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1

Introdução
O Otoscan é uma solução abrangente de realização de exames ao ouvido que disponibiliza uma forma nova, segura e simples de fazer impressões digitais para moldes auriculares ou dispositivos auriculares personalizados.
Acaba com as preocupações clínicas relacionadas com as tradicionais impressões em silicone, como o risco para o paciente,
o desconforto do paciente e a inconsistência do produto final.
A função principal do Otoscan é realizar exames 3D digitais do canal auditivo e do pavilhão auricular do paciente, para utilização no fabrico de dispositivos auriculares personalizados. O software de exame transforma os exames em ficheiros de
imagem que estão prontos a usar na modelação 3D. Durante o processo de exame, o scanner realiza uma vídeo-otoscopia
para ajudar o utilizador a direcionar o exame no ouvido do paciente. Consulte Finalidade ► 6.

Scanner e software
O scanner é usado em conjunto com o Otoscan Session Manager instalado num PC dedicado.
O Session Manager sincroniza os dados com a aplicação online Otocloud, a partir da qual pode aceder, efetuar anotações e,
subsequentemente, enviar exames do paciente em formato eletrónico como pedidos personalizados para os fabricantes ou
laboratórios de moldes auriculares.

1.1

O sistema Otoscan
O sistema Otoscan é constituído por:
•

Um computador portátil dedicado com o software Otoscan pré-instalado

•

Um scanner de mão

•

Um suporte para acoplar em segurança o scanner

•

Um par de auscultadores com microfone para um direcionamento preciso do ouvido e do canal auditivo durante o
exame

•

Um kit de formação para treinar a prática de exame. (Opcional)

As partes individuais do sistema são descritas em pormenor nas secções seguintes.
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Fig. 1

O conjunto Otoscan

A. Scanner colocado no seu suporte de secretária

1.2

B.

Auscultadores com microfone

Acerca deste manual
Ler o Guia do utilizador
Leia este Guia do utilizador antes de utilizar o scanner para exames que envolvam pacientes.
Sempre que seja relevante, o procedimento a seguir está descrito no início da secção, podendo também obter uma descrição detalhada dos passos individuais nas secções seguintes ao procedimento.
Para obter um exemplar impresso gratuito da documentação do utilizador, contacte a Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).

A utilização de Avisos, Precauções e Notas
Para captar a sua atenção para as informações relativas ao uso seguro e apropriado do dispositivo ou software, o manual utiliza as seguintes recomendações de prudência:

Aviso • indica que existe risco de morte ou ferimentos graves para ou utilizador ou paciente.

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

Nota • indica que deve tomar especial atenção.

Referência a itens do ecrã neste Guia do utilizador
Os menus, ícones e funções a selecionar são apresentados a negrito, como por exemplo:

Otometrics - Otoscan
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"Neste exemplo, que apresenta um exame em curso, o acionador irá ativar o botão Pausa."

2

Finalidade
O Otoscan fornece uma imagem visual ampliada para inspeção do canal auditivo externo e da membrana do tímpano. Proporciona igualmente a iluminação do canal auditivo para fins de inspeção.
O Otoscan regista e apresenta ao profissional de audição, num ficheiro de imagem, uma medição topológica do canal auditivo externo.

2.1

Indicações de utilização
A aplicação principal do scanner e do Session Manager é a realização de impressões (exames) tridimensionais (3D) digitais
do(s) ouvido(s) do paciente para fabrico de moldes auriculares e aparelhos auditivos personalizados.
A impressão 3D também pode ser usada para o fabrico de auscultadores com microfone personalizados, tampões para os
ouvidos ou tampões para os ouvidos para natação.
A aplicação secundária deste produto é a vídeo-otoscopia. A função de vídeo-otoscópio é principalmente a de ajudar o utilizador a direcionar o exame no ouvido do paciente.

2.2

Princípio de funcionamento físico
O scanner Otoscan projeta um anel ou linha de luz azul a partir da sonda para a superfície do canal auditivo ou do ouvido
externo. Esta projeção é convertida em coordenadas 3D através de um sistema de câmaras complexo.
É criado um modelo 3D através da passagem da sonda pelas superfícies do ouvido. O sistema de câmaras também permite
ao operador direcionar a sonda no interior do canal auditivo, que está iluminado por uma fonte de luz branca.
O utilizador pode operar o scanner diretamente a partir do visor do scanner de mão.
O scanner destina-se a uma utilização temporária.

2.3

Perfil do utilizador previsto
Audiologistas, vendedores especializados de aparelhos auditivos, médicos ORL e outras pessoas qualificadas.Tenha em atenção que as regulamentações locais podem definir utilizadores para vídeo-otoscopia de forma diferente. Os regulamentos
locais devem ser sempre cumpridos.

2.4

Pacientes previstos
O Otoscan está indicado para utilização em pacientes com 18 ou mais anos de idade e que se apresentem para inspeção ao
canal auditivo externo.

2.5

Parte do corpo prevista ou tipo de tecido com aplicação ou interação
O ouvido externo do paciente é a única parte do corpo prevista para exame.
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2.6

Contraindicações
Aviso • Se o paciente sentir desconforto intenso durante o procedimento de exame, pare o processo.

Atenção • Recomendamos vivamente que realize um exame otoscópico com um vídeo-otoscópio tradicional ou dedicado para avaliar o estado do ouvido exterior antes de efetuar um exame.
- Não deverá existir cerume, ou estar presente apenas em pequenas quantidades que não interfiram com o processo
de exame.
- Se existir demasiado cerume, não realize o exame ao ouvido ou limpe o ouvido antes do exame.
- Certifique-se de que não existem fluidos residuais no ouvido do paciente após a limpeza ou remoção de cera.

Aviso • Os exames não devem ser efetuados em pacientes que apresentem as seguintes contraindicações:
- Se houver uma descarga ou sinais de infeção no ouvido
- Se o paciente tiver sido recentemente submetido a uma cirurgia ao ouvido
- Se o canal auditivo estiver obstruído ou existir cerume em quantidades moderadas que possam interferir com o processo de exame
- Se o paciente não for cooperante
- Se o paciente não for capaz de manter-se imóvel durante o processo de exame devido a movimentos incontrolados
ou involuntários da
cabeça e/ou do corpo
- Se o paciente tiver um histórico de tonturas, enxaquecas ou outra sensibilidade a luzes estroboscópicas
- Se o paciente sentir desconforto intenso durante o procedimento
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Desembalar
Embalagem 1: Computador portátil

Fig. 2

Otometrics - Otoscan

Embalagem 2: Scanner e auscultadores com microfone

Opcional: Kit de formação

O conjunto Otoscan e o kit de formação opcional
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Desembalar o PC
•

Retire todo o material de embalagem e certifique-se de que guarda todos os cabos e peças, incluindo o material de instrução.

•

Mantenha a nota anexada num local de fácil acesso para fins de consulta. Os possíveis utilizadores seguintes podem
precisar da descrição de como iniciar o PC e encontrar o presente guia do utilizador.

Desembalar o scanner, o suporte e os auscultadores com microfone

Nota • Retire cuidadosamente todo o material de embalagem e tenha em atenção que a ponta da sonda do scanner é
frágil!
Seja particularmente cuidadoso quando remover a fita que mantém o scanner preso ao suporte e quando manusear o
scanner depois de este estar livre.

•

Quando o scanner não estiver a ser usado, coloque-o sempre no suporte para proteger a ponta da sonda.

Inspecionar se o equipamento apresenta possíveis danos

Atenção • Inspecione visualmente se o equipamento apresenta possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não coloque o dispositivo em funcionamento. Contacte o seu distribuidor local para obter
assistência.

Fig. 3

Para evitar danos, deixe sempre o scanner no suporte quando não estiver a ser utilizado!

Verificação da guia de transporte
•

Verifique a guia de transporte para assegurar que recebeu todas as peças e acessórios necessários. Se a sua embalagem
estiver incompleta, contacte o seu distribuidor local.

Guardar o material de embalagem para uso posterior
•

8

Guarde todos os materiais de embalagem, uma vez que o material de embalagem original irá proteger contra danos
durante a expedição; por exemplo, quando enviar o scanner para uma verificação de calibração anual ou para assistência técnica.
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3.1

Armazenamento das unidades Otoscan
Se precisar de guardar os dispositivos Otoscan, siga estas orientações:
•

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

•

Armazene o Otoscan e os acessórios num ambiente seco. Consulte também Especificações técnicas ► 54.

4

Familiarizar-se com o Otoscan

4.1

O PC Otoscan
O PC destina-se a uma utilização exclusiva para o processo Otoscan. Fornece energia ao scanner durante a utilização e o Session Manager instalado controlo o scanner e guarda os dados derivados do processo de exame numa base de dados local.
Quando estiver online, a base de dados de pacientes local será sincronizada com uma segunda base de dados, que faz parte
da aplicação online Otocloud.

Procedimento de instalação
1. Instale o PC num local adequado. (Consulte a seguir).
2. Alimentar o PC: Ligue-o a uma tomada elétrica. (Consulte a seguir).

Preparar o PC
•

Coloque o PC numa bancada adequada e deixe espaço para manter o scanner próximo. Certifique-se de que as ventilações de ar do PC não estão obstruídas.

•

Pondere a colocação do ecrã do PC num local de livre visualização para os pacientes, para que estes possam acompanhar o processo de exame.

O Otoscan Session Manager e todos os acessórios necessários foram instalados no PC na fábrica.
Antes da utilização, o PC deve ser ligado a uma rede com ou sem fios. Consulte Ligar à Internet ► 10.
Para começar a trabalhar é necessário um elemento de início de sessão e uma palavra-passe, que são fornecidos pelo administrador Otoscan local.
Para obter instruções sobre como usar as unidades de software Otoscan, consulte as secções:
•

Iniciar sessão no sistema ► 17.

•

Gerir registos do paciente ► 19.

•

A sessão de exame ► 26.

•

Gerir pacientes e exames no Otocloud ► 39.

Ligar o PC
1. Ligue a fonte de alimentação externa à tomada de alimentação no PC.
2. Ligue a fonte de alimentação externa diretamente a uma tomada de rede CA com uma ligação à terra de proteção
com três fios.

Otometrics - Otoscan
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Funcionamento a bateria
Se necessário, o PC pode trabalhar com a bateria incorporada durante um curto período de tempo antes de ser ligado a
uma tomada elétrica para recarregar. Para prolongar a autonomia da bateria, não deixe que o PC descarregue por completo
antes de o recarregar.

Instruções adicionais
Caso necessite de instruções adicionais sobre como ligar o PC a uma tomada elétrica ou como usar funções gerais no PC,
consulte as instruções do utilizador do fabricante do PC, fornecidas com o PC.

4.2

Ligar à Internet
O PC pode ser ligado a uma rede através de um cabo Ethernet com fios ou através de uma ligação sem fios (Wi-Fi).

Ligar a uma rede sem fios (Wi-Fi)
1. Para aceder à lista de redes sem fios disponíveis, clique no ícone de rede no tabuleiro do sistema no canto inferior
direito do ecrã do PC.
2. Localize a rede à qual pretende ligar-se e clique no respetivo nome. Se for uma rede que conhece e à qual pretende
ligar-se regularmente, deverá igualmente assinalar a opção que diz: Ligar automaticamente. Em seguida, clique em
Ligar.
3. Após ter clicado em Ligar, o Windows irá verificar as definições de segurança da rede sem fios. Quando tiver terminado, irá pedir-lhe a chave de segurança.
4. Após ter inserido a chave de segurança (palavra-passe) exigida pela rede sem fios, clique em Seguinte.

Ligar a uma rede com fios
1. Ligue o cabo Ethernet ao adaptador de rede no PC.
2. A ligação de rede deverá estabelecer-se automaticamente.

