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Introdução
O Sistema ICS Impulse® é um sistema de avaliação de doenças relacionadas à função vestibular.
Você pode acessar a versão eletrônica do Guia do usuário no software Otosuite® Vestibular.
Esperamos que o considere fácil de usar e que as informações resultem em maior precisão na coleta de dados durante
a sua avaliação de distúrbios vestibulares, resultados de testes, relatórios e na obtenção de informações do paciente.
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Uso e usuários pretendidos e grupo-alvo de pacientes
Os ICS Impulse é usado na avaliação do reflexo vestíbulo-ocular (VOR) e do nistagmo medindo, registrando, exibindo
e analisando os movimentos dos olhos e da cabeça.

2.1

Usuários pretendidos e grupo-alvo de pacientes
Cuidado • O Sistema ICS Impulse é destinado a ser usado somente por pessoal médico qualificado.
Usuários pretendidos:
Neurologistas, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e técnicos. Profissionais com conhecimento
para diagnosticar distúrbios do equilíbrio.
Uso pretendido:
Os ICS Impulse é usado na avaliação do VOR (Reflexo vestíbulo-ocular) e do nistagmo medindo, gravando, exibindo
e analisando os movimentos dos olhos e da cabeça.
Finalidade médica:
A finalidade médica do ICS Impulse tipo 1085 é avaliar pacientes com queixas de natureza vestibular, como tontura,
desequilíbrio e vertigem. O ICS Impulse tipo 1085 não trata nem diagnostica o paciente. O diagnóstico é determinado
pelo médico credenciado.
População de pacientes pretendida:
A população de pacientes consiste em crianças e adultos com idade entre 10 e 99 anos.

2.2

Benefícios clínicos
O sistema ICS Impulse é uma solução de equilíbrio personalizável que permite analisar as condições de equilíbrio
e diagnosticar e gerenciar os pacientes de maneira bem-sucedida. A capacidade de avaliar seis canais semicirculares
assegura que as patologias identificadas nos canais anteriores e posteriores sejam geridas, pois muitas vezes não são
detectadas. A técnica rápida e não invasiva garante o conforto do paciente enquanto otimiza a coleta de dados, o que
pode encurtar o caminho do paciente. A redução do tempo de teste pode garantir que o tempo de diagnóstico seja
reduzido, o que leva a eficiências clínicas e de serviço.

2.3

Contraindicações e efeitos colaterais
Os pacientes com cegueira, nariz quebrado ou outros traumas na face/cabeça, problemas na coluna cervical, por
exemplo, trauma no pescoço, herniação aguda do disco cervical, ou cirurgia oftalmológica recente são contraindicados
para procedimentos realizados com o ICS Impulse 1085. Não há efeitos colaterais ao utilizar o ICS Impulse 1085.
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2.4

Descrição do sistema
O sistema ICS Impulse é uma combinação de hardware e software.
O paciente usa um par de óculos leve e de ajuste firme no qual é montado uma câmera interna pequena, leve e rápida
e um espelho semirreflexivo. Esse espelho transparente reflete a imagem do olho do paciente para a câmera. O olho
é iluminado por um LED infravermelho de baixo nível que não é visível para os pacientes. Um pequeno sensor nos
óculos mede o movimento da cabeça. O sistema de óculos é leve, mas deve ser preso com firmeza na cabeça para
não deslizar.

Procedimento do teste de impulso cefálico
O teste de impulso cefálico básico começa com o testador atrás do paciente que está usando os óculos:
•

Enquanto pede ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação colocado em uma superfície de projeção
à sua frente, o testador movimenta a cabeça do paciente horizontalmente a um pequeno ângulo (cerca de
10 a 20 graus) de maneira breve, abrupta e imprevisível, variando a direção e a velocidade.

•

Os óculos coletam dados da cabeça e dos olhos.

•

O giroscópio mede a velocidade do movimento da cabeça (o estímulo).

•

A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho.

•

O software Otosuite Vestibular processa os dados de velocidade da cabeça e de velocidade do movimento dos
olhos (a resposta).

•

Exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça e do movimento dos olhos permitem ao clínico
determinar se a resposta está dentro dos limites normais ou não.

Testes posicionais e oculomotores
•

Um teste Positional (Posicional) é realizado movendo o paciente de uma posição para outra. No exemplo de
Dix-Hallpike, o paciente fica sentado e a cabeça dele é virada 45 graus para um lado, em seguida, ele é movido
da posição sentada para a posição supina.

•

Um teste Oculomotor é realizado pedindo para o paciente fixar o olhar em um alvo em várias direções ou em
diversos ambientes.

•

No teste Gaze (Olhar), o paciente fica sentado e é solicitado que ele olhe para a esquerda, para a direita, para
cima, para baixo ou para frente. O teste Gaze (Olhar) pode ser realizado com visão ou com visão negada.

Procedimento dos testes posicional e oculomotor
O software Otosuite Vestibular registra e exibe as informações obtidas durante os testes Positional (Posicional)
e Oculomotor (Oculomotor) .
Para os testes Positional (Posicional) e Oculomotor (Oculomotor), os óculos coletam dados da cabeça e dos olhos:

ICS Impulse

•

O acelerômetro no interior dos óculos mede a posição relativa da cabeça do paciente em relação ao seu ponto de
partida. Essas informações são salvas e exibidas no software.

•

A câmera de alta velocidade captura a imagem do olho.

•

O software Otosuite Vestibular processa os dados de velocidade dos olhos (a resposta).

•

O movimento dos olhos é analisado para determinar as velocidades da fase lenta (SPV (SPV)).

•

Os dados da cabeça são usados somente durante a coleta para exibir se a cabeça do paciente está se movendo
e para orientar o testador a posicionar a cabeça do paciente corretamente para o teste.
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Essas informações são chamadas de Head Position Feedback (Feedback da posição da cabeça). O software
Otosuite Vestibular mede e exibe o acompanhamento da posição do olho e os pontos SPV em um gráfico.
Observação • O Feedback da posição da cabeça assegura que a cabeça esteja posicionada corretamente
durante cada etapa das manobras.
No módulo Oculomotor, há três testes que não são testes de SPV:
–

VOR (Reflexo vestíbulo-ocular)
O teste de VOR (Reflexo vestibular-ocular) permite o VVOR (Reflexo vestibular-ocular visual) e a Supressão VRS
(Supressão do reflexo vestibular-ocular). Esses testes são muito semelhantes ao teste de impulso cefálico, mas
o movimento da cabeça é lento (0,5 Hz) e pequeno (10 graus).
No VVOR, o paciente fica sentado e o examinador movimenta a cabeça lateralmente (como em uma senoide)
enquanto o paciente fixa o olhar em um alvo.
Na VORS, o paciente fica sentado e o examinador movimenta a cabeça lateralmente (como em uma senoide)
enquanto o paciente fixa o olhar em um ponto em movimento projetado nos óculos usando um dos lasers.

A análise é semelhante ao impulso cefálico em que exibições simultâneas dos dados do movimento da cabeça
e do movimento do olho permitem ao clínico determinar se a resposta está dentro dos limites normais ou não.
–

Skew Deviation (Desvio de inclinação)
No teste de Skew Deviation (Desvio de inclinação) , também conhecido como teste de cobertura ou teste de
cobertura alternativa, o paciente fica sentado ou em posição supina e o examinador cobre e descobre um
olho. O software Otosuite Vestibular mede o acompanhamento da posição do olho durante os ambientes de
cobertura e não cobertura e exibe uma alteração média da posição do olho.

–

No teste de 3-Laser Saccade (Sacádico com 3 lasers), os óculos apresentam um alvo a laser em posições
aleatórias no plano horizontal. O paciente, que está sentado, mantém a cabeça parada e segue o alvo apenas
com os olhos. O software Otosuite Vestibular mede a velocidade de pico, precisão e latência da posição do
olho em comparação com os valores do alvo.
Observação • Se os sacádicos não estiverem sendo aceitos, faça uma recalibração e reinicie o teste.
Pode ser necessário segurar a cabeça de pessoas que não conseguem manter a cabeça parada durante
a calibração e a coleta de dados.

Testes calóricos
O teste Caloric (Calórico) permite avaliar o canal semicircular lateral.
O teste pode ser:
•

Monotérmico: ouvidos esquerdo e direito quentes ou ouvidos esquerdo e direito frios.

•

Bitérmico: ouvido esquerdo quente e ouvido direito quente, ouvido esquerdo frio e ouvido direito frio.

•

O teste de água gelada calórica é realizado derretendo um cubo de gelo e utilizando uma seringa para irrigar
a orelha. Normalmente, isso é feito apenas se não houver resposta à irrigação bitérmica.

Utilização de testes espontâneos com análise calórica
A presença de nistagmo espontâneo deve ser considerada para que a análise calórica seja precisa. Para determinar
se há ocorrência de nistagmo espontâneo, realize um teste espontâneo ou utilize os cinco primeiros segundos da
resposta calórica. O teste será realizado utilizando as configurações em Options (Opções). Se for realizado um teste
espontâneo, a coleta deve ser feita antes da execução do teste calórico. Nistagmo espontâneo pode ser coletado no
Spontaneous Test - Supine or Sitting (Teste espontâneo — supino ou sentado) ou teste Caloric (Calórico).
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Este tipo de teste avalia o movimento dos olhos do paciente quando os olhos estão na posição primária olhando
diretamente à frente sem estímulo visual. De acordo com a Norma ANSI S3.45, os olhos devem ser gravados por pelo
menos 20 segundos.

Elementos de teste
Em testes Caloric (Calóricos):
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•

Os óculos coletam dados das posições horizontal e vertical dos olhos, enquanto o canal auditivo esquerdo ou
direito é irrigado de forma independente usando ar ou água.

•

A câmera de captura a imagem do olho.

•

O Otosuite Vestibular processa os dados de posição do olho.

•

O teste Caloric (Calórico) é realizado com visão negada.

•

O paciente fica em posição supina com a cabeça flexionada para a frente a um ângulo de 30° e com visão negada.

•

O Peak (°/s) (Pico (°/s)) é determinado para cada teste realizado (por exemplo, Left Cool (Esquerda fria)).

•

Calcula-se o Peak (°/s) (Pico (°/s)) de cada teste (resposta de Total Right (Direita total) e resposta de Total Left
(Esquerda total)), a Unilateral Weakness (Fraqueza unilateral), Gain Asymmetry (Assimetria de ganho)
e Directional Preponderance (Preponderância direcional).

•

Unilateral Weakness (Fraqueza unilateral) (%) mede se as respostas de um ouvido são mais fracas do que as
respostas do outro ouvido.

•

Gain Asymmetry (Assimetria de ganho) (%) mede se as respostas batem mais em uma direção do que em outra,
o que não pode ser explicado por nistagmo espontâneo.

•

Directional Preponderance (Preponderância direcional) (%) mede se as respostas bateram mais em uma direção
do que em outra, o que normalmente é causado por nistagmo espontâneo preexistente.

Sobre este manual
Este manual descreve o uso dos óculos de vídeo ICS Impulse com o software Otosuite Vestibular para testar o sistema
vestibular dos pacientes. O manual descreve as principais funções dos óculos, o fluxo de trabalho do Otosuite
Vestibular e como gerenciar pacientes, dados de paciente, usuários e dispositivos de teste.
Observação • Testes e funções descritos neste manual podem não refletir a configuração de seu sistema.

Observação• Consulte o site da Natus para obter uma cópia eletrônica deste documento.
Familiarize-se com as funcionalidades fornecidas pelo software Otosuite Vestibular e com o dispositivo de teste antes
de testar um paciente.
Uma cópia das Instruções de uso em formato PDF se encontra na área associada ao produto:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Pesquise “ICS Impulse”, clique no ícone + para abrir o menu de documentação e, em seguida, clique no manual em seu
idioma. Os arquivos podem ser impressos, salvos ou pesquisados usando o Adobe Reader. Uma cópia do Adobe Reader
pode ser baixada diretamente da Adobe Systems (www.adobe.com).

ICS Impulse
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3.1

Convenções tipográficas
Compreensão de advertências, cuidados e observações
Para chamar sua atenção para as informações relacionadas à segurança e ao uso apropriado do dispositivo ou
software, o manual usa declarações preventivas como:
Advertência • Indica que há possibilidade de lesão, morte ou outras reações adversas graves associadas ao
uso ou mau uso deste dispositivo.

Cuidado • Indica que há possibilidade de problemas no dispositivo, associados ao seu uso ou mau uso.
Esses problemas incluem mau funcionamento, falhas e danos ao dispositivo ou a outra propriedade.

Observação • Indica que você deve prestar atenção especial.

3.2

Segurança do ICS Impulse
Este manual contém informações e precauções que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro do
sistema ICS Impulse.
Observação • As regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser cumpridos a todo momento.
Observação • O manuseio incorreto do dispositivo afeta seu desempenho.
Informações de segurança são declaradas quando relevantes.
Para aspectos gerais de segurança, consulte Advertências, avisos e observações gerais.
Qualquer incidente grave que ocorra em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade
competente do Estado membro em que o usuário e/ou o paciente estiver estabelecido.

3.3

Navegação neste manual
Guias de janela, ícones e funções a serem selecionados são mostrados em negrito, por exemplo, em:
•

4
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Clique em Save (Salvar).

Desembalagem
1.

Desembale o dispositivo com cuidado.
Ao desembalar o dispositivo e os acessórios, guarde o material de embalagem. Se precisar enviar o dispositivo para
reparo, o material da embalagem original o protegerá contra danos durante o transporte.

2.

Inspecione visualmente o dispositivo e os acessórios para detectar possíveis danos.
Se tiverem ocorrido danos, não use o dispositivo. Entre em contato com o distribuidor local para obter assistência.

3.

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

ICS Impulse
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Instalação
Para realizar a instalação do ICS Impulse, consulte:
•

Instalação do software Otosuite Vestibular

•

Personalização para sua clínica/hospital

•

Conexão dos óculos ao computador

•

Instalação do vídeo da sala sincronizado

•

Preparação dos locais de teste

•

Configuração de um monitor externo

•

Importação de material de amostra

5.1

Instalação do software Otosuite Vestibular

5.1.1

Requisitos do sistema
Sistema operacional

Windows 10 Pro de 64 bits (autônomo, cliente, servidor, ambos)

CPU

Processador Intel i7 (no mínimo 9ª geração)

Memória

16 GB

Espaço em disco

500 GB

Conectores

Até quatro conectores USB 3.0
Porta VGA opcional para conectar um monitor externo

Placa de vídeo

Placa de vídeo dedicada, com no mínimo 2 GB de memória

Monitor

Resolução da tela 1600 x 900 a 100% DPI
Resolução da tela 1920 x 1080 a 100% ou 125% DPI

5.1.2

Componentes

Mouse, teclado

Acesso à Internet

Uma conexão com a Internet no computador é recomendada para
concluir a instalação da câmera sincronizada da sala.

Início da instalação
1.

Insira o disco de instalação do Otosuite Vestibular no computador.

2.

Se o conteúdo não aparecer automaticamente, navegue até a unidade correta usando o Windows Explorer.

3.

Feche todos os programas do Windows para evitar conflito com o software de instalação.

4.

Não conecte nenhum acessório antes da conclusão da instalação.

5.

Clique duas vezes no arquivo Setup para iniciar a instalação.
A instalação do software Otosuite Vestibular pode exigir a instalação de aplicativos extras. Uma caixa de diálogo
lista os aplicativos.
–

Clique em Install (Instalar).
Após a instalação do aplicativo, o computador pode ser reiniciado.

–
6.

ICS Impulse

Faça login no computador. Após uma reinicialização, a instalação continua automaticamente.

Na tela de boas-vindas, clique em Next (Avançar).
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7.

Clique para aceitar os acordos de licença e clique em Next (Avançar).

8.

A tela Usage Statistics (Estatísticas de uso) é exibida. Clique em Next (Avançar).
A ferramenta Usage Statistics (Estatísticas de Uso) permite que você compartilhe estatísticas de uso anônimas com
a Natus para nos ajudar a entender melhor as necessidades de nossos clientes, bem como aperfeiçoar nossos
produtos e serviços.
A ferramenta envia estatísticas de uso anônimas à Natus quando o computador está conectado à Internet.
Você pode desabilitar ou habilitar a ferramenta Usage Statistics (Estatísticas de Uso) a qualquer momento:
–

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de
fluxo de trabalho).

–

Clique em System Settings > Error Logs (Configurações do sistema > Registros de erro).

Apenas estatísticas de uso anônimas relacionadas ao uso do software Otosuite Vestibular são incluídas, por
exemplo, com que frequência diferentes funções são usadas e com que frequência botões e itens do menu são
acionados. A ferramenta não envia dados pessoais nem de pacientes, e nenhuma informação que identifique
o computador ou qualquer outro tipo de uso do computador será incluída.
Durante a instalação do software Otosuite Vestibular, outros programas associados são instalados, como o SQL
Server (banco de dados do Otosuite Vestibular), o Access Database Engine (dá suporte ao banco de dados Chartr).

Possíveis mensagens de erro

5.1.3

Mensagens de erro

O que fazer se aparecerem

Mensagens do firewall

Permitir acesso.

Mensagem de Controle de conta do usuário (UAC):

Aceite a mensagem porque ela não indica um
problema.

Mensagens de erro do Microsoft Webcam ou
SQL Server

São exibidas se a Microsoft instalou as atualizações do
Windows e o computador não foi reiniciado. Reinicie
o computador e recomece a instalação do software.

Seleção das configurações de instalação
Ao instalar o software Otosuite Vestibular, você pode escolher entre dois tipos de configuração:
•

configuração de rede

•

configuração independente

Configuração de rede

Um servidor único hospeda o banco de dados para uma ou mais estações de
trabalho clientes onde o
aplicativo Otosuite Vestibular está instalado.
Recomendamos que as instalações de rede sejam definidas usando domínios
de rede.
Recomendamos que você não use grupos de trabalho, porque isso requer que
o mesmo nome de usuário e senha sejam usados em cada computador.

Configuração independente
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Um mesmo computador mantém tanto o banco de dados quanto o aplicativo.
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Seleção das configurações de instalação
Instalação autônoma
Banco de dados SQL e o software Otosuite Vestibular
Selecione Standalone (Autônomo).
Clique em Next (Avançar).
Para continuar a instalação, consulte Conclusão da instalação.

Instalação de rede - servidor
O banco de dados SQL e uma versão limitada do software Otosuite Vestibular (gestão de pacientes, alterações
de configurações do sistema e gestão do banco de dados).
Para continuar a instalação no servidor, consulte Instalação de rede - Server (servidor) ou Both (ambos).

Instalação de rede - cliente
Software Otosuite Vestibular
Selecione Client (Cliente) e clique em Next (Avançar).
Insira o número da porta e o nome do computador servidor obtido na instalação do servidor.
Clique em Next (Avançar).
Para continuar a instalação, consulte Conclusão da instalação.

Instalação de rede - ambos (cliente e servidor)
O banco de dados SQL e o software Otosuite Vestibular são compatíveis com a instalação de clientes adicionais.
Para continuar a instalação do cliente e do servidor, consulte Instalação de rede - Server (Servidor) ou
Both (Ambos).

5.1.4

Instalação de rede - Server (Servidor) ou Both (Ambos)
Quando você realiza uma instalação de servidor/cliente, o servidor deve ser instalado primeiro.
Antes de iniciar a instalação, determine o tipo de instalação. Consulte Seleção das configurações de instalação.
1.

Selecione Server (Servidor) ou Both (Ambos).

2.

Clique em Next (Avançar).
Embora seja possível alterar o número da porta a ser usada pelo servidor SQL, recomendamos que você use
o número fornecido na tela.

ICS Impulse

3.

Tome nota do Port Number (Número da porta) e do Server Computer Name (Nome do computador servidor), pois
essas informações serão necessárias para todos os computadores clientes. Para computadores conectados a uma
impressora, você pode imprimir a informação.

4.

Prossiga com as instruções para concluir a instalação. Consulte Conclusão da instalação.
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5.1.5

5.1.6

Conclusão da instalação
1.

Clique em Install (Instalar).

2.

É exibida uma janela de status relatando o progresso da instalação.

3.

Clique em Finish (Concluir).

4.

Abra a função Display (Exibição) no Control Panel (Painel de Controle) do Windows e defina a opção DPI de
exibição como 100%.

5.

Para importar dados de demonstração, consulte Importação de dados de demonstração .

Personalização para sua clínica/hospital
•

Instalações independentes
Você deve inserir informações específicas sobre a clínica/hospital em cada estação de trabalho em que o software
esteja instalado.

•

Instalações de rede
Se você inserir informações específicas da clínica/hospital em uma estação cliente, as informações serão alteradas
em todas as estações clientes.

Para o acesso inicial, o aplicativo Otosuite Vestibular fornece um nome de usuário e uma senha padrão. Após adicionar
um usuário com privilégios de administrador, o nome de usuário e senha padrão não estão mais disponíveis
(os campos ficam em branco). Use o novo nome de usuário e senha para os próximos acessos.

Seleção de idioma
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique em System Settings (Configurações do sistema).

3.

Clique na guia Workstation Settings (Configurações da estação de trabalho).

4.

Na lista Select Program Language (Selecionar idioma do programa), clique para selecionar o idioma desejado.

5.

Clique em Yes (Sim) para reiniciar.

Informações da clínica/hospital
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique na guia Facility Info (Informações da clínica/hospital).

3.

Adicione as informações da clínica/hospital Consulte Opções - Facility Info (Informações da clínica/hospital).

Protocolos de teste
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique na guia Protocols (Protocolos).
Para criar ou alterar protocolos de teste, consulte Opções - Protocol (Protocolo).

Opções de relatórios
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique na guia Report (Relatório).

Altere as configurações, como a posição do código postal ou o tamanho do papel. Consulte Opções - Reports (Relatórios).
14
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5.1.7

Atualizar o software Otosuite Vestibular
Ao atualizar o software Otosuite Vestibular, não é possível alterar o tipo de instalação escolhido anteriormente.
Entre em contato com o representante local se precisar fazer alterações no tipo de instalação.
Antes de fazer a atualização de uma instalação de servidor/cliente, deve ser feito o upgrade do servidor.
É aconselhável exportar todos os dados de pacientes que não foram arquivados antes da atualização do software.
Se mensagens do firewall aparecerem, permita o acesso.
Para obter instruções, consulte Instalