidor de profundidade
B. Visualização vídeo-otoscópica
C. Desenvolvimento da digitalização 3D

Fig. 22

Visualização da digitalização em tempo real no modo Canal Ring

A. Medidor de profundidade
Na parte esquerda da tela de digitalização, você vê o medidor de profundidade do canal auditivo. O medidor de profundidade fornece orientação sobre a profundidade estimada da ponta da sonda dentro do canal auditivo. Esse medidor avisará se a ponta da sonda estiver a uma distância insegura da membrana timpânica.
No medidor de profundidade, o local atual da ponta da sonda é indicado por um ponto branco, e o local mais profundo
durante a passagem de digitalização atual é indicado por um ponto preto.
A profundidade de inserção da ponta da sonda é indicada por código de cores:
Verde:

A ponta da sonda está dentro da faixa alvo (masculino: 16-18 mm; feminino: 14-16 mm)

Azul:

Indica uma inserção rasa da ponta da sonda (masculino: 0-15 mm; feminino: 0-13 mm)

Vermelho:

Aviso • VERMELHO indica uma posição excessivamente profunda da sonda no canal auditivo!
Se você atingir a área vermelha, todo o quadro da tela também ficará vermelho como um sinal de
aviso bem claro.
Ao mesmo tempo, irá soar um sinal de aviso. O aviso sonoro começa a 2 mm na zona de aviso de profundidade.
No masculino, a cor vermelha começa a 19 mm, mas o aviso sonoro só tem início a 21 mm.
No feminino, a cor vermelha começa a 17 mm, mas o aviso sonoro só tem início a 19 mm.
Nesse caso, reposicione imediatamente a sonda para garantir profundidade adequada no canal auditivo do paciente!

B. Item de tela Vídeo-otoscopia
Uma visualização otoscópica ao vivo do canal auditivo se encontra à direita do medidor de profundidade. As linhas coloridas na imagem de vídeo-otoscopia, chamadas de linhas de captura de dados, indicam superfícies que estão sendo capturadas na digitalização. A cor da linha muda entre azul, verde e vermelho, de acordo com a profundidade da inserção e
em sincronia com a indicação de cores no medidor de profundidade. Assim, a linha azul indica profundidade rasa, a verde
indica a profundidade alvo e a vermelha, inserção excessivamente profunda.

Otometrics - Otoscan

29

Guia do Usuário

Fig. 23

Na visualização otoscópica, à direita do medidor de profundidade, a área do canal auditivo sendo digitalizada atualmente é indicada por meio de uma linha azul brilhante.
Mais à direita, é visto o desenvolvimento da digitalização 3D. A ponta da sonda é visível na parte inferior da imagem; atrás dela seguem sombras brancas e cinza alongadas, indicando a área que acabou de ser digitalizada.

C. Desenvolvimento da digitalização 3D
No lado direito da tela, você verá a imagem 3D da digitalização do ouvido se desenvolvendo à medida que o processo continua. A superfície azul suave indica as partes que já foram digitalizadas. A linha de captura de dados mostrada na imagem
de vídeo-otoscopia também é vista aqui como uma curva branca, mostrada junto com uma imagem cinza fraca da sonda do
scanner. Atrás da área que está sendo digitalizada aparecem sombras alongadas, indicando a área que você acabou de digitalizar.
Partes inacabadas da digitalização são indicadas por uma borda colorida:
•

Lacunas tão pequenas que não requerem digitalização adicional são visualizadas por meio de uma borda preta.

•

Lacunas grandes, que precisam de atenção antes de concluir a digitalização, são indicadas por uma borda amarela.

Fig. 24 ► 30 e Fig. 25 ► 31 mostram duas digitalizações vistas em modo Pausa. As lacunas são indicadas por meio de contornos pretos e amarelos.

Fig. 24
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Lacunas menores, que não exigem digitalização adicional, são mostradas com um contorno preto.
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Fig. 25

Lacunas maiores, que exigem digitalização adicional, são mostradas com um contorno amarelo.

Sequência recomendada de digitalização do canal auditivo
É recomendável que você se concentre em digitalizar a parte inferior do canal auditivo em uma passagem, e a parte superior na próxima passagem. Em seguida, observe a imagem 3D quanto a lacunas que precisem ser preenchidas com passagens adicionais. Preste atenção extra à parede posterior do canal auditivo, pois pode ser um pouco complicado digitalizar
essa parte. Conclua a digitalização do canal auditivo antes de prosseguir para o pavilhão auricular.

8.5

Analisar uma digitalização em andamento
Durante uma digitalização em andamento, Pausa é o único botão que pode ser selecionado.
•

Para analisar uma digitalização em andamento, pressione o acionador para selecionar Pausa antes de remover o scanner do ouvido (para que ele não aponte inadvertidamente para os olhos) e afastá-lo do canal auditivo.

A tela agora mostrará a digitalização 3D atual à direita e as próximas etapas opcionais a serem executadas à esquerda.

Avaliar a digitalização
O modelo 3D pode ser girado em vários planos para visualização ideal da digitalização preliminar.
•

Use as setas na tela touchscreen do scanner para girar a digitalização para melhor visualização.

Como alternativa, você pode visualizar a imagem na tela do PC. Aqui você pode usar o mouse de duas maneiras:
•

Para girar a imagem gradualmente em uma direção específica, clique repetidamente ao lado do símbolo Seta que
aponta nessa direção.

•

Para girar a imagem em qualquer direção, pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse no centro
da imagem 3D e arraste o mouse nas direções pretendidas.

Para uma impressão digital 3D precisa, as lacunas indicadas com contorno amarelo devem ser redigitalizadas, na tentativa
de preenchê-las. Use seu julgamento clínico para continuar a digitalização ou seguir para a próxima etapa. As lacunas menores destacadas em preto não exigem digitalização adicional. Vide Fig. 24 ► 30 e Fig. 25 ► 31.
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Os botões para a seleção do modo de digitalização
mostrados à esquerda são:
A. modo Canal Ring,
B. modo Linha do pavilhão auricular,
C. modo Concha Ring.

Fig. 26

Visão do scanner durante a Pausa.
Nesse momento, apenas o canal do ouvido do paciente foi digitalizado.

Retomar a digitalização após uma pausa
Os botões de seleção do modo de digitalização são mostrados na parte esquerda da tela.
A próxima etapa sugerida foi destacada (etapa B no exemplo acima). A etapa destacada é a que será selecionada ao pressionar o acionador no scanner portátil.
Para selecionar outra etapa do processo, toque na seleção adequada na tela touchscreen.
•

Para continuar a digitalização:
1. Selecione o botão que mostra a parte do ouvido que você deseja digitalizar a seguir:
A. Canal auditivo - modo Canal Ring,
B. Superfícies planas do pavilhão auricular - modo Linha do pavilhão auricular ou
C. Cavidades da concha - modo Concha Ring.

2. Aponte a sonda do scanner para o canal auditivo e pressione o acionador para continuar a digitalização.

8.6

Digitalizar superfícies planas no modo Linha do pavilhão auricular
Quando a digitalização do canal auditivo estiver concluída, continue a digitalizar a concha e outras partes importantes do
pavilhão auricular.
Use o laser de linha para digitalizar as superfícies mais planas do pavilhão auricular e a maior parte das superfícies visíveis
do ouvido. Durante a digitalização de linha, posicione a sonda de modo que aponte para a área a ser digitalizada e fique próxima da superfície da pele (sem tocá-la).
•

Digitalize as superfícies planas do pavilhão auricular usando o modo Linha do pavilhão auricular:
1. Selecione o modo Linha do pavilhão auricular. Consulte Fig. 26 ► 32.
2. Pressione o acionador para ativar o laser de linha e começar a digitalizar o pavilhão auricular, iniciando pelas superfícies planas da concha.
3. Após digitalizar o máximo possível com o laser de linha, selecione Pausa.
4. Verifique a digitalização quanto à precisão e pontos que faltam ser digitalizados. Consulte Analisar uma digitalização em andamento ► 31.
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Fig. 27

8.7

Exemplo de uma digitalização após usar o modo Linha do pavilhão auricular. A tela sugere que você continue no modo Concha Ring, para preencher possíveis partes ausentes.

Concluir superfícies curvas no modo Concha Ring
A próxima etapa é usar o laser em anel para digitalizar as partes menos visíveis do pavilhão auricular, como as superfícies
curvas dentro da concha. Durante a digitalização, posicione a sonda paralela à área que está sendo digitalizada.
1. Selecione o modo Concha Ring. (Consulte Fig. 26 ► 32).
2. Pressione o acionador para ativar o laser em anel no modo Concha Ring. Use o laser em anel para digitalizar a hélice, a
parte inferior da concha e outras superfícies laterais da orelha.
3. Pause a digitalização e a verifique.
4. Se ainda houver lacunas na imagem 3D, use o modo Linha do pavilhão auricular ou o modo Concha Ring, conforme
necessário para concluir a digitalização.

Fig. 28

8.8

Exemplo de uma digitalização concluída, vista durante a Pausa.
O seletor de modo no lado esquerdo retornou ao ponto de partida.

Salvar a digitalização
•

Após verificar se a digitalização está completa, inicie o procedimento Salvar, selecionando o ícone Avançar.

Agora, existem três opções:
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•

Voltar. Continuar a digitalizar o mesmo ouvido. Consulte Voltar ► 34.

•

Marcação horizontal. Consulte Marcação horizontal. ► 34.

•

Salvar. Consulte Salvar ► 35.

Voltar
Use esta opção para cancelar a operação Salvar e continuar a sessão de digitalização no mesmo ouvido.

Marcação horizontal.
O plano horizontal pode ser marcado na imagem 3D. Esse recurso é útil ao solicitar microfones direcionais em aparelhos
auditivos personalizados.
1. Para marcar o plano horizontal dos microfones, mova o scanner para perto do ouvido e selecione Marcação
horizontal. O laser de linha será ligado.

Fig. 29

Selecione Marcação horizontal no menu para abrir a tela Marcação horizontal.

2. Aponte o scanner para o ouvido de forma que a linha marque o plano horizontal. Pressione o acionador do scanner ou
selecione Marcação horizontal na tela touchscreen para definir a linha. Uma marca de seleção verde indicará que o
plano horizontal foi marcado.

Fig. 30

34

A linha que indica o plano horizontal foi definida.
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Salvar
Ao selecionar Salvar, o aplicativo iniciará o processo de preenchimento das lacunas restantes e salvará a digitalização. O
tamanho das lacunas afetará a precisão da impressão digital 3D final do ouvido.
A digitalização finalizada aparecerá no quadro correspondente à sua seleção inicial do ouvido esquerdo ou direito.

Trocar de ouvido
Se você selecionar o ouvido oposto por engano, é possível transferir a impressão digital para o outro ouvido.
•

Para trocar de ouvido, clique no botão Trocar ouvido na parte inferior da tela.
Após um momento, a digitalização será exibida no quadro do ouvido oposto.

Fig. 31

Exibição na tela após a digitalização do ouvido direito.

Aceitar a digitalização
A digitalização salva gira lentamente no quadro, permitindo que você faça uma verificação final.
Nesse ponto, continue a digitalizar o outro ouvido ou desligue o scanner:
•

Para continuar a digitalizar o outro ouvido, limpe a sonda do scanner e selecione esse ouvido na tela. Consulte Selecionar o outro ouvido ► 35.

•

Para desligar o scanner e voltar ao prontuário do paciente, clique no botão Energia no canto superior
esquerdo da tela.

Apagar a digitalização
Se o resultado da digitalização não for aceitável (o paciente moveu a mandíbula, o fone de ouvido saiu do lugar, a verificação está incompleta ou com baixa qualidade), ela deve ser apagada e repetida.
•

8.9

Selecione o ícone Lixeira para que o ouvido seja apagado, de modo a apagar a digitalização e começar novamente.
Você será solicitado a confirmar que deseja apagar a digitalização.

Selecionar o outro ouvido
Preparos
1. Se for necessário digitalizar ambos os ouvidos, reposicione o fone para encaixar no ouvido oposto.
Novamente, certifique-se de centralizar o fone no ouvido e verifique se nenhum cabelo obstrui o padrão de pontos no
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anel de acompanhamento. O anel de acompanhamento deve estar posicionado próximo à cabeça, mas sem tocá-la.
Se tiver dúvidas, consulte Posicionar o fone de ouvido ► 22.
2. Coloque o paciente em um ângulo apropriado para digitalização conveniente desse ouvido. Consulte Posicionamento
do paciente ► 23.

Selecionar o outro ouvido
3. Na tela, selecione o outro ouvido para iniciar sua digitalização.
Consulte Selecionar o ouvido a ser digitalizado ► 25.

Atenção • Após digitalizar o primeiro ouvido do paciente, limpe a ponta da sonda para evitar infecção cruzada e
reposicione o fone corretamente antes de digitalizar o outro ouvido.

Digitalizar o outro ouvido
4. Defina o medidor de profundidade e digitalize o ouvido.
Se necessário, verifique as etapas em Definir o medidor de profundidade ► 26.

Fig. 32

8.10

Resultado final visto na tela touchscreen do scanner após a digitalização de ambos os ouvidos.

Finalizar a sessão de digitalização
•

Ao concluir uma digitalização em um paciente e salvar a digitalização, limpe a ponta da sonda e coloque o scanner no berço. Consulte Limpeza ► 39.

•

Se você ainda não tiver feito isso, clique no ícone Energia no canto superior esquerdo para desligar o scanner e voltar ao prontuário do paciente.

As digitalizações serão listadas no prontuário do paciente e automaticamente carregadas no Otocloud.
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Fig. 33

Prontuário do paciente com as últimas digitalizações exibidas.

Para ver possíveis digitalizações anteriores de um ouvido, clique na lista suspensa para esse ouvido, localizada na parte superior dos quadros:
A. Lista para o ouvido esquerdo
B. Lista para o ouvido direito
C. Para voltar para a Lista de pacientes, clique em < Lista de Pacientes.

Solucionar problemas dos resultados da digitalização
Se você encontrar falhas na imagem nesse momento, como grandes áreas que não foram digitalizadas, considere descartar a
imagem e fazer uma nova para substituí-la.

9

Gerenciar pacientes e digitalizações no Otocloud
Você pode enviar as digitalizações para o fabricante escolhido através do aplicativo on-line Otocloud. Esta seção descreve
como abrir o Otocloud no Session Manager e fechá-lo após o uso.
Também é possível abrir o Otocloud diretamente do computador de mesa.
Para obter mais instruções sobre como trabalhar com dados do paciente no Otocloud, consulte o Guia do Usuário Otocloud.

9.1

Abrir o Otocloud
Quando as digitalizações do ouvido do paciente atual forem concluídas, você poderá continuar trabalhando com os dados
no Otocloud. Otocloud é um aplicativo da web que permite que os profissionais de saúde auditiva acessem suas digitalizações e as enviem para fabricantes de aparelhos auditivos e moldes auriculares.
No Otocloud você também pode ver os detalhes de digitalizações enviadas anteriormente.

Procedimento
1. Se ainda não o fez, abra o prontuário do paciente no Session Manager, onde você pode ver as imagens digitalizadas.
Consulte Abrir um prontuário de paciente ► 18.
2. Clique no botão Abrir no Otocloud (A). O botão está localizado no topo da tela.
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Fig. 34

Abrir no Otocloud (A)

3. Quando o Otocloud ficar disponível, continue com o processo para enviar digitalizações ou exibir digitalizações enviadas para os aparelhos auditivos ou moldes do paciente, conforme necessário.

Procedimento alternativo
Na Lista de pacientes do Session Manager, selecione Abrir no Otocloud.
4. Quando o Otocloud abrir, selecione o paciente necessário na guia Pacientes ou Embalagens.

9.2

Voltar do Otocloud para Session Manager após o uso
O Session Manager permanece aberto em segundo plano, enquanto o Otocloud está em foco.
Isso significa que você pode alternar entre trabalhar no Otocloud e no Session Manager.
•
•

Para alternar entre o Otocloud e o Session Manager: pressione as teclas do teclado Alt + Tab.
Como alternativa, clique no ícone relevante, ou seja, no ícone do Otoscan ou do nave-

gador na barra de tarefas na parte inferior da tela do PC.

ou

Fechar o Otocloud após o uso
1. Clique no botão Sair no topo da tela. Isso o levará de volta à tela Acesso.
2. Para fechar a tela Acesso, clique no ícone X no canto superior direito da tela.
Agora, você está de volta ao Session Manager no PC local.

Nota • Se você deixar o Session Manager inativo em segundo plano por 20 minutos, o sistema o desconecta automaticamente. Isso é feito para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados.

Se você tiver se afastado do Session Manager por mais de 20 minutos, será necessário fazer login novamente para continuar
trabalhando com o Session Manager nesse momento.
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10

Efetuando logout
Fechar o Session Manager após o uso

A. Para fechar o Session Manager após o uso, clique no botão Logout no topo da tela. Isso o levará de volta à tela de
login.
B.

Para fechar a tela de login, clique no ícone X no canto superior direito da tela.

C.

Para desligar o PC, clique no botão Iniciar do Windows, localizado à extrema esquerda da barra de tarefas na parte inferior da tela, e siga o procedimento atual do Windows para desligamento.

Fig. 35

11

Procedimento de Logout

Limpeza
Atenção • Nunca use objetos afiados ou pontiagudos para limpeza!

11.1

Agentes de limpeza recomendados
Não há agentes de limpeza recomendados, específicos para este produto.
A ponta da sonda e o fone de ouvido são limpos com cotonete novo, macio e levemente umedecido com álcool isopropílico a 70%.
Todas as outras peças são limpas com pano novo, macio e levemente umedecido com detergente de limpeza suave.
Consulte as instruções detalhadas para cada componente e acessório do scanner nas seções Limpar o scanner ► 40, Limpar
o berço ► 40 e Limpar o fone de ouvido ► 40.

Otometrics - Otoscan

39

Guia do Usuário

11.2

Limpar o scanner
Aviso • Não limpe nenhuma parte do scanner em banho ultrassônico, nem o esterilize a gás ou em autoclave.

Aviso • Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.

Atenção • Para evitar infecção cruzada ou reinfecção, limpe e desinfete a sonda com lenços com álcool entre os pacientes e entre as digitalizações dos ouvidos do paciente.

1. Limpe a tela touchscreen, câmeras de acompanhamento, invólucro, botão acionador e cabo. Use um pano novo, macio
e levemente umedecido com detergente de limpeza suave. Quando a tela touchscreen e as câmeras de acompanhamento estiverem secas, esfregue-as com um pano seco (como microfibra) para remover riscos.
2. Limpe e desinfete a ponta da sonda. Use um cotonete novo, macio e levemente umedecido com álcool isopropílico a
70%. Limpe todas as superfícies da base até a ponta, incluindo a superfície plana na extremidade da ponta.

Atenção • Não aplique pressão na ponta da sonda.

11.3

Limpar o berço
•

11.4

Limpe a base do scanner e as superfícies externas do berço. Use um pano novo, macio e levemente umedecido com
detergente de limpeza suave.

Limpar o fone de ouvido
•

Limpe o fone de ouvido. Use um cotonete novo, macio e levemente umedecido com álcool isopropílico a 70%.

Nota • Lenços com álcool devem ser descartados de acordo com os regulamentos locais.

12

Serviço e manutenção
Nota • Não há peças que permitem manutenção pelo usuário dentro do invólucro do scanner.
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Aviso • Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos
devem ser feitos apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos,
faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com
defeito.
Sempre inspecione cuidadosamente a sonda antes do uso e não a utilize se houver algum sinal de dano.

Aviso • Não desmonte o invólucro do scanner sob nenhuma circunstância. As peças internas do scanner somente
devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.

12.1

Manutenção e verificação de calibração
Manutenção
A manutenção diária necessária para o scanner é a limpeza correta após cada digitalização. Consulte Limpeza ► 39.

Autoteste
Antes de cada digitalização, o scanner realiza um autoteste enquanto está encaixado no berço.
Se o scanner não passar no teste, você verá uma mensagem de erro na tela. Faça o seguinte:
1. Limpe a ponta da sonda. Use um cotonete novo, macio e levemente umedecido com álcool isopropílico a 70%.
2. Coloque o scanner no berço para uma nova verificação. Verifique se está encaixado corretamente no berço.
3. Selecione Tentar novamente na tela para iniciar a nova verificação.
4. Se o erro persistir, consulte Mensagens de erro durante a inicialização e atualização ► 42.

Verificação anual de calibração
•

Entre em contato com seu fornecedor para agendar pelo menos uma verificação anual de calibração do scanner.

•

Recomendamos que a calibração seja verificada se o equipamento tiver sofrido qualquer dano potencial.

•

Ao enviar o scanner para calibração, consulte as instruções da embalagem em Instruções de embalagem para o scanner

► 41.

12.2

Instruções de embalagem para o scanner
Ao enviar o conjunto do scanner para manutenção ou reparos, siga as diretrizes abaixo para minimizar o risco de danos
durante o transporte.

Procedimento:
1. Coloque o scanner de modo que fique posicionado firmemente no berço.
2. Prenda o scanner ao berço com fita adesiva ou fita de pintura. Não use um tipo de fita difícil de remover e que possa
danificar o dispositivo.
3. Envie o scanner no material da embalagem original.
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13

Resolução de Problemas

13.1

Mensagens de erro durante a inicialização e atualização

42

Mensagem de erro

Causa

Solução

Nome de usuário e/ou senha
inválidos.

O nome do usuário ou a senha não estavam
corretos. Os nomes de usuário diferenciam
maiúsculas e minúsculas.

Certifique-se de que a tecla Caps
lock não esteja ativada em seu
teclado. Tente novamente.

Esta mensagem também aparecerá se o
nome de usuário ainda não tiver sido usado
neste PC enquanto estava on-line.

Se você estiver entrando pela primeira vez neste PC, certifique-se de
que está on-line.
Se o problema persistir:Fale com o
administrador do Otoscan da clínica.

Falha no login, serviço não encon- Ocorreu um erro de rede.
trado. (404)

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha no login, erro de serviço.
(500)

Ocorreu um erro de rede.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha no login, desconhecido.

Ocorreu um erro de rede.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Você deve estar on-line para
usar o processo Esqueci a Senha.

O PC não pode ser conectado à internet.

Verifique sua conexão com a internet e tente novamente.

Falha no login, conta de usuário
bloqueada.

O login com dados incorretos foi tentado
muitas vezes.

Fale com o administrador do Otoscan da clínica.

Otoscan A atualização não pode
se conectar ao servidor. Verifique sua conexão com a internet ou firewall.

O PC não pode ser conectado à internet.

Verifique sua conexão com a internet ou firewall.
Tente novamente.
Entre em contato com o seu fornecedor para obter suporte técnico
se a falha persistir.

Otometrics - Otoscan

Guia do Usuário

13.2

Mensagem de erro

Causa

Solução

Sua conta de usuário não tem
acesso a nenhuma clínica.

O usuário atual não foi configurado para
nenhuma clínica.

Fale com seu Otoscan administrador.

Erro ao verificar atualizações.

Um erro ocorreu durante a verificação de
atualização.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha ao inicializar a Atualização
do Otoscan .

O PC não pode ser conectado à internet.

•

Verifique sua conexão com a
internet e tente novamente.

•

Entre em contato com o seu
fornecedor para obter suporte
técnico se a falha persistir.

Erro: Falha ao abrir a Atualização
do Otoscan ..

Um erro impediu a atualização do Otoscan
fosse inicializada.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha inesperada ao instalar a
atualização.

Um erro ocorreu durante o procedimento
de atualização.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Erro ao baixar arquivo, {0}.

Ocorreu um erro de rede.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Erro ao baixar o aviso do servidor.

Um erro ocorreu durante o procedimento
inicial.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Mensagens de erro no Session Manager
Mensagem de erro

Causa

Solução

Falha ao iniciar o software de
digitalização.

Um erro impediu a inicialização do scanner.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Aguardando o desligamento do
software de digitalização.

Leva um tempo excepcionalmente longo
para o aplicativo fechar.

Se esse processo não for concluído
em tempo hábil, selecione Forçar
fechamento.

Ocorreu um erro ao conectar ao
Otocloud.

O PC não pode ser conectado à internet.

Verifique sua conexão com a Internet.

Não foi possível carregar a digitalização.
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13.3

Mensagens de erro no software de digitalização
Mensagem de erro

Causa

Solução

Falha ao conectar ao scanner.

O software de digitalização não conseguiu
detectar se um scanner está conectado ao
PC.

•

Verifique se o cabo do scanner
está conectado firmemente na
porta USB e selecione Tentar
novamente.

•

Verifique na barra de tarefas se
o software de treinamento está
aberto em segundo plano.
Nesse caso, feche-o e selecione
Tentar novamente.

Falha ao conectar ao scanner.

O software de digitalização não conseguiu
detectar se um scanner está conectado ao
PC.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha crítica!

O software de digitalização detectou uma
falha que evita que o aplicativo funcione
corretamente.

Entre em contato com seu fornecedor para obter suporte técnico.

Falha no autoteste.

Podem existir diversas causas:

(Segunda tentativa)

Falha no autoteste. (Segunda ten-

•

O scanner não está posicionado corretamente no berço.

•

Verifique se o scanner está
apoiado uniformemente nos
suportes do berço, com a
ponta da sonda apontando diretamente para a parede traseira.Selecione Tentar
novamente .

•

A sonda ou as câmeras de acompanhamento não estão limpas.

•

Verifique se a sonda e as câmeras de acompanhamento estão
limpas e livres de detritos,
óleos ou resíduos. Consulte
Limpeza ► 39. Selecione Tentar novamente .

•

O scanner pode estar danificado.

•

Inspecione se há sinais de
danos visíveis.Entre em contato com seu fornecedor para
obter suporte técnico.

tativa)
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Mensagem de erro

Causa

Acompanhamento perdido

Podem existir diversas causas:

(Ícone):

•

O scanner está muito longe do ouvido
e do anel de acompanhamento.

•

Mova ou incline o scanner para
mais perto do anel de acompanhamento.

•

O paciente pode não estar usando o
fone de ouvido corretamente.

•

Verifique se o paciente está
usando o fone de ouvido conforme descrito no Guia do Usuário Otoscan.

•

A visão da câmera de acompanhamento
pode estar bloqueada pelos dedos do
operador, cabelo do paciente etc.

•

Verifique se a visão das duas
câmeras de acompanhamento
na frente do scanner está livre
de obstruções.

•

As lentes da câmera de acompanhamento podem não estar limpas.

•

Verifique se a sonda e as câmeras de acompanhamento estão
limpas e livres de detritos,
óleos ou resíduos. Ver Limpeza
► 39.

•

O ângulo do scanner pode ser muito
extremo.

•

Evite ângulos extremos e verifique se as câmeras de acompanhamento sempre têm uma
visão clara do anel de acompanhamento.
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14

Normas e avisos

14.1

Segurança
Este manual contém informações e avisos que devem ser seguidos para garantir o desempenho seguro do Otoscan. As
regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.

14.2

Definição dos símbolos
Fabricante
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido pelas Diretivas da UE 90/385/EEC,
93/42/EEC e 98/79/EC.
Também indica a data de fabricação.
Siga as instruções de uso

IEC 60601-1
Tabela D.2 #10

Consulte as instruções de uso
Indica a necessidade do usuário consultar as instruções de uso.
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3 e
IEC 60601-1
Tabela D.1 n.º 11

Não use se a embalagem estiver danificada

ISO 15223-1 Símbolo

Indica um dispositivo médico que não deve ser usado se a embalagem estiver aberta ou danificada.

5.2.8

Marcação CE de conformidade
93/42/EEC

Cumpre a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
O dispositivo é liberado para o mercado dos EUA com exigência de receita médica

21 CFR Parte 801.

USA Code of Federal Regulations. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)

§801.109(b)(1)

Dispositivo médico
Indica que o item é um dispositivo médico.
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Número de série
ISO 15223-1

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

Símbolo 5.1.7

Catálogo/número de produto
Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Parte aplicada tipo BF
Cumpre os requisitos de Tipo BF de IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 e EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 60601-1
Tabela D.1 #19

Limitação da umidade
Indica a faixa de umidade à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Limite de temperatura
Indica o limite de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Limitação de pressão atmosférica
Indica a faixa de pressão atmosférica à qual o dispositivo médico pode ser exposto com segurança.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Usado na tela do software para indicar que o acompanhamento está perdido no momento. Consulte o manual para mais referências.
Atenção
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4 e
IEC 60601-1

Indica a necessidade de que o usuário consulte as instruções de uso para informações cautelares
importantes, como avisos e precauções que não podem, por vários motivos, ser apresentados no
próprio dispositivo médico.

Tabela D.1 #10
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IEC 60601-1

Aviso
Usado em diálogos de mensagens de erro se o programa de software falhar. Consulte as informações detalhadas na caixa de diálogo.

Tabela D.2 #2

Aviso de radiação
IEC 60825-1

ATENÇÃO: Radiação de laser. Não olhe fixamente para o feixe. Produto de laser classe 2.
Está em conformidade com os requisitos da classe 2 da norma IEC 60825-1:2014.

Fabricado nos EUA

Fabricado nos EUA
Indica que o dispositivo é fabricado nos EUA.

Fabricado na Malásia

Fabricado na Malásia
Indica que o dispositivo é fabricado na Malásia. (Somente acessórios)

Fabricado na Dinamarca

Fabricado na Dinamarca
Indica que o dispositivo é fabricado na Dinamarca. (Somente acessórios)
Equipamento eletrônico abrangido pela Diretiva 2012/19/EU sobre descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).

EN 50419

Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final
da sua vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos domésticos não separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Natus Medical Denmark ApS, ou a qualquer fornecedor de Natus Medical Denmark ApS. Pode também entrar em contato as autoridades locais
para obter conselhos sobre descarte.
Consulte todo o Natus Medical Denmark ApS Diretiva WEEE ► 48

Padrões referenciados

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em etiquetas, rótulos e informações fornecidas Parte 1: Requisitos gerais

•

BS EN 50419:2006: Marcação de equipamentos elétricos e eletrônicos em conformidade com o artigo 11(2) da Diretiva 2002/96/CE (WEEE)

Diretiva WEEE
A Natus está comprometida em atender aos requisitos dos regulamentos da União Europeia para WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) de 2014. Essas regulamentações estabelecem que os resíduos elétricos e eletrônicos
devem ser coletados separadamente para tratamento e recuperação adequada, a fim de garantir que os WEEE sejam reutilizados ou reciclados com segurança. De acordo com esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação de devolução e
reciclagem ao usuário final, a menos que outras providências tenham sido tomadas. Entre em contato conosco para obter
detalhes sobre os sistemas de coleta e recuperação disponíveis em sua região em www.natus.com
Os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos e
apresentar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, quando o WEEE não for manuseado corretamente. Portanto, os usuários finais também têm um papel a desempenhar para garantir que os WEEE sejam reutilizados e reciclados com
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segurança. Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar WEEE junto com outros resíduos. Os
usuários devem usar os esquemas municipais de coleta, a obrigação de devolução dos produtores/importadores ou os transportadores de resíduos licenciados para reduzir os impactos ambientais adversos relacionados ao descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos, além de aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação de
resíduos desses equipamentos.
O equipamento marcado com a lixeira com rodas riscada é um equipamento elétrico e eletrônico. O símbolo da lixeira
com rodas riscada indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados junto com os
resíduos não separados, e sim coletados separadamente.

14.2.2

Avisos de advertência
Este manual contém informações e avisos que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro dos dispositivos e do
software cobertos por este manual . As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
1. Esta classe de equipamentos é permitida em estabelecimentos domésticos, se for usada sob a responsabilidade de um
profissional de saúde.
2. Para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados, sempre saia do sistema antes de deixá-lo sem supervisão.
3. Usuários pretendidos: Fonoaudiólogos, vendedores especializados de aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas (ORL)
e outro pessoal treinado.Observem que os regulamentos locais podem definir os usuários para vídeo-otoscopia de
maneira diferente. Os regulamentos locais devem ser sempre respeitados.
4. Não use o dispositivo em atividades não descritas na seção Uso Pretendido. Por exemplo, não use o dispositivo para
exame de cavidades nasais, olhos ou laringe.
5. Não olhe fixamente para o raio luminoso, nem o aponte na direção dos olhos de outras pessoas. Ele pode danificar os
olhos.
6. De acordo com a norma IEC TR 62471-2:2009, o sistema de lâmpadas é colocado no Grupo de Risco de Perigo 1, ou
seja, o grupo de menor risco em excesso do Grupo Isento. Para minimizar o risco relacionado ao visualizador, o sistema
deve ser instalado e usado de acordo com as instruções no Guia do Usuário.
7. Para evitar infecção cruzada ou reinfecção, limpe e desinfete a sonda com lenços com álcool entre os pacientes e
entre as digitalizações dos ouvidos do paciente.
8. Tenha cuidado ao inserir a sonda no ouvido do paciente - existe o risco de danificar a parede do canal auditivo e/ou a
membrana timpânica. Não aplique força excessiva com a sonda no ouvido externo do paciente.
9. A tela do dispositivo pode esquentar durante o uso pesado. Portanto, não toque na superfície da tela por mais de 1
minuto.
10. Danos acidentais e manipulação incorreta podem ter efeito negativo na funcionalidade do dispositivo. Entre em contato com o fornecedor para obter orientação.
11. Não use o dispositivo se houver algum sinal de dano à sonda.Entre em contato com o fornecedor.
12. Se o dispositivo cair, devolva-o ao seu fornecedor para inspeção de segurança.
13. Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.
14. Não desmontar sob quaisquer circunstâncias Otoscan. Entre em contato com o fornecedor. As peças internas Otoscan
somente devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.
15. É recomendável instalar a unidade em um ambiente que minimize a quantia de eletricidade estática. Por exemplo, é
recomendável manta antiestática.
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16. Não armazene ou opere o dispositivo em temperatura e umidade que ultrapassem as indicadas nas Especificações Técnicas, Armazenamento e Manuseio.
17. Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode
danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.
18. Não utilize o instrumento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambiente rico em oxigênio.
19. Nenhuma peça pode ser ingerida, queimada ou usada de qualquer maneira para outros propósitos além das aplicações
definidas na seção Uso Pretendido deste manual.
20. Por motivos de segurança e devido aos efeitos na EMC, os acessórios conectados às conexões de saída do equipamento
devem ser idênticos ao tipo fornecido com o sistema.
21. Recomendamos que o dispositivo não seja empilhado com outros equipamentos nem colocado em local sem ventilação, pois isso poderá afetar o desempenho do dispositivo. Caso seja empilhado ou colocado lado a lado com outro
equipamento, garanta que a operação do dispositivo não seja afetada.
22. Pode ocorrer ruído indesejado se o dispositivo for exposto a um campo de rádio forte. Esse ruído pode interferir com
o desempenho do dispositivo. Muitos tipos de dispositivos elétricos, por exemplo, telefones celulares, podem gerar
campos radioelétricos. Recomendamos que a utilização desses dispositivos na proximidade do Otoscan seja restringida.
Da mesma forma, recomendamos que o instrumento não seja utilizado na proximidade de dispositivos sensíveis a campos eletromagnéticos.
23. Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário de
operar o equipamento.
24. As emissões RF de Otoscan são bem baixas e não é provável que causem qualquer interferência em equipamento eletrônico nas imediações. No entanto, dispositivos locais colocados muito próximos do Otoscan podem sofrer efeito
negativo ou perda de funcionalidade.
25.

Ao montar um sistema eletro-médico, a pessoa que efetuar a montagem deve ter em conta que outros equipamentos conectados que não atendam os mesmos requisitos de segurança que este produto (por exemplo,
PC e/ou impressora) podem causar redução do nível de segurança geral do sistema. O equipamento deve
atender a UL/IEC 60950.

26.

Ao selecionar acessórios conectados ao dispositivo, os seguintes pontos devem ser considerados:
•

Uso de equipamento conectado em um ambiente de paciente

•

Prova de que o equipamento conectado foi testado de acordo com IEC60601-1 e/ou IEC60601-1-1 e
UL60601-1 e CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90.

27. Para estar em conformidade com a EN 60601-1-1, o computador e a impressora devem ser colocados fora do alcance
do cliente, ou seja, no mínimo a uma distância de 1,5 metro/5 pés.
28. Qualquer incidente grave que ocorrer em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do país ou Estado-Membro da UE em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido
29. O dispositivo pode ser descartado como lixo eletrônico normal de acordo com as regulamentações locais.

50

Otometrics - Otoscan

Guia do Usuário

15

Especificações técnicas
Requisitos do sistema
•

Acesso à internet. Velocidade de download recomendada: 2 Mbit

•

Laptop específico, incluído com as seguintes especificações mínimas:

Sistema operacional

Windows 10 Professional

Processador gráfico

Placa de vídeo separada, com no mín. 2 GB de memória

Processador

Mín. Quad Core, 8 núcleos lógicos (threads de hardware)

Memória total

Mín. 8 GB

Display (Tela)

Mín. 13" Máx. 15" full HD (1920x1080) Sem toque

Adaptadores de Wi-Fi

Wireless de banda dupla - b/g/n/ac

Disco rígido

Mín. Unidade de estado sólido de 156 GB

Identificação de tipo
O scanner Otoscan é o tipo 1093 da Natus Medical Denmark ApS.

Sistema de digitalização
Modos de digitalização

- Anel do canal, utilizando luz LED azul em 360°
- Linha do pavilhão auricular, utilizando o laser de linha azul
- Anel de concha, utilizando luz LED azul em 360°

Diâmetro distal da sonda

3,20 mm (0,13 polegadas)

Comprimento da sonda

30 mm (1,18 polegadas)

Precisão

No mínimo 80% da área de superfície está dentro de uma tolerância de renderização tridimensional de ± 200 μm, ao digitalizar a superfície de um artefato
mecânico verificado por CMM com curvaturas semelhantes a uma orelha.

Tela do dispositivo
Size (Tamanho)

4 polegadas

Tipo

Cor TFT com luz de fundo de LED

Resolução

480 x 800 dots

Entrada do usuário

Toque capacitivo

Fonte de alimentação do scanner
Potência de entrada

5 V USB 3.0

Plugue USB

USB 3.0, tipo A
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Armazenamento e manipulação
Temperatura de armazenamento

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Umidade relativa

<90%, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Ambiente de funcionamento
Temperatura

+10 °C a +30 °C (+50 °F até +86 °F)

Umidade relativa

30% a 75%, sem condensação

Pressão de ar

600 hPa a 1060 hPa

Desempenho essencial
Otoscan não tem desempenho essencial.

Normas
Segurança do paciente

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Tipo BF.
As peças aplicadas são sonda e invólucro do scanner.

15.1

Segurança do laser

Está em conformidade com os requisitos da classe 2 da norma IEC 608251:2014.

Segurança da lâmpada

IEC 62471:2006
Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas

EMC

IEC 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014

Acessórios
Os acessórios convencionais e os acessórios opcionais podem variar conforme o país - consulte o distribuidor local.

Nome do acessório

Número da peça

1093, Kit de treinamento completo

8-61-20000

1093, Acessório Berço para mesa

8-61-20100

1093, HS3 Acessório Fone de ouvido

8-61-22000

1093, Laptop com SW pré-instalado

8-35-49800-XX

1093, Compressas com álcool isopropílico 8-62-48100
a 70%
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7-50-14200-XX

Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)
•

Otoscan faz parte de um sistema médico elétrico, estando assim sujeito a precauções especiais de segurança. Por este
motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste documento devem ser seguidas atentamente.

•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telefone celular, podem interferir
com o funcionamento do Otoscan.
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IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

Otoscan utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões RF são

CISPR11

muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico
nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR11

Otoscan é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de ten-

Não aplicável

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâ-

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

mico. Se o piso for coberto com material sintético, a

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

+/- 8 kV, +/- 15 kV ar

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão

mentação de energia

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

da/saída
Oscilação

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV DC de entrada de linha(s)
para terra
+/- 1 kV DC de entrada de linha(s)
para linha(s)
Linhas de E/S +/- 2 kV para terra
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Quedas de tensão, curtas

0 % U T; 0,5 ciclo

interrupções e variações de

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

Se o usuário do Otoscan requer operação contínua

de alimentação de energia

0 % U T; 1 ciclo

durante interrupções de energia da rede elétrica é reco-

IEC 61000-4-11

e

mendável que o Otoscan seja alimentado por bateria ou

70 % U T; 25/30 ciclos

fonte de alimentação ininterrupta.

Estágio único: a 0°
Interrupções de tensão nas

0 % U T; 250/300 ciclos

Sem portas relevantes

30 A/m

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

linhas de entrada de alimentação de energia
IEC 61000-4-11
Campo magnético da frequência de alimentação
(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8

Se forem observados efeitos negativos na medição,
mude o local do Otoscan

U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Faixas ISM

Faixas ISM

RF irradiada

3 V/m (cuidados profissionais de

10 V/m

IEC 61000-4-3

saúde)
10 V/m (cuidados de saúde em
casa)

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz
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Campos de proximidade de

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças eletrônicas de Otos-

comunicação sem fio RF

386 MHz

386 MHz

can e equipamentos de comunicação sem fio RF deve

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

ser maior do que 30 cm (11,8 polegadas).

Nota: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

Otoscan utilize energia de RF apenas no seu funcionamento interno. Assim, as emissões RF são

CISPR11

muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento eletrônico
nas imediações.

Emissões RF

Classe B

CISPR11

Otoscan é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os conectados diretamente com rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios residenciais.

Emissões de harmônicas IEC

Compatível

61000-3-2
Flutuações de ten-

Compatível

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
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Descarga eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

Contato +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV Contato +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV
+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV ar

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV ar

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

Sem portas relevantes

do/explosão

mentação de energia

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâmico. Se o piso for coberto com material sintético, a
umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.
A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

da/saída
Oscilação

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

Quedas de tensão, curtas

<5% U T (>95% de queda em U T)

interrupções e variações de

para 0,5 ciclo

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

40% UT (60% de queda em U T)

Se o usuário do Otoscan requer operação contínua

de alimentação de energia

para 5 ciclos

durante interrupções de energia da rede elétrica é reco-

IEC 61000-4-11

70% U T (30% de queda em U T)

mendável que o Otoscan seja alimentado por bateria ou

para 25 ciclos

fonte de alimentação ininterrupta.

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.
Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

<5% U T (>95% de queda em U T)
para 5 s
Campo magnético da fre-

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de potência

quência de alimentação

devem ter níveis característicos de um local normal num

(50/60 Hz)

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8

Se forem observados efeitos negativos na medição,
mude o local do Otoscan

U T é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601

56

Otometrics - Otoscan

Guia do Usuário

RF conduzido

3 V rms (equipamento não de

3 V rms

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e

IEC 61000-4-6

suporte à vida)

150 kHz a 80 MHz

móveis não deverão se utilizados mais perto de qualquer

150 kHz a 80 MHz

parte do Otoscan, incluindo cabos, do que a distância
calculada pela equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima do transRF irradiada

3 V/m (equipamento não de

3 V/m

missor em watts (W), de acordo com o fabricante do

IEC 61000-4-3

suporte à vida)

80 MHz a 2,5 GHz

transmissor, e d é a distância de separação recomendada
em metros (m).

80 MHz a 2,5 GHz

As forças de campo dos transmissores de RF fixos, de
acordo com o determinado por um inquérito eletromagnético local, a deverão ser inferiores ao nível de
conformidade de cada faixa de frequências. b
Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o Otoscan é utilizado exceder o nível
de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do Otoscan. Se forem observados desempenhos anormais, podem
ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do Otoscan.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

As distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o Otoscan.
O Otoscan é destinado a ser utilizado em um ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o usuário do
Otoscan pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações de RF portáteis e
móveis (transmissores) e o Otoscan segundo o recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
Potência nominal de saída máxima do Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
transmissor

m

W
150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

Otometrics - Otoscan

57

Guia do Usuário

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser
estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.
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Outras referências
A versão mais recente deste Guia do Usuário está disponível na área de trabalho do seu Otoscan PC.
Para informações sobre o aplicativo on-line Otocloud, consulte o Guia do Usuário Otocloud.
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Distribuidor Autorizado no Brasil
GN Resound Produtos Médicos LTDA
Rua do Paraiso, 139 - 6/8 E 9 andar
São Paulo - SP 04103-000
Brasil
11 3016 8387 ou 11 3016 8389

Responsabilidade do fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no desempenho do
equipamento somente se:

•

Todas as operações de montagem, extensões ou regulações, modificações ou reparos, forem efetuadas pelo fabricante
do equipamento ou por pessoal autorizado pelo fabricante.

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado atende aos requisitos de EN/IEC.

•

O equipamento deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, confiabilidade e
desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
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