Nota • Contacte o seu administrador de rede para obter ajuda com o estabelecimento ou a manutenção de uma ligação de rede.
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4.3

O suporte do Otoscan

Fig. 4

Para evitar danos, deixe sempre o scanner no suporte quando não estiver a ser utilizado!

O suporte foi concebido para colocar em segurança o scanner quando não está a ser utilizado. Para além disso, a parede traseira interior do suporte está coberta com um padrão ponteado. Antes de cada exame, o scanner irá usar o padrão para um
autoteste da funcionalidade do scanner.

4.4

O scanner
O scanner é uma unidade avançada com lasers e câmaras incorporados. Consulte Princípio de funcionamento físico ► 6.
Os auscultadores com microfone do paciente servem como ponto de referência para todo o processo de exame. Consulte
Os auscultadores com microfone ► 16.
Durante o exame, as duas câmaras colocadas em cada um dos lados da sonda rastreiam continuamente a posição dos auscultadores com microfone relativamente aos dados 3D que estão a ser recolhidos pelo scanner. Isto permite ao sistema
construir um modelo 3D exato do canal auditivo e das partes necessárias do pavilhão auricular. Consulte Os componentes
do scanner ► 12, Fig. 5 e Fig. 6.

Atenção • A ponta da sonda do scanner é frágil. Para evitar danos, deixe sempre o scanner no suporte quando não
estiver a ser utilizado!

4.4.1

Ligar o scanner
Aviso • O sistema Otoscan deve ser sempre instalado de acordo com as instruções no Guia do utilizador do Otoscan.

O scanner é entregue completamente montado e apenas precisa de ligar os cabos.

Atenção • Para ligar o scanner ao PC, utilize apenas o cabo USB fornecido.

Otometrics - Otoscan
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•

Ligue o cabo USB que está anexado ao scanner a uma das portas USB do PC no lado do PC.

Aviso • O scanner não deve ser ligado a outros PC que não o computador portátil bloqueado fornecido pela Otometrics. Não deverá tentar usar o mesmo com qualquer outro software que não seja o Otoscan Session Manager, Otocloud e o software de formação.

Colocar o suporte e o scanner junto ao PC
•

4.4.2

Mantenha o scanner no suporte e coloque o conjunto numa bancada estável junto ao PC.
Escolha um local onde tenha um acesso cómodo ao scanner quando este estiver colocado no suporte.
De igual modo, certifique-se de que possui uma visão desobstruída do ecrã do PC durante a sessão de exame. Isto será
útil quando efetuar uma pausa para avaliar a imagem obtida, se preferir ver a imagem num ecrã de maiores dimensões
e quando finalizar a sessão de exame.

Os componentes do scanner
Estão descritos a seguir os componentes individuais do scanner que trabalham em conjunto para criação dos exames 3D, tal
como são vistos do lado da sonda e do lado do ecrã tátil do scanner, respetivamente.
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Componentes do scanner — vistos do lado da sonda
A. Câmaras de rastreamento
As câmaras em qualquer lado da sonda detetam o anel
de rastreamento dos auscultadores com microfone usados pelo paciente. As câmaras acompanham a posição
do scanner relativamente ao ouvido do paciente. Para
funcionar corretamente, a vista das câmaras do anel de
rastreamento deve permanecer desobstruída.
B.

Laser de anel
Examina para o exterior a partir da ponta da sonda (E
em Fig. 6 ► 14). Examina o canal (no modo Anel de
canal) e as porções curvas do pavilhão auricular, como a
hélice, as paredes laterais da concha e a incisura intertrágica (no modo Anel de concha).

C.

Laser de linha
Examina na frente da ponta da sonda numa linha horizontal (no modo Linha do pavilhão auricular), semelhante a um scanner de código de barras. É utilizado
para examinar as partes mais planas do pavilhão auricular, como a parte central da taça de concha e as cristas na extremidade da concha.

Fig. 5

Otometrics - Otoscan

O scanner de mão, visto do lado da sonda.

D. Botão acionador
Seleciona a ação seguinte mais comum, com base no
estado atual do dispositivo. Se estiver disponível mais
que uma ação, a ação seguinte mais comum é mostrada
em destaque no ecrã. Por exemplo, irá usar o acionador
para definir o medidor de profundidade e iniciar um
exame. Durante um exame, pode premir o acionador
para fazer pausa no exame.
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Componentes do scanner (continuação) — vistos do lado do ecrã tátil
E. Sonda
A sonda é a parte do scanner que pode ser inserida no
canal auditivo. Contém iluminação, a câmara de vídeo-otoscópio e o scanner de laser de anel. É frágil e pode partir-se
se o dispositivo não estiver apoiado no suporte quando não
está a ser usado.
F. Indicador de estado
A cor do logótipo Otometrics indica o estado do scanner.
O dispositivo está ligado e pronto quando a luz estiver
verde. Ver a legenda: A seguir, as cores do indicador do
estado.
G. Ecrã tátil
O ecrã é um ecrã tátil. Serve como interface principal
usada ao longo do processo de exame e pode ser usado em
combinação com o acionador. Todos os aspetos do procedimento são mostrados no ecrã, incluindo a imagem do
exame 3D, a vista vídeo otoscópica, as leituras de profundidade e as mensagens.

Fig. 6

O scanner de mão, visto do lado do ecrã tátil

Legenda: Cores do indicador de estado
Verde:

Pronto/Em espera

Azul:

Scanner ativo ou no modo de exame, com rastreamento dos auscultadores com microfone

Amarelo: Scanner no modo de exame, mas rastreamento perdido
Ação necessária: Posição correta do scanner vs. anel de rastreamento.
Laranja:

4.4.3

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

Ligar e desligar o scanner
Ligar o scanner
O PC controla a alimentação do scanner. Isto significa que o scanner será automaticamente ligado quando iniciar um exame
a partir do registo do paciente no Session Manager. Consulte Iniciar o exame 3D ► 26.
Para abrir o Session Manager, necessita de um nome de utilizador e palavra-passe registados. Consulte Iniciar sessão no sistema ► 17

Aviso • Não olhe diretamente para o laser nem aponte o laser na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe de luz
pode danificar os olhos.

Desligar o scanner
O scanner desliga-se automaticamente algum tempo após a conclusão de uma sessão de exame.
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Nota • Se desligar acidentalmente o scanner do PC durante a utilização, esta ação irá desligar o scanner mas não a
aplicação de exame. Volte a ligar o scanner e prossiga com a sessão de exame.

4.4.4

Utilizar o acionador Otoscan e o ecrã tátil
Métodos de funcionamento
A forma recomendada de controlar o scanner é por meio do seu ecrã tátil e acionador.

Utilizar o ecrã tátil
Durante o exame, o ecrã tátil no scanner mostra um duplicado do ecrã no PC. Este permite-lhe operar o scanner por meio
do seu ecrã tátil, ao mesmo tempo que pode usar o visor do PC para uma vista mais alargada do exame parcial ou completo. Quando necessário, também pode fazer seleções do scanner no ecrã do Pc utilizando um rato de PC ou o painel tátil
do PC.

Atenção • O Otoscan visor do ecrã tátil pode ficar quente durante uma utilização intensiva. Não toque na superfície
do visor durante mais que 1 minuto.

Utilizar o acionador
O Otoscan acionador está localizado na pega do dispositivo. Consulte o ponto D em Os componentes do scanner ► 12. Permite ao utilizador iniciar ou fazer pausa no exame, bem como prosseguir para os passos seguintes no processo de exame.
Ao pressionar o acionador irá sempre selecionar o botão visto no ecrã tátil. Se estiver disponível mais que um botão, o
botão a ser selecionado a seguir aparece destacado no ecrã. De um modo geral, os botões destacados no ecrã irão guiá-lo
pelo procedimento de exame normal.
No exemplo na Fig. 7, que mostra um exame em curso, o acionador irá ativar o botão Pausa.

Fig. 7

Otometrics - Otoscan

Um exame em curso. O botão Pausa é a única seleção possível neste ponto.
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4.5

Acessórios
Desembalar os acessórios
Desembale os auscultadores com microfone e (se relevante) o kit de formação opcional e coloque-os junto ao scanner.

4.5.1

Os auscultadores com microfone
Os auscultadores com microfone instalados na cabeça do paciente antes do exame. É essencial para o processo de exame,
uma vez que o anel de rastreamento dos auscultadores com
microfone serve como ponto de referência para as duas câmaras no scanner, que localizam a posição exata do ouvido
durante o exame.
É, por isso, muito importante, para um exame bem sucedido,
que os auscultadores com microfone estejam corretamente
posicionados e que permaneçam no lugar durante todo o
exame. Consulte Colocar os auscultadores com microfone ►
24.
Para facilitar a colocação correta, os auscultadores com microfone foram concebidos para examinar um ouvido. Quando examinar o outro ouvido (se necessário), reposicione os
auscultadores com microfone de forma a estarem direcionados para esse ouvido. Este procedimento maximiza a eficiência e mantém uma elevada precisão em ambos os
exames.
Fig. 8

4.5.2

Os auscultadores com microfone, com o anel de rastreamento corretamente centrado sobre o ouvido

Kit de formação
Uma base do ouvido de treino, com aplicação permanente de um anel a partir dos auscultadores com microfone e dois
modelos permutáveis estão disponíveis como extra opcional para fins de formação.
Se a sua encomenda incluir o kit de formação, coloque-o num local cómodo para a formação, como por exemplo junto ao
scanner.
Junto com o software de formação incluído e que está acessível a partir do ambiente de trabalho do PC Otoscan, este
conjunto de ouvidos oferece uma oportunidade segura e cómoda de fazer experiências com o scanner até sentir que
conquistou competência suficiente para utilizar o mesmo com pessoas reais.

4.5.3

Formação no Otoscan
As sessões de formação no Otoscan são organizadas para garantir que os utilizadores ficam rapidamente familiarizados com a
utilização do equipamento de uma forma segura e eficiente.
Contacte o seu fornecedor para obter mais informações sobre as ações de formação disponíveis na sua área.
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5

Iniciar sessão no sistema
ID do utilizador e palavra-passe
Todos os utilizadores Otoscan devem ter uma ID de utilizador (o endereço de e-mail do utilizador) e uma palavra-passe para
aceder ao Otoscan Session Manager e à aplicação online Otocloud. Existem duas formas de aceder ao Otocloud: Através do
Session Manager no Otoscan PC ou através do início de sessão Otocloud separado em qualquer PC com ligação à Internet.
Consulte o Guia do utilizador do Otocloud para obter mais informações.
Inicialmente, o administrador principal de uma clínica recebe um e-mail com instruções sobre como registar-se no Session
Manager e Otocloud. O administrador principal pode, depois, adicionar outros utilizadores que necessitem de acesso à aplicação.

5.1

Iniciar sessão
O primeiro início de sessão
Os administradores do Otoscan podem configurar utilizadores na aplicação online Otocloud.
Cada novo utilizador que tenha sido configurado pelo administrador irá receber um e-mail com um nome de utilizador e
uma palavra-passe para o OtoscanSession Manager e Otocloud.
Para iniciar sessão, siga este procedimento:

Inicie o PC e abra a aplicação do software Otoscan
1. Prima o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) no PC para ligar.
2. Clique duas vezes no ícone Otoscan no ambiente de trabalho do seu PC.

Aguarde até que o sistema verifique o novo software
Quando o Session Manager inicia, verifica as atualizações ao software. Se estiver disponível uma atualização, recomendamos que deixe o sistema instalar a mesma. Se a notificação de atualização for mostrada num momento inconveniente, pode ignorar a atualização um número limitado de vezes. No entanto, o sistema irá continuar no modo offline
até o software ter sido atualizado.
Se a atualização for crítica para um desempenho continuado, não será permitido ignorar a atualização.
•

Para iniciar a atualização, clique no botão Atualização.

Atualização disponível para
Otoscan Session Manager
•

Para ignorar a atualização, basta registar-se no sistema.

Otometrics - Otoscan
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Registar no sistema
O sistema irá pedir-lhe para inserir o seu nome de utilizador e palavra-passe:
•

Insira o nome de utilizador e palavra-passe que recebeu do administrador do Otoscan na sua clínica.

•

Clique no botão Iniciar sessão.

Nota • Se deixar o PC inativo durante 20 minutos, o sistema encerra automaticamente a sessão.

Consulte Terminar sessão ► 41 para obter instruções sobre como terminar a sessão e encerrar após a utilização.

Palavra-passe esquecida
Se se esqueceu da sua palavra-passe, faça o seguinte:
•

5.2

Clique na ligação por baixo do botão Iniciar sessão: Esqueci-me da palavra-passe
Será redirecionado para outra janela, onde pode inserir o seu endereço de e-mail.
Irá depois receber um e-mail com instruções sobre como reiniciar a palavra-passe e criar uma nova.

Descrição geral da Otoscan aplicação de software
O Session Manager contém uma base de dados do paciente, que abre automaticamente quando inicia o Session Manager.
É aqui que os dados do paciente são criados e mantidos atualizados. Consulte Gerir registos do paciente ► 19.
O scanner apenas pode ser iniciado a partir de um registo do paciente. Durante a realização de um exame, pode operar o
scanner diretamente a partir do respetivo ecrã tátil incorporado. Consulte A sessão de exame ► 26.

5.3

Descrição geral do Otocloud
O Otocloud é uma aplicação online do Otoscan. É utilizada para transmitir exames e mensagens para fabricantes de aparelhos auditivos e laboratórios de moldes auriculares em associação a encomendas de instrumentos auditivos.
Existem duas formas de aceder ao Otocloud: Através do Session Manager no Otoscan PC ou através do início de sessão Otocloud separado em qualquer PC com ligação à Internet. Consulte o Guia do utilizador do Otocloud para obter mais informações.
Quando o PC Otoscan estiver online e um utilizador com sessão iniciada, a aplicação irá manter o registo do paciente na
base de dados local no PC sincronizado com os correspondentes registos de dados no Otocloud.
Enquanto está a trabalhar no Otocloud a partir do PC Otoscan, o Session Manager permanece aberto no PC em segundo
plano.
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•

Para mudar entre Otocloud entre Session Manager: prima as teclas do teclado Alt + Tab.

•

Em alternativa, clique no ícone relevante, ou seja, no ícone Otoscan ou no ícone do
browser na barra de tarefas na parte inferior do ecrã do PC.

ou
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Se deixar o Session Manager inativo em segundo plano durante 20 minutos, o sistema encerra automaticamente a sessão.
Esta ação serve para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados.
Consulte Gerir pacientes e exames no Otocloud ► 39 e o Guia do utilizador do Otocloud para obter mais informações.

6

Gerir registos do paciente
O Otoscan Session Manager e o Otocloud guardam todos os dados do paciente e exames guardados em registos do paciente de sincronização mútua.
Constitui uma boa prática verificar se um paciente já existe na base de dados, antes de criar um novo registo do paciente.
Esta descrição abrange o Session Manager. Para obter mais instruções sobre como trabalhar com registos do paciente no
Otocloud, consulte o Guia do utilizador do Otocloud.

Abrir ou adicionar um registo do paciente no Session Manager
•

Consulte Abrir um registo do paciente ► 19.

•

Se não existirem registos para o paciente atual, crie um. Consulte Criar um novo registo do paciente ► 21.

Para obter informações sobre como trabalhar com registos do paciente no Otocloud, consulte o Guia do utilizador do Otocloud.

Mais opções

6.1

•

Editar o registo de um paciente ► 20.

•

Eliminar o registo de um doente ► 21.

Abrir um registo do paciente
Quando iniciar o Session Manager, aparece a Lista de pacientes.
Para encontrar um registo do paciente existente na Lista de pacientes, pode utilizar filtros de pesquisa ou ordenar a lista
pelos cabeçalhos de coluna.

Utilizar filtros para pesquisar um paciente
1. Se a lista de pacientes for longa, utilize as seleções de filtro no painel esquerdo para pesquisar o paciente:

Otometrics - Otoscan
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A. Introduza o nome do paciente, a ID, a data de
nascimento ou a data da última atividade nos
campos correspondentes. A lista irá reduzir-se à
medida que digita.
B. Se necessitar de reiniciar o filtro para efetuar
uma nova pesquisa, clique no botão Limpar filtro.

Fig. 9

Lista de pacientes
C. Quando encontrar o paciente, clique no respetivo
nome na coluna Nome do paciente para abrir o
registo.

Fig. 10

Exemplo: Lista ordenada ao começar a escrever o apelido do paciente no Nome do pacientecampo
(A na Fig. 9 ► 20).

Utilizar cabeçalhos de coluna para ordenar a lista de registos do paciente
Pode fazer clique em um dos cabeçalhos da coluna para ter a lista ordenada de acordo com a coluna selecionada:
• O primeiro clique no cabeçalho de uma coluna irá ordenar a lista na ordem ascendente.
•

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

Uma ponta de seta junto ao nome da coluna irá indicar que foi usada esta coluna para a ordenação. Se a ponta da seta apontar para cima, a ordenação está na ordem ascendente; Se apontar para baixo, a ordenação está na ordem descendente.

Editar o registo de um paciente
Se necessitar de efetuar alterações ao registo de um paciente:
1. Abra o registo do paciente relevante a partir do Lista de pacientes.
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2. No canto superior esquerdo, clique no ícone Lápis .

A. O ícone Lápis.
Fig. 11

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

3. Faça as alterações necessárias.
4. Clique em Guardar para guardar as suas alterações ou em Cancelar para sair sem efetuar alterações.
Irá regressar à janela de registo do paciente.

Se existir mais que um exame para um ouvido, os
restantes exames podem ser encontrados através da
lista pendente no topo de cada imagem.
A. Lista de exames para o ouvido Esquerdo.
B. Lista de exames para o ouvido Direito.
C. Para voltar à Lista de pacientes, clique em
< Lista de pacientes.

Fig. 12

A janela do registo do paciente. Neste exemplo, foi efetuado anteriormente um exame a cada ouvido. Os
novos exames não irão sobrepor-se ao exames anteriores.

Fechar um registo do paciente
•

Para fechar um registo do paciente e regressar à Lista de pacientes, clique no botão < Lista de pacientes no canto
superior esquerdo do ecrã do registo do paciente.

Eliminar o registo de um doente
Não é possível eliminar o registo de um paciente após o mesmo ter sido criado.
Se o registo de um paciente incluir dados que requerem edição, utilize a opção acima Editar o registo de um paciente ►
20.

6.2

Criar um novo registo do paciente
Se o registo do paciente ainda não existir no sistema, deve ser criado um novo registo no Session Manager (ou no Otocloud) antes de examinar o paciente.

Otometrics - Otoscan
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Para adicionar um novo paciente no Session Manager:
1. Abra a Lista de pacientes e clique no botão Adicionar paciente, que está localizado na Barra de ação no topo do
espaço de trabalho.

Fig. 13

A caixa de diálogo Adicionar paciente.

2. Introduza toda a informação do paciente relevante.
Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco (*). São:
•

Apelido do paciente. Necessário se ID do paciente não estiver especificado.

•

Nome do paciente. Necessário se ID do paciente não estiver especificado.

•

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

•

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

•

Género do paciente.

3. Após inserir pelo menos os dados obrigatórios do paciente, clique em Gravar.
Foi agora criado um novo registo do paciente no Session Manager. É aqui que os dados e exames do novo paciente são
guardados 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 registo do paciente na base de dados do Otocloud, consulte o Guia do utilizador do Otocloud.

7

Preparar o paciente para o exame
Procedimento
1. Realizar uma otoscopia e limpar o canal auditivo ► 23.
2. Instruir o paciente ► 24.
3. Colocar os auscultadores com microfone ► 24.
4. Posicionar o paciente ► 25.
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7.1

Realizar uma otoscopia e limpar o canal auditivo
Neste Manual do Utilizador, as partes individuais do pavilhão auricular são referidas da forma indicada na Fig. 14 ► 23.

Fig. 14

O pavilhão auricular

Antes de examinar um paciente, realize um exame otoscópico com recurso a um vídeo-otoscópio tradicional ou dedicado
para determinar se existem quaisquer contraindicações:
1. Observe os canais auditivos do paciente para determinar se o exame é seguro e aconselhável.
Uma pequena quantidade de cera não irá interferir com o processo de exame se não ocluir parcialmente nem alterar a
forma da superfície do canal. O óleo e a cera transferidos para a sonda podem distorcer a imagem 3D e também
podem dificultar a visão clara do interior do canal auditivo com o scanner.
2. Se necessário, limpe os ouvidos do paciente com um cotonete mergulhado em 70% de álcool isopropílico para remover óleos e cera soltos do canal antes do exame.
Os outros elementos no ouvido, como pelos e exostoses, terão um efeito mínimo e poderá ser tentado o exame. De igual
modo, é possível examinar em segurança os pacientes com cicatrizes de cirurgias aos ouvidos.

Aviso • Se o paciente sentir desconforto intenso durante o procedimento de exame, pare o processo.

Atenção • Recomendamos vivamente que realize um exame otoscópico com um vídeo-otoscópio tradicional ou dedicado para avaliar o estado do ouvido exterior antes de efetuar um exame.
- Não deverá existir cerume, ou estar presente apenas em pequenas quantidades que não interfiram com o processo
de exame.
- Se existir demasiado cerume, não realize o exame ao ouvido ou limpe o ouvido antes do exame.
- Certifique-se de que não existem fluidos residuais no ouvido do paciente após a limpeza ou remoção de cera.

Otometrics - Otoscan
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Aviso • Os exames não devem ser efetuados em pacientes que apresentem as seguintes contraindicações:
- Se houver uma descarga ou sinais de infeção no ouvido
- Se o paciente tiver sido recentemente submetido a uma cirurgia ao ouvido
- Se o canal auditivo estiver obstruído ou existir cerume em quantidades moderadas que possam interferir com o processo de exame
- Se o paciente não for cooperante
- Se o paciente não for capaz de manter-se imóvel durante o processo de exame devido a movimentos incontrolados
ou involuntários da
cabeça e/ou do corpo
- Se o paciente tiver um histórico de tonturas, enxaquecas ou outra sensibilidade a luzes estroboscópicas
- Se o paciente sentir desconforto intenso durante o procedimento

7.2

Instruir o paciente
É muito importante que o paciente permaneça imóvel durante o exame. Quaisquer movimentos excessivos do paciente
podem causar erros no exame. Os movimentos ligeiros não afetam o exame.
Para alcançar a cooperação do paciente, certifique-se de que o paciente está bem preparado.
•

•

7.3

Dedique algum tempo a instruir o paciente. Os temas relevantes a incluir serão:
–

uma breve descrição do processo

–

uma estimativa do tempo que o exame irá demorar por ouvido

–

uma explicação de como é importante que os auscultadores com microfone não mudem da sua posição original

–

que o paciente deve minimizar os movimentos durante o exame

–

que é importante que o paciente não fale nem boceje durante o exame.

Peça ao paciente para tentar indicar movimentos impossíveis de evitar, como por exemplo um espirro.

Colocar os auscultadores com microfone
Os auscultadores com microfone instalados na cabeça do paciente antes do exame. É essencial para o processo de exame,
uma vez que o anel de rastreamento dos auscultadores com microfone serve como ponto de referência para as duas câmaras no scanner, que localizam a posição exata do ouvido durante o exame.
Os auscultadores com microfone devem ser corretamente posicionados na cabeça do paciente (Fig. 15).
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•

Certifique-se de que o ouvido está mais ou menos centrado no anel de rastreamento, de que todas as partes do pavilhão auricular estão fora do anel e de que não existe cabelo ou outros obstáculos a cobrirem o padrão de ponto no
anel.
Se o pavilhão auricular for demasiado grande para encaixar no anel de rastreamento, é possível ajustar o anel de modo
a que fique posicionado sobre o lóbulo da orelha, desde que não haja alteração da forma natural do pavilhão auricular.

•

Para o melhor encaixe, coloque a almofada da faixa para a cabeça no topo da cabeça do paciente. Utilize as dobradiças
por cima do anel de rastreamento para ajustar o anel de modo a que este fique posicionado o mais próximo possível
da cabeça sem tocar na mesma. Se o anel estiver colocado muito longe da cabeça irá limitar a profundidade da sonda
no canal auditivo. Se o anel estiver a tocar na cabeça, poderá facilmente deslocar-se se o paciente falar ou engolir.
Depois de iniciado o exame, não se deve tocar ou deslocar os auscultadores com microfone.
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Fig. 15

Auscultadores com microfone corretamente posicionados

Incorreto: a pressionar o pavilhão auricular, logo a distorcer a forma do ouvido.

Fig. 16

7.4

Incorreto: obstrução por cabelo. O padrão de
ponto deve permanecer totalmente visível
durante o exame.

Exemplos de uma colocação incorreta dos auscultadores com microfone

Posicionar o paciente
É importante, para um procedimento de exame seguro e cómodo, que tenha um acesso livre e fácil ao ouvido a ser examinado e não esteja dificultado por obstáculos próximos do paciente ou no chão, ou por um posicionamento pouco prático
do paciente.
1. Verifique o espaço de trabalho em busca de possíveis obstáculos que devam ser removidos antes do exame.
2. Posicione o paciente de modo a que tenha um acesso livre ao ouvido a ser examinado. De um modo particular, certifique-se de que o ombro do paciente não se encontra no caminho do scanner e do respetivo cabo. Muitas vezes, é
possível consegui-lo rodando a cabeça do paciente na direção do ombro oposto e inclinando e afastando ligeiramente
de si a parte superior da cabeça.

Otometrics - Otoscan
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8

A sessão de exame
O procedimento faz uma listagem dos passos normais numa sessão de exame. Poderá encontrar explicações detalhadas dos
passos individuais nas secções seguintes.

Procedimento

Atenção • Antes de examinar o ouvido do paciente, certifique-se de que limpou a ponta da sonda do scanner e que
verificou a colocação dos auscultadores com microfone.

1. Certifique-se de que o registo do paciente atual está aberto no ecrã do PC. Consulte Gerir registos do paciente ► 19.
2. Selecione Iniciar o exame. Consulte Iniciar o exame 3D ► 26.
3. Aguarde até que termine o teste automático do scanner. Consulte Iniciar o exame 3D ► 26.
4. Selecione o ouvido a ser examinado. Consulte Selecionar o ouvido a examinar ► 27.
5. Definir o medidor de profundidade. Consulte Definir o medidor de profundidade ► 28.
6. Examine o canal auditivo (modo Anel de canal). Consulte Examinar o canal auditivo ► 30.
7. Faça pausa no exame para rever os resultados. Consulte Rever um exame em curso ► 33.
8. Examine as partes relevantes do pavilhão auricular (modo Linha do pavilhão auricular). Consulte Examinar superfícies
planas no modo Linha do pavilhão auricular ► 34.
9. Faça pausa no exame para rever os resultados. Consulte Rever um exame em curso ► 33.
10. Examine as partes curvas do pavilhão auricular (modo Anel de concha). Consulte Concluir superfícies curvas no modo
Anel de concha ► 35.
11. Reveja e guarde o exame. Consulte Guardar o exame ► 35.
12. Marque o plano horizontal, se necessário. Consulte Marca horizontal ► 36.
13. Se relevante, examine o outro ouvido após limpar a sonda. Consulte Selecionar o outro ouvido ► 37.
14. Limpe o scanner e coloque-o no suporte. Consulte Terminar a sessão de exame ► 38.

8.1

Iniciar o exame 3D
Certifique-se de que o scanner está ligado ao computador portátil. Consulte Ligar o scanner ► 11. O scanner será ativado
quando iniciar o procedimento de exame a partir do registo de um paciente.

Aviso • Não olhe diretamente para o laser nem aponte o laser na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe de luz
pode danificar os olhos.

Antes de iniciar o exame
Este procedimento parte do princípio que:
•
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Já abriu o registo do paciente relevante a partir da Lista de pacientes. Consulte Abrir um registo do paciente ► 19.
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•

Já observou, instruiu, colocou os auscultadores com microfone e posicionou o paciente. Consulte Preparar o paciente
para o exame ► 22.

Iniciar o exame
A. A partir do registo do paciente, clique em Iniciar o exame na parte superior central do ecrã Registo do paciente. O
scanner liga-se e abre-se uma nova janela.

Fig. 17

Um registo do paciente, neste exemplo já a conter um exame anterior a ambos os ouvidos.
O botão Iniciar exame (A) é mostrado na barra Ação junto ao topo do ecrã.

Arranque e autoteste do scanner
Antes de cada exame, o scanner realiza um autoteste enquanto está colocado no suporte. Uma mensagem no ecrã informao que:

Autoteste do scanner em curso...
Deixe o scanner no suporte.
Se o scanner não passar no autoteste, verá uma mensagem de erro no ecrã. Neste caso, limpe a ponta da sonda com uma
compressa com álcool. Coloque o scanner no suporte para fazer uma nova verificação. Antes de iniciar a nova verificação,
certifique-se de que o scanner está corretamente apoiado no suporte.

8.2

Selecionar o ouvido a examinar
O ecrã apresenta um fotograma para o ouvido esquerdo e direito, respetivamente. Quando iniciar uma nova sessão, apresentam os desenhos correspondentes a um ouvido esquerdo e direito. Quando tiver examinado um ouvido, o exame é
mostrado no fotograma relevante e está disponível para ações adicionais.

Otometrics - Otoscan
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Fig. 18

Selecione um ouvido para começar.

•

No PC: Clique no interior do fotograma do ouvido Esquerdo (E) ou Direito (D) para iniciar o exame.

•

No ecrã tátil do scanner: Toque no interior do fotograma do ouvido Esquerdo (E) ou Direito (D).
(Se selecionar acidentalmente o ouvido errado, pode trocar o exame para o outro ouvido após a conclusão do procedimento.)

O ecrã mostra agora a vista Definir medidor de profundidade. Consulte Fig. 21 ► 30.

8.3

Definir o medidor de profundidade
O primeiro passo no procedimento de exame é a definição do medidor de profundidade. Esta operação é efetuada para
estabelecer um ponto zero de referência com o qual é possível determinar a profundidade da sonda no canal auditivo
durante um exame. É muito importante, para um exame preciso e seguro, que este passo seja executado corretamente. É
importante que tenha em atenção os seguintes avisos e precauções:

Atenção • Inspecione sempre cuidadosamente a sonda antes da utilização e não use se detetar quaisquer sinais de
danos na sonda ou se a unidade estiver a funcionar de forma inadequada. Contacte o fornecedor para obter assistência.

Atenção • Para evitar infeções cruzadas ou reincidências, limpe e desinfete a sonda com compressas de álcool entre
pacientes e entre exames aos 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 do tímpano. Não aplique força excessiva no ouvido externo com a sonda.

Nota • Não endireite o ouvido em nenhum momento durante o processo de exame, incluindo durante a definição do
medidor de profundidade. É igualmente importante que o paciente não mova o maxilar. Isto inclui falar, rir, sorrir e
outros movimentos que possam alterar a forma do canal auditivo.
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Apoiar o scanner
O scanner foi concebido para permitir a utilização apenas com uma mão, mas, para melhorar a precisão do exame, minimizar a fadiga e garantir a segurança do paciente, deve usar uma técnica de apoio adequada.
Segure no scanner com a sua mão dominante. Encoste o dedo da sua outra mão ao pescoço ou maxilar do paciente e, em
seguida, apoie o scanner no polegar dessa mão, como mostrado na Fig. 19 ► 29. Tenha cuidado para não deixar que os
dedos bloqueiem o anel de rastreamento ou as câmaras de rastreamento.

Fig. 19

Técnica de apoio correta durante a utilização do
scanner

Fig. 20

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

Definir o ponto zero para o medidor de profundidade
•

Toque suavemente na parte plana da concha junto à abertura do canal auditivo com a ponta da sonda, como mostrado
na Fig. 20 e Fig. 21 e pressione o acionado no scanner de mão. Esta ação marca um ponto de referência zero especificado pelo utilizador.
Quando esta ação estiver concluída, o processo de exame irá iniciar automaticamente. À medida que a ponta da sonda
entra no canal auditivo, o medidor de profundidade irá apresentar leituras atualizadas da profundidade calculada. As
leituras de profundidade correspondem ao comprimento da sonda inserida no canal auditivo segundo os cálculos para
além do ponto de referência zero especificado pelo utilizador. Irá surgir um aviso visual e sonoro se for detetada uma
leitura de profundidade que ultrapassa a recomendada pela Otometrics. As recomendações têm por base um ouvido
adulto médio diferenciado por género. Consulte Examinar o canal auditivo ► 30.
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É mostrado um ícone Auscultadores
com microfone não detetados no lado
esquerdo do ecrã. Irá desaparecer
assim que o scanner entrar dentro do
raio de alcance do anel de rastreamento e o detetar.

Fig. 21

Definir o medidor de profundidade.

Aviso • O utilizador é a única pessoa responsável pela marcação do ponto de referência correto e por manter o fim da
sonda a uma distância segura da membrana do tímpano. A medição da profundidade e o aviso apresentados no ecrã
têm por base o ponto de referência zero especificado pelo utilizador e os comprimentos médios do canal recomendados pela Otometrics, sendo fornecidos apenas como linhas de orientação. A medição da profundidade e o
aviso de profundidade NÃO representam a profundidade de exame segura real do canal auditivo do paciente.

8.4

Examinar o canal auditivo
Após definir o medidor de profundidade, o scanner irá automaticamente começar a examinar no modo Anel de canal.
Neste modo, utilizar o laser Anel para concluir um exame ao canal auditivo.

Procedimento
•

Com recurso a uma técnica de apoio adequada, insira lentamente a ponta da sonda, ao mesmo tempo que
monitoriza o processo de exame no ecrã do scanner. Os itens do ecrã que vê durante o exame estão explicados em detalhe a seguir com referência à Fig. 22 A vista do exame ao vivo no modo Anel de canal ► 31.

•

Quando necessário, prima o acionador do scanner ou toque no botão Pausa no ecrã tátil para fazer pausa no
exame e avaliar o resultado. Consulte Rever um exame em curso ► 33.

Ver o exame ao vivo
Para proporcionar um controlo total do processo, o ecrã apresenta em simultâneo três itens ao vivo. São atualizados em
simultâneo e apresentam diferentes aspetos do exame em curso.
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A. O medidor de profundidade
B. A vista vídeo-otoscópio
C. O exame 3D em desenvolvimento

Fig. 22

A vista do exame ao vivo no modo Anel de canal

A. O medidor de profundidade
na parte esquerda do ecrã de exame pode ver o medidor de profundidade do canal auditivo. O medidor de profundidade
fornece uma orientação sobre a profundidade estimada da ponta da sonda dentro do canal auditivo. Este medidor irá avisálo se a ponta da sonda ficar a uma distância calculada como insegura da membrana do tímpano.
No medidor de profundidade, a localização atual da ponta da sonda é indicada por um ponto branco, e a localização mais
profunda durante a passagem de exame atual é indicada por um ponto preto.
A profundidade de inserção da ponta da sonda está indicada por um código de cores:
Verde:

A ponta da sonda encontra-se dentro do alcance alvo (masculino: 16-18 mm; feminino: 14-16 mm)

Azul:

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

Vermelho:

Aviso • VERMELHO indica uma posição da sonda demasiado profunda no canal auditivo!
Se atingir a área vermelha, toda a estrutura do ecrã ficará também vermelha, como um sinal bastante evidente de aviso.
Ao mesmo tempo, irá soar um sinal de aviso. O sinal sonoro inicia quando entrar 2 mm na zona de
aviso de profundidade.
Para um indivíduo do sexo masculino, a cor vermelha inicia aos 19 mm mas o sinal sonoro só inicia a
partir dos 21 mm.
Para um indivíduo do sexo feminino, a cor vermelha inicia aos 17 mm mas o sinal sonoro só inicia a
partir dos 19 mm.
Nesse caso, reposicione imediatamente a sonda para garantir uma profundidade adequada no canal
auditivo do paciente!

B. O item do ecrã de vídeo-otoscópio
Pode ver-se à direita do medidor de profundidade uma vista otoscópica do canal auditivo. As linhas coloridas na imagem de
vídeo-otoscópio, designadas as linhas de captura de dados, indicam superfícies que estão a ser capturadas no exame. A cor
da linha muda entre azul, verde e vermelho de acordo com a profundidade de inserção e em sintonia com a indicação de
cor no medidor de profundidade. Desta forma, a linha azul indica uma profundidade superficial, verde indica a profundidade alvo e vermelho está demasiado profundo.
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Fig. 23

Na vista otoscópica, à direita do medidor de profundidade, a área do canal auditivo que está a ser presentemente examinada está indicada por meio de uma luz azul brilhante.
Mais à direita, pode ver-se o exame 3D em desenvolvimento. A ponta da sonda está visível na parte inferior da
imagem; por trás, segue a pista de sobras azuis e cinzentas que indicam a área que acabou de ser examinada.

C. O exame 3D em desenvolvimento
No lado direito do ecrã, irá ver a imagem 3D do desenvolvimento do exame ao ouvido à medida que o exame prossegue. A
superfície azul suave indica as partes que já foram examinadas. A linha de captura de dados mostrada na imagem devídeootoscópio também é vista aqui como uma curva branca e é mostrada em conjunto com uma imagem cinzenta subtil da
sonda do scanner. Por trás da área a ser examinada irá ver sombras de pista, a indicar a área que acabou de examinar.
As partes inacabadas do exame são indicadas por um rebordo colorido:
•

As falhas tão pequenas que não requerem um exame adicional são visualizadas por meio de um rebordo preto

•

As falhas grandes que necessitam de atenção antes de o exame estar concluído estão indicadas por um rebordo amarelo.

Fig. 24 ► 32 e Fig. 25 ► 33 apresentam dois exames no modo Pausa. As falhas estão indicadas por meio de contornos pretos e amarelos.

Fig. 24
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As falhas mais pequenas, que não necessitam de exames adicionais, são mostradas com um contorno preto.
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Fig. 25

As falhas grandes que necessitam de exames adicionais são mostradas com um contorno amarelo.

Sequência recomendada de exame ao canal auditivo
Recomendamos que se concentre no exame à parte inferior do canal auditivo numa passagem e à parte superior do canal
auditivo na passagem seguinte. Em seguida, observe a imagem 3D em busca de falhas que necessitam de ser preenchidas
com recurso a passagens adicionais. Preste atenção especial à parede posterior do canal auditivo, uma vez que pode ser um
pouco complicado examinar esta parte. Conclua o exame ao canal auditivo antes de avançar para o exame ao pavilhão auricular.

8.5

Rever um exame em curso
No decorrer de um exame, Pausa é o único botão que pode ser selecionado.
•

Para rever um exame em curso, prima o acionador para selecionar Pausa antes de remover o scanner do ouvido (para
que o scanner não fique inadvertidamente apontado para o olho) e afaste o scanner do canal auditivo.

O ecrã irá agora apresentar à direita o atual exame 3D e, à esquerda, os próximos passos opcionais a realizar.

Avaliar o exame
O modelo 3D pode ser rodado em múltiplos planos de visão para conseguir a melhor visualização do exame preliminar.
•

Utilize as setas no ecrã tátil do scanner para rodar o exame e conseguir a melhor perspetiva.

Em alternativa, pode ver a imagem no ecrã do PC. Aqui, pode usar o rato de duas formas:
•

Para rodar a imagem progressivamente numa direção específica, clique repetidamente junto ao símbolo Seta que
aponta nessa direção.

•

Para rodar a imagem em qualquer direção, prima continuamente o botão esquerdo do rato no centro da imagem 3D e
arraste o rato nas direções pretendidas.

Para obter uma impressão digital 3D exata, as falhas indicadas com um contorno amarelo devem ser reexaminadas com o
objetivo de preencher as mesmas. Faça uma avaliação clínica para determinar se deve prosseguir com o exame ou avançar
para o passo seguinte. As falhas mais pequenas, indicadas a preto, não requerem um exame adicional. Consulte Fig. 24 ►
32 e Fig. 25 ► 33.
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Os botões para seleção do modo de exame mostrados à esquerda são:
A. modo Anel de canal,
B. modo Linha do pavilhão auricular,
C. modo Anel de concha.

Fig. 26

A vista do scanner durante a Pausa.
Neste ponto, apenas foi examinado o canal do ouvido do paciente.

Retomar o exame após uma pausa
Os botões de seleção do modo de exame estão apresentados no lado esquerdo do ecrã.
O passo seguinte sugerido foi realçado (passo B no exemplo acima). O passo realçado corresponde ao passo que será selecionado quando premir o acionador no scanner de mão.
Se pretender selecionar um dos outros passos no processo, toque na seleção relevante no ecrã tátil.
•

Para prosseguir com o exame:
1. Selecione o botão que mostra a parte do ouvido que pretende examinar a seguir:
A. O canal auditivo - modo Anel de canal,
B. As superfícies planas do pavilhão auricular - modo Linha do pavilhão auricular, ou
C. As cavidades de concha - modo Anel de concha.

2. Aponte a sonda do scanner para o canal auditivo e pressione o acionador para retomar o exame.

8.6

Examinar superfícies planas no modo Linha do pavilhão auricular
Quando o exame ao canal auditivo estiver concluído, continue através do exame à concha e outras partes relevantes do
pavilhão auricular.
Utilize o laser Linha para examinar as superfícies mais planas do pavilhão auricular e a maioria das superfícies visíveis do
ouvido. Durante o exame de Linha, posicione a sonda de modo a que esteja a apontar para a área a ser examinada e esteja
próxima (mas não a tocar) da superfície da pele.
•

Examine as superfícies planas do pavilhão auricular utilizando o modo Linha do pavilhão auricular:
1. Selecione o modo Linha do pavilhão auricular. Consulte Fig. 26 ► 34.
2. Pressione o acionador para ativar o laser Linha e iniciar o exame ao pavilhão auricular, começando pelas superfícies planas da concha.
3. Após examinar o máximo possível com o laser Linha, selecione Pausa.
4. Analise a precisão do exame e procure pontos em falta a serem examinados. Consulte Rever um exame em curso
► 33.
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Fig. 27

8.7

Exemplo de um exame após a realização do exame no modo Linha do pavilhão auricular. O ecrã sugere que
continue no modo Anel de concha para preencher possíveis partes em falta.

Concluir superfícies curvas no modo Anel de concha
O passo seguinte é a utilização do laser Anel para examinar as partes menos visíveis do pavilhão auricular, como as superfícies curvas no interior da taça de concha. Durante o exame, posicione a sonda paralela à área a ser examinada.
1. Selecione o modo Anel de concha. (Consulte Fig. 26 ► 34).
2. Pressione o acionador para ativar o laser Anel no modo Anel de concha. Utilize o laser Anel para examinar a hélice, a
parte inferior da taça de concha e outras superfícies laterais do ouvido.
3. Coloque o exame em pausa e reveja o exame.
4. Se continuarem a existir falhas na imagem 3D, utilize o modo Linha do pavilhão auricular ou o modo Anel de concha
consoante necessário para concluir o exame.

Fig. 28

8.8

Exemplo de um exame concluído, visto durante a Pausa.
O seletor do modo no lado esquerdo regressou ao ponto inicial.

Guardar o exame
•

Após verificar que o exame está concluído, inicie o procedimento Guardar através da seleção do ícone
Seguinte.

Tem agora três opções:
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•

Voltar. Continuar a examinar o mesmo ouvido. Consulte Voltar ► 36.

•

Marca horizontal. Consulte Marca horizontal ► 36.

•

Guardar. Consulte Gravar ► 37.

Voltar
Utilize esta opção para cancelar a operação Guardar e prosseguir com a sessão de exame no mesmo ouvido.

Marca horizontal
Pode marcar o plano horizontal na imagem 3D. Esta funcionalidade é útil quando são encomendados microfones direcionais com instrumentos auditivos personalizados.
1. Para marcar o plano horizontal para os microfones, desloque o scanner para próximo do ouvido e selecione Marca horizontal. O laser Linha irá ligar.

Fig. 29

Selecione Marca horizontal no menu para abrir o ecrã Marca horizontal.

2. Aponte o scanner para o ouvido de modo a que a linha marque o plano horizontal. Pressione o acionador do scanner
ou selecione Marca horizontal no ecrã tátil para definir a linha. Uma marca de verificação verde irá indicar que o
plano horizontal foi marcado.

Fig. 30

36

A linha que indica o plano horizontal foi definida.
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Gravar
Quando selecionar Guardar, a aplicação irá iniciar o processo de preenchimento de quaisquer falhas e guardar o exame. O
tamanho das falhas irá afetar a precisão da impressão digital 3D final do ouvido.
O exame acabado irá aparecer no fotograma correspondente à sua seleção inicial do ouvido Esquerdo ou Direito.

Trocar ouvidos
Se tiver selecionado o ouvido oposto por engano, pode atribuir a impressão digital ao outro ouvido.
•

Para trocar o(s) ouvido(s), clique no botão Mudar ouvido na parte inferior do ecrã.
Após alguns momentos o exame irá mudar para fazer a apresentação no fotograma do ouvido oposto.

Fig. 31

A imagem do ecrã após examinar o ouvido direito.

Aceitar um exame
O exame guardado está a rodar lentamente no respetivo fotograma, para que possa fazer uma verificação final.
Neste ponto, pode continuar e examinar o outro ouvido ou desligar o scanner:
•

Para continuar e examinar o outro ouvido, limpe a sonda do scanner e selecione cada ouvido no ecrã. Consulte Selecionar o outro ouvido ► 37.

•

Para desligar o scanner e regressar ao registo do paciente, clique no botão Energia no canto superior
esquerdo do ecrã.

Apagar um exame
Se o resultado final do exame não for aceitável (o paciente deslocou o maxilar, os auscultadores com microfone moveramse, o exame está incompleto ou com fraca qualidade), o mesmo deverá ser apagado e repetido.
•

8.9

Selecione o ícone Lixo para o ouvido a ser apagado para apagar o exame e começar novamente.
Ser-lhe-á pedido para confirmar que pretende apagar o exame.

Selecionar o outro ouvido
Preparações
1. Se for examinar ambos os ouvidos, reposicione os auscultadores com microfone de modo a adaptar-se ao ouvido
oposto.
Mais uma vez, certifique-se de que centra os auscultadores com microfone no ouvido e que não existe cabelo a
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obstruir o padrão de ponto no anel de rastreamento. O anel de rastreamento deverá estar posicionado próximo da
cabeça, mas sem tocar na mesma.
Em caso de dúvida, consulte Colocar os auscultadores com microfone ► 24.
2. Coloque o paciente num ângulo apropriado para examinar comodamente este ouvido. Consulte Posicionar o paciente
► 25.

Selecionar o outro ouvido
3. No ecrã, selecione o outro ouvido para iniciar o exame a este ouvido.
Consulte Selecionar o ouvido a examinar ► 27.

Atenção • Após examinar o primeiro ouvido do paciente, certifique-se de que limpa a ponta da sonda para evitar infeções cruzadas; em seguida, reposicione corretamente os auscultadores com microfone antes de examinar o outro
ouvido.

Examinar o outro ouvido
4. Defina o medidor de profundidade e examine o ouvido.
Se necessário, reveja os passos em Definir o medidor de profundidade ► 28.

Fig. 32

8.10

O resultado final visto no ecrã tátil do scanner após examinar ambos os ouvidos.

Terminar a sessão de exame
•

Após concluir e guardar o exame a um paciente, limpe a ponta da sonda e coloque o scanner no respetivo
suporte. Consulte Limpeza ► 41.

•

Se ainda não o tiver efetuado, clique no ícone Energia no canto superior esquerdo para desligar o scanner
e regressar ao registo do paciente.

Os exames estarão listados no registo do paciente e serão automaticamente carregados no Otocloud.
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Fig. 33

O Registo do paciente com apresentação dos exames mais recentes.

Para ver possíveis exames anteriores de um ouvido, clique na lista pendente para esse ouvido, localizado no topo dos fotogramas:
A. Lista para o ouvido esquerdo
B. Lista para o ouvido direito
C. Para voltar à Lista de pacientes, clique em < Lista de pacientes.

Resolução de problemas nos resultados dos exames
Se encontrar falhas no exame neste ponto, como áreas grandes que não foram examinadas, considere a hipótese de eliminar o exame e efetuar um novo que o substitua.

9

Gerir pacientes e exames no Otocloud
Pode enviar os exames para o fabricante da sua preferência através da aplicação online Otocloud. Esta secção descreve
como abrir o Otocloud a partir do Session Manager e fechar o mesmo após a utilização.
Também é possível abrir o Otocloud diretamente a partir do ambiente de trabalho do PC.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com dados do paciente no Otocloud, consulte o Guia do utilizador do
Otocloud.

9.1

Abrir o Otocloud
Quando estiverem concluídos os exames ao ouvido do paciente atual, pode continuar a trabalhar com os dados no Otocloud. O Otocloud é uma aplicação Web que permite que os prestadores de cuidados de saúde auditivos acedam aos respetivos exames e enviem os mesmos para fabricantes de aparelhos auditivos e moldes auriculares.
No Otocloud também pode ver detalhes sobre exames previamente enviados.

Procedimento
1. Se ainda não o tiver feito, abra o registo do paciente no Session Manager, onde pode ver as imagens obtidas no exame.
Consulte Abrir um registo do paciente ► 19.
2. Clique no botão Abrir no Otocloud (A). O botão está localizado no topo do ecrã.
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Fig. 34

Abrir no Otocloud (A)

3. Quando o Otocloud ficar disponível, prossiga com o processo para enviar exames ou ver os exames enviados para os
aparelhos ou moldes auditivos do paciente, consoante necessário.

Procedimento alternativo
A partir da Lista de pacientes in Session Manager, selecione Abrir no Otocloud.
4. Quando o Otocloud abrir, selecione o paciente em questão a partir do separador Pacientes ou Pacotes.

9.2

Regressar do Otocloud ao Session Manager após a utilização
O Session Manager permanece aberto em segundo plano, enquanto o Otocloud está em foco.
Isto significa que pode alternar entre trabalhar no Otocloud e no Session Manager.
•

Para mudar entre Otocloud entre Session Manager: prima as teclas do teclado Alt + Tab.

•

Em alternativa, clique no ícone relevante, ou seja, no ícone Otoscan ou no ícone do
browser na barra de tarefas na parte inferior do ecrã do PC.

ou

Fechar o Otocloud após a utilização
1. Clique no botão Encerrar sessão na parte superior do ecrã. Esta ação fará com que regresse ao ecrã Iniciar sessão.
2. Para fechar o ecrã Iniciar sessão, clique no ícone X no canto superior direito do ecrã.
Estará agora de regresso ao Session Manager no PC local.

Nota • Se deixar o Session Manager inativo em segundo plano durante 20 minutos, o sistema encerra automaticamente a sessão. Esta ação serve para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados.

Se tiver estado ausente do Session Manager durante mais de 20 minutos, terá de iniciar sessão novamente se pretender
retomar o trabalho com o Session Manager nesse ponto.
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10

Terminar sessão
Fechar o Session Manager após a utilização
A. Para fechar o Session Manager após a utilização, clique no botão Encerrar sessão na parte superior do ecrã. Esta ação
fará com que regresse ao ecrã de início de sessão.
B.

Para fechar o ecrã de início de sessão, clique no ícone X no canto superior direito do ecrã.

C.

Se quiser desligar o PC, clique no botão Iniciar do Windows colocado o mais à esquerda na barra de tarefas do Windows, na parte inferior do ecrã, e siga o procedimento Windows atual para encerrar.

Fig. 35

11

O procedimento Encerrar sessão

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

11.1

Agentes de limpeza recomendados
Não existem agentes de limpeza específicos recomendados para este produto.
A ponta da sonda e os auscultadores com microfone são limpos com uma compressa de álcool de isopropílico a 70% nova,
macia e ligeiramente humedecida.
Todas as outras partes são limpas com um pano novo, macio e ligeiramente humedecido com detergente de limpeza
suave.
Consulte instruções detalhadas relativas a cada um dos componentes e acessórios do scanner nas secções Limpar o scanner
► 42, Limpar o suporte ► 42 e Limpar os auscultadores com microfone ► 42.
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11.2

Limpar o scanner
Aviso • Não limpe qualquer parte do scanner em banho de ultrassons e não esterilize o scanner a gás ou em autoclave.

Aviso • Mantenha a unidade afastada de líquidos. Não deixe criar humidade dentro da unidade. A humidade no interior da unidade pode danificar o instrumento e resultar num risco de choque elétrico para o utilizador ou paciente.

Atenção • Para evitar infeções cruzadas ou reincidências, limpe e desinfete a sonda com compressas de álcool entre
pacientes e entre exames aos ouvidos do paciente.

1. Limpe o ecrã tátil, as câmaras de rastreamento, a caixa, o botão acionador e o cabo. Utilize um pano novo, macio e
ligeiramente humedecido com detergente de limpeza suave. Assim que o ecrã tátil e as câmaras de rastreamento estejam secos, limpe-os com um pano seco (como um pano de microfibras) para remover linhas.
2. Limpe e desinfete a ponta da sonda. Utilize uma compressa de álcool isopropílico a 70% nova, macia e ligeiramente
humedecida. Certifique-se de que limpa todas as superfícies desde a base até à ponta e incluindo a superfície plana no
final da ponta.

Atenção • Não aplique pressão na ponta da sonda.

11.3

Limpar o suporte
•

11.4

Limpe a base para o scanner e as superfícies exteriores do suporte. Utilize um pano novo, macio e ligeiramente humedecido com detergente de limpeza suave.

Limpar os auscultadores com microfone
•

Limpe os auscultadores com microfone. Utilize uma compressa de álcool isopropílico a 70% nova, macia e ligeiramente
humedecida.

Nota • As compressas de álcool devem ser eliminadas de acordo com as regulamentações locais.
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12

Assistência e manutenção
Nota • Não existem peças no interior da caixa do scanner para serem assistidas pelo utilizador.

Aviso • Para garantir a segurança e para não anular a garantia, a assistência e a reparação do equipamento elétrico
médico devem ser efetuadas apenas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal de assistência em oficinas autorizadas. Em caso de qualquer defeito, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não
utilize um dispositivo defeituoso.
Inspecione sempre cuidadosamente a sonda antes da utilização e não use se detetar quaisquer sinais de danos na
sonda.

Aviso • Não desmonte, em qualquer circunstância, a caixa do scanner. As peças dentro do scanner só devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.

12.1

Manutenção e verificação da calibração
Manutenção
A manutenção diária necessária para o scanner é a limpeza correta após cada exame. Consulte Limpeza ► 41.

Autoteste
Antes de cada exame, o scanner realiza um autoteste enquanto está colocado no suporte.
Se o scanner não passar no teste, verá uma mensagem de erro no ecrã. Então, faça o seguinte:
1. Limpe a ponta da sonda. Utilize uma compressa de álcool isopropílico a 70% nova, macia e ligeiramente humedecida.
2. Coloque o scanner no suporte para fazer uma nova verificação. Certifique-se de que está corretamente posicionado no
suporte.
3. Selecione Tentar novamente no ecrã para iniciar a nova verificação.
4. Se o erro persistir, consulte Mensagens de erro durante o arranque e a atualização ► 45.

Verificação anual da calibração

12.2

•

Contacte o seu fornecedor para agendar pelo menos uma verificação anual da calibração do scanner.

•

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

•

Quando enviar o scanner para calibração, consulte as instruções de acondicionamento em Instruções de acondicionamento para o scanner ► 43.

Instruções de acondicionamento para o scanner
Quando enviar o conjunto do scanner para assistência ou reparação, siga as orientações seguintes para minimizar o risco de
danos durante o transporte.
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Procedimento:
1. Coloque o scanner de modo a que esteja posicionado em segurança no respetivo suporte.
2. Aperte o scanner ao suporte com fita adesiva ou fita de pintor. Não utilize um tipo de fita que seja difícil de remover e
que possa danificar o dispositivo.
3. Envie o scanner com o material de acondicionamento original.
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13

Resolução de problemas

13.1

Mensagens de erro durante o arranque e a atualização
Mensagem de erro

Causa

Solução

O Nome de utilizador e/ou a
palavra-passe não é valido.

O nome de utilizador ou a palavra-passe não
estavam corretos. Os nomes de utilizador
são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

Certifique-se de que a tecla Caps
Lock não está ativada no seu
teclado. Tente novamente.

Esta mensagem também aparece se o nome
do utilizador ainda não tiver sido usado
neste PC enquanto estava online.

Se estiver a iniciar sessão pela primeira vez neste PC, certifique-se de
que o PC está online.
Se o problema persistir:Contacte o
administrador Otoscan da clínica.

Falhou o início de sessão, serviço
não encontrado. (404)

Ocorreu um erro na rede.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Falhou o início de sessão, erro do
serviço. (500)

Ocorreu um erro na rede.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Falhou o início de sessão, desconhecido.

Ocorreu um erro na rede.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Deverá estar online para usar o
processo Esqueci-me da palavrapasse.

O PC pode não estar ligado à Internet.

Verifique a sua ligação à Internet e
tente novamente.

Falhou o início de sessão, conta
de utilizador bloqueada.

Foi tentado demasiadas vezes o início de
sessão com dados incorretos.

Contacte o administrador Otoscan
da clínica.

Otoscan A atualização não consegue estabelecer ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à
Internet ou a firewall.

O PC pode não estar ligado à Internet.

Verifique a sua ligação à Internet ou
a firewall.
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Se o problema persistir, contacte o
seu fornecedor para obter assistência técnica.
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Mensagem de erro

13.2

Solução

A sua conta de utilizador não pos- O utilizador atual não foi configurado para
quaisquer clínicas.
sui acesso a qualquer clínica.

Contacte o seu Otoscan administrador.

Erro durante a verificação de atu- Ocorreu um erro durante a verificação da
atualização.
alizações.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Não foi possível iniciar a Otoscan O PC pode não estar ligado à Internet.
Atualização.

•

Verifique a sua ligação à Internet e tente novamente.

•

Se o problema persistir, contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Erro: Não foi possível iniciar a
Otoscan Atualização.

Um erro impediu a atualização Otoscan de
iniciar.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Falha inesperada durante a instalação da atualização.

Ocorreu um erro durante o procedimento
de atualização.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Erro ao descarregar o ficheiro,
{0}.

Ocorreu um erro na rede.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Erro ao descarregar o manifesto
do servidor.

Ocorreu um erro durante o procedimento
de início.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Mensagens de erro no Session Manager
Mensagem de erro

Causa

Solução

Não foi possível iniciar o
software de exame.

Um erro impediu o scanner de arrancar.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

A aguardar o encerramento do
software de exame.

Demora um tempo anormalmente longo
para a aplicação encerrar.

Se este processo não estiver concluído dentro de um prazo razoável,
selecione Forçar o encerramento.

Ocorreu um erro na ligação ao
Otocloud.

O PC pode não estar ligado à Internet.

Verifique a sua ligação à Internet.

Não foi possível carregar o
exame.
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Causa

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.
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13.3

Mensagens de erro no software de exame
Mensagem de erro

Causa

Solução

Não foi possível efetuar ligação
ao servidor.

O software de exame não conseguiu detetar que está ligado um scanner ao PC.

•

Certifique-se de que o cabo do
scanner está bem ligado à
porta USB e selecione Tentar
novamente.

•

Verifique a barra de tarefas
para confirmar se o software de
formação está aberto em
segundo plano. Se for o caso,
encerre-o e selecione Tentar
novamente.

Não foi possível efetuar ligação
ao servidor. (Segunda tentativa)

O software de exame não conseguiu detetar que está ligado um scanner ao PC.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Falha crítica!

O software de exame detetou uma falha
que impede a aplicação de funcionar corretamente.

Contacte o seu fornecedor para
obter assistência técnica.

Autoteste falhou.

Podem existir diversas causas:

Autoteste falhou. (Segunda ten-

•

O scanner não está corretamente posicionado no suporte.

•

Certifique-se de que o scanner
fica apoiado de forma uniforme
nos apoios do suporte, com a
ponta da sonda a apontar diretamente para a parede traseira.Selecione Tentar
novamente.

•

A sonda ou as câmaras de rastreamento
não estão limpas.

•

Certifique-se de que a sonda e
as câmaras de rastreamento
estão limpas e sem fragmentos,
óleos ou resíduos. Consulte
Limpeza ► 41. Selecione Tentar novamente.

•

O scanner pode estar danificado.

•

Procure quaisquer sinais de
danos visíveis.Contacte o seu
fornecedor para obter assistência técnica.

tativa)
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Mensagem de erro

Causa

Rastreamento perdido (Ícone):

Podem existir diversas causas:

Solução

•

O scanner está demasiado longe do
ouvido e do anel de rastreamento.

•

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

•

O paciente pode não estar a usar os aus- •
cultadores com microfone corretamente.

Certifique-se de que o paciente está a usar os auscultadores com microfone da
forma descrita no Guia do utilizador do Otoscan.

•

A vista da câmara de rastreamento
pode estar bloqueada pelos dedos do
operador, o cabelo do paciente, etc.

•

Certifique-se de que a vista das
duas câmaras de rastreamento
na frente do scanner não está
obstruída.

•

As lentes da câmara de rastreamento
podem não estar limpas.

•

Certifique-se de que a sonda e
as câmaras de rastreamento
estão limpas e sem fragmentos,
óleos ou resíduos. Consulte
Limpeza ► 41.

•

O ângulo do scanner pode ser demasiado extremo.

•

Evite ângulos extremos e certifique-se de que as câmaras de
rastreamento têm sempre uma
visão clara do anel de rastreamento.
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Normas e avisos

14.1

Segurança
Este manual contém informações e avisos que têm de ser seguidos para garantir o desempenho seguro do Otoscan. As
regras e regulamentos governamentais locais, se forem aplicáveis, devem ser também sempre respeitados.

14.2

Definição de símbolos
Fabricante

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Indica o fabricante do dispositivo médico, tal como definido nas Diretivas UE 90/385/CEE,
93/42/CEE e 98/79/CE.
Também indica a data de fabrico.
Siga as instruções de utilização

IEC 60601-1
Quadro D.2 n.º 10

Consulte as instruções de utilização
Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização.
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3 e
IEC 60601-1
Quadro D.1 n.º 11

Não utilizar se a embalagem estiver danificada
Indica um dispositivo médico que não deve ser utilizado se a embalagem tiver sido danificada ou
aberta.
ISO 15223-1 Símbolo
5.2.8

Marcação de conformidade CE
Cumpre a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
93/42/CEE

O dispositivo está autorizado para os EUA como sujeito a receita
21 CFR Parte 801.

Código dos EUA de regulamentações federais. 21 CFR Parte 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
Indica o número de série do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.
ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Catálogo/número do 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 da IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 e EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 60601-1
Quadro D.1 #19

Limitação de humidade
Indica o intervalo de humidade ao qual o dispositivo médico pode ser exposto em segurança.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Limite de temperatura
Indica os limites de temperatura aos quais o dispositivo médico pode ser exposto em segurança.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Limitação da pressão atmosférica
Indica o intervalo da pressão atmosférica ao qual o dispositivo médico pode ser exposto em segurança.
ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Usado no ecrã do software para indicar que o rastreamento se encontra perdido. Consulte o
manual para obter mais informações.
Atenção
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4 e

Indica a necessidade de o utilizador consultar as instruções de utilização para obter chamadas de
atenção importantes, tais como avisos e precauções que não podem, devido a uma grande variedade de motivos, ser apresentados no dispositivo médico propriamente dito.

IEC 60601-1
Quadro D.1 n.º 10
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IEC 60601-1

Aviso
Utilizado nos diálogos de mensagens de erro se o programa de software falhar. Consulte a informação detalhada na caixa de diálogo.

Quadro D.2 n.º 2

Aviso de radiação
IEC 60825-1

ATENÇÃO: Radiação laser. Não olhe diretamente para o feixe de luz. Produto de laser de classe 2.
Cumpre os requisitos da Classe II da norma IEC 60825-1:2014.

Fabricado nos EUA.

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

Fabricado na Malásia.

Fabricado na Malásia.
Indica que o dispositivo foi fabricado na Malásia. (Apenas acessórios.)

Fabricado na Dinamarca.

Fabricado na Dinamarca.
Indica que o dispositivo foi fabricado na Dinamarca. (Apenas acessórios.)
Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

EN 50419

Todos os produtos elétricos e eletrónicos, 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 contactar as autoridades locais para obter
aconselhamento sobre a eliminação.
Consulte a Natus Medical Denmark ApS Declaração REEE ► 51 na íntegra

Normas referenciadas

14.2.1

•

ISO 15223-1:2016: Dispositivos médicos - Símbolos a utilizar com etiquetas, rótulos e informações do dispositivo
médico a fornecer - Parte 1: Requisitos gerais

•

BS EN 50419:2006: Marcação de equipamentos elétricos e eletrónicos de acordo com o artigo 11(2) da Diretiva
2002/96/CE (REEE)

Declaração REEE
A Natus está empenhada em cumprir os requisitos dos Regulamentos REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) de 2014 da União Europeia. Estes regulamentos determinam que os resíduos elétricos e eletrónicos devem ser
recolhidos separadamente com vista ao correto tratamento e recuperação, de modo a garantir que os REEE são reutilizados
e reciclados em segurança. Em linha com esse compromisso, a Natus poderá transmitir a obrigação de recolha e reciclagem
para o utilizador final, salvo se forem acordadas outras medidas. Contacte-nos para obter detalhes sobre os sistemas de recolha e recuperação disponibilizados na sua região em www.natus.com.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que poderão ser perigosos e
que representam um risco para a saúde humana e o meio ambiente se os EEE não forem tratados corretamente. Por conseguinte, os utilizadores finais também têm um papel a desempenhar na garantia de que os REEE são reutilizados e
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reciclados em segurança. Os utilizadores de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem eliminar os REEE juntamente
com outros resíduos. Os utilizadores devem utilizar os programas de recolha municipais, a obrigação de recolha do produtor/importador ou transportadoras de resíduos autorizadas com vista a reduzir os impactos ambientais adversos relacionados com a eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos e aumentar as oportunidades de reutilização,
reciclagem e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Os equipamentos assinalados com o caixote de lixo com uma cruz são equipamentos elétricos e eletrónicos. O símbolo do
caixote de lixo com uma cruz indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem ser eliminados
juntamente com resíduos indiferenciados, mas devem ser recolhidos separadamente.

14.2.2

Notas de aviso
Este manual contém informação e avisos que devem ser respeitados para assegurar o desempenho seguro dos dispositivos
e software abrangidos por este manual. As regras e regulamentos governamentais locais, se forem aplicáveis, devem ser
também sempre respeitados.
1. Esta classe de equipamento é permitida em estabelecimentos domésticos se for utilizada sob a jurisdição de um profissional de cuidados de saúde.
2. Para minimizar o risco de acesso não autorizado aos dados, encerre sempre a sessão no sistema antes de deixá-lo sem
supervisão.
3. Utilizadores previstos: Audiologistas, vendedores especializados de aparelhos auditivos, médicos ORL e outras pessoas
qualificadas.Tenha em atenção que as regulamentações locais podem definir utilizadores para vídeo-otoscopia de
forma diferente. Os regulamentos locais devem ser sempre cumpridos.
4. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas na secção Finalidade. Por exemplo, não utilize o dispositivo para examinar cavidades nasais, olhos ou a laringe.
5. Não olhe diretamente para o feixe de luz, nem aponte o feixe de luz na direção dos olhos de outras pessoas. O feixe
de luz 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 risco mais baixo além do Grupo Isento. Para minimizar os riscos relacionados com o visualizador, o sistema deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções presentes no Guia do utilizador.
7. Para evitar infeções cruzadas ou reincidências, limpe e desinfete a sonda com compressas de álcool entre pacientes e
entre exames aos 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 do tímpano. Não aplique força excessiva com a sonda no ouvido externo do paciente.
9. O visor do dispositivo pode ficar quente durante uma utilização intensiva. Consequentemente, não toque na superfície
do visor durante mais que 1 minuto.
10. Os danos acidentais e o manuseamento incorreto podem ter um efeito negativo na funcionalidade do dispositivo. Contacte o seu fornecedor para obter aconselhamento.
11. Não utilize o dispositivo se existirem sinais de danos na sonda.Contacte o seu fornecedor.
12. Se o dispositivo tiver caído, devolva o dispositivo ao seu fornecedor para uma inspeção de segurança.
13. Para garantir a segurança e para não anular a garantia, a assistência e a reparação do equipamento elétrico médico
devem ser efetuadas apenas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal de assistência em oficinas autorizadas. Em
caso de qualquer defeito, faça uma descrição detalhada do(s) defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não utilize um dispositivo defeituoso.
14. Nunca desmonte o Otoscan. Contacte o seu fornecedor. As peças dentro de Otoscan só devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.
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15. É recomendado que instale a unidade num ambiente que minimize a quantidade de eletricidade estática. Por exemplo, é recomendado um tapete anti-estático.
16. Não armazene nem opere o dispositivo com temperatura e humidade superiores às indicadas nas Especificações Técnicas, armazenamento e manuseamento.
17. Mantenha a unidade afastada de líquidos. Não deixe criar humidade dentro da unidade. A humidade no interior da unidade pode danificar o instrumento e resultar num risco de choque elétrico para o utilizador ou paciente.
18. Não utilize o equipamento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambientes ricos em oxigénio.
19. Nenhuma peça pode ser aquecida, queimada ou utilizada de qualquer modo para finalidades diferentes das aplicações
definidas na secção Finalidade de Utilização deste manual.
20. Por razões de segurança e devido aos efeitos sobre a CEM, os acessórios ligados à instalação de saída do equipamento
devem ser idênticos aos do tipo que é fornecido com o sistema.
21. Recomendamos que não empilhe o dispositivo com outros equipamentos nem o coloque num espaço com pouca ventilação, pois poderá afetar o desempenho do dispositivo. Se este for empilhado ou colocado junto a outros equipamentos, certifique-se de que o funcionamento do dispositivo não é afetado.
22. Pode ocorrer ruído indesejável se o dispositivo for exposto a um campo radioelétrico forte. Esse ruído pode interferir
com o desempenho do dispositivo. Muitos tipos de dispositivos elétricos, por exemplo, telemóveis, podem gerar campos radioelétricos. Recomendamos que a utilização desses dispositivos na proximidade do Otoscan seja restringida.
Do mesmo modo, recomendamos que o aparelho não seja utilizado na proximidade de dispositivos sensíveis a campos
eletromagnéticos.
23. As alterações ou modificações que não tenham sido aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
24. As emissões RF do Otoscan são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamento
eletrónico nas imediações. Contudo, os dispositivos locais na proximidade do Otoscan podem ser alvo de um efeito
negativo ou perda de funcionalidade.
25.

Ao montar um sistema médico elétrico, a pessoa que efetua a montagem deve ter em consideração que
outros equipamentos ligados que não cumpram os mesmos requisitos de segurança deste produto (por
exemplo, PC e/ou impressora) podem causar uma redução do nível global de segurança do sistema. O equipamento deve cumprir a norma UL/IEC 60950.

26.

Ao selecionar os acessórios ligados ao dispositivo, devem ser tidos em conta os seguintes pontos:
•

Utilização de equipamento ligado num ambiente com pacientes

•

Prova de que o equipamento conectado foi testado de acordo com a IEC 60601-1 e/ou IEC60601-1-1 e
UL60601-1 e CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1-90.

27. Para cumprir a norma EN 60601-1-1, o computador e a impressora devem ser colocados fora do alcance do cliente, ou
seja, nunca a menos de, aproximadamente, 1,5 metros (5 pés).
28. Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relativamente ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país ou do Estado-Membro da UE em que o utilizador e/ou o paciente está estabelecido
29. O dispositivo pode ser eliminado como resíduo eletrónico normal, de acordo com os regulamentos locais.
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Especificações técnicas
Requisitos do sistema
•

Acesso à Internet. Velocidade de transferência recomendada: 2 Mbit

•

Computador portátil dedicado incluído com as seguintes especificações mínimas:

Sistema operativo

Windows 10 Professional

Processador gráfico

Placa gráfica independente com um mín. de 2 GB de memória

Processador

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

Total de memória

Mín. de 8 GB

Visor

Mín. 13" Máx. 15" full HD (1920x1080) sem funcionalidade de toque

Adaptadores Wi-Fi

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

Disco rígido

Unidade de estado sólido com mín. de 156 GB

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

Sistema de exame
Modos de exame

- Anel do canal, a utilizar uma luz LED azul de 360°
- Linha do pavilhão auricular, a utilizar um laser de linha azul
- Anel da concha, a utilizar uma luz LED azul de 360°

Diâmetro distal da sonda

3,20 mm (0,13 polegadas)

Comprimento da sonda

30 mm (1,18 polegadas)

Precisão

Um mín. de 80% da área de superfície encontra-se dentro de uma tolerância
de renderização tridimensional de ±200 μm, aquando do exame da superfície
de um artefacto mecânico com verificação CMM e curvaturas semelhantes a
um ouvido.

Ecrã do dispositivo
Tamanho

4 polegadas

Tipo

TFT a cores com retroiluminação LED

Resolução

480 x 800 pontos

Entrada do utilizador

Toque capacitivo

Fonte de alimentação do scanner
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Potência de entrada

5 V USB 3.0

Ficha USB

USB 3.0, Tipo A
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Armazenamento e manuseamento
Temperatura de armazenamento

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Humidade relativa

<90%, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Ambiente de funcionamento
Temperatura

+10 °C a +30 °C (+50 °F a +86 °F)

Humidade relativa

30% a 75%, sem condensação

Pressão de ar

600 hPa a 1060 hPa

Desempenho essencial
Otoscan não tem um desempenho essencial.

Normas
Segurança do Paciente

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

15.1

Segurança do laser

Cumpre os requisitos da Classe II da norma IEC 60825-1:2014.

Segurança da lâmpada

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

CEM

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

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

15.2

Nome do acessório

Número da peça

1093, Kit de formação completo

8-61-20000

1093, Acessório de suporte de secretária

8-61-20100

1093, Acessórios dos auscultadores com
microfone HS3

8-61-22000

1093, Computador portátil com SW préinstalado

8-35-49800-XX

1093, Compressas de álcool, 70% de isopropílico

8-62-48100

Guia do Utilizador do

7-50-14200-XX

Notas sobre CEM (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 operação fornecidas neste documento deverão ser totalmente respeitadas.
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•

Os dispositivos de comunicação de alta-frequência portáteis e móveis, tais como telemóveis, podem interferir com o
funcionamento do Otoscan.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Recomendações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

Emissões de RF

Grupo 1

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

CISPR11

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

Emissões de RF

Classe B

CISPR11

Otoscan é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os relacionados diretamente com redes públicas de alimentação de baixa tensão que abastecem edifícios de habitação.

Emissões de harmónicas IEC

Não aplicável

61000-3-2
Flutuações de ten-

Não aplicável

são/cintilação IEC 61000-3-3

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

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

IEC 60601
Descarga eletrostática (DES)

Contacto +/- 8 kV

Contacto +/- 8 kV

Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou azu-

IEC 61000-4-2

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

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

lejo cerâmico. Se os pavimentos estiverem cobertos com

Ar +/- 8 kV, +/- 15 kV

Ar +/- 8 kV, +/- 15 kV

material sintético, a humidade relativa deve ser de, pelo
menos, 30 %.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

do/disparo

mentação de tensão

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

Sem portas relevantes

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

da/saída
Pico

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

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linhas(s) à terra

Sem portas relevantes

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

+/- 2 kV de entrada CC linhas(s)
para terra
+/- 1 kV de entrada CC linha(s)
para linha(s)
+/- 2 kV E/S linha(s) para terra
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Quedas de tensão, inter-

0 % U T; 0,5 ciclo

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação de rede deve ser a de um

rupções curtas e variações de A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°

ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o utilizador

tensão nas linhas de entrada

e 315°

do Otoscan necessitar de funcionamento contínuo

de alimentação elétrica

0 % U T; 1 ciclo

durante as interrupções da alimentação, é reco-

IEC 61000-4-11

e

mendado que o Otoscan seja alimentado por uma uni-

70 % U T; 25/30 ciclos

dade de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.

Monofásico: a 0°
Interrupções de tensão nas

0 % U T; 250/300 ciclos

Sem portas relevantes

30 A/m

Sem portas relevantes que pos-

Os campos magnéticos da frequência de potência

sam ser afetadas

devem ter níveis característicos de um local normal num

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

ambiente comercial ou hospitalar normal.

IEC 61000-4-8

Se forem detetados efeitos negativos nas medições,
mude a localização do Otoscan

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

Recomendações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas em ambientes de utilização por profissionais dos cuidados de saúde
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

IEC 60601
RF conduzida

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

Bandas ISM

Bandas ISM

RF irradiada

3 V/m (cuidados de saúde pro-

10 V/m

IEC 61000-4-3

fissionais)
10 V/m (cuidados domiciliários)

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz
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Campos de proximidade das

27 V/m

comunicações sem fios de RF 386 MHz
IEC 61000-4-3

27 V/m

A distância de separação entre quaisquer componentes

386 MHz

eletrónicos do Otoscan e qualquer equipamento de

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

comunicação sem fios de RF deve ser superior a 30 cm
(11,8 polegadas).

Nota: Estas recomendações podem não se aplicar a
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
Recomendações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Otoscan é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

Emissões de RF

Grupo 1

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

CISPR11

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

Emissões de RF

Classe B

CISPR11

Otoscan é adequado para utilizar em todos os ambientes, incluindo os domésticos e os relacionados diretamente com redes públicas de alimentação de baixa tensão que abastecem edifícios de habitação.

Emissões de harmónicas IEC

Em conformidade

61000-3-2
Flutuações de ten-

Em conformidade

são/cintilação IEC 61000-3-3

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

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

IEC 60601
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Descarga eletrostática (DES)

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

IEC 61000-4-2

6 kV

Contacto +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 6 kV Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou azuAr +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

do/disparo

mentação de tensão

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

lejo cerâmico. Se os pavimentos estiverem cobertos com
material sintético, a humidade relativa deverá ser de pelo

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

menos 30 %.
Sem portas relevantes

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

da/saída
Pico

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

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linhas(s) à terra

Quedas de tensão, inter-

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

Sem portas relevantes

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

Sem portas relevantes

A qualidade da alimentação de rede deve ser a de um

rupções curtas e variações de para 0,5 ciclo

ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o utilizador

tensão nas linhas de entrada

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

do Otoscan necessitar de funcionamento contínuo

de alimentação elétrica

para 5 ciclos

durante as interrupções da alimentação, é reco-

IEC 61000-4-11

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

mendado que o Otoscan seja alimentado por uma uni-

para 25 ciclos

dade de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.

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

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de potência

frequência 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 detetados efeitos negativos nas medições,
mude a localização do Otoscan

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

Recomendações 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 utilizador do Otoscan deverá assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - recomendações

IEC 60601
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RF conduzida

3 V rms (equipamento de suporte 3 V rms

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e

IEC 61000-4-6

não vida)

móveis não deverão se utilizados mais perto de qualquer

150 kHz a 80 MHz

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 máxima de saída do transRF irradiada

3 V/m (equipamento de suporte

3 V/m

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

IEC 61000-4-3

não vida)

80 MHz a 2,5 GHz

transmissor, e d é a distância de segurança 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 gama de frequência. 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 gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas recomendações podem não se aplicar a 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 radiotelefones (telemóveis/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 de 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 certificar-se do funcionamento correto do Otoscan. Se forem observados desempenhos anormais, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do Otoscan.
b. Acima da gama de frequência 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 destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o utilizador do Otoscan pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis (transmissores) e o Otoscan conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.
Potência nominal máxima de saída do Distância de segurança de acordo com a frequência do transmissor
transmissor

m

W

60

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
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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 segurança d recomendada em metros (m) pode ser
estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde 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 gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas recomendações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos
e pessoas.
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Outras referências
Pode obter a versão mais recente do presente Manual do Utilizador no ambiente de trabalho do seu PC Otoscan.
Para informações sobre a aplicação online Otocloud, consulte o Manual do Utilizador do Otocloud.
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

Responsabilidade do fabricante
O fabricante é considerado responsável pelos efeitos relacionados com a segurança, fiabilidade e desempenho do equipamento apenas se:
•

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

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado cumprir os requisitos de EN/IEC.

•

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

O fabricante reserva-se o direito de recusar toda a responsabilidade sobre a segurança da operação, fiabilidade e desempenho do equipamento assistido ou reparado por terceiros.
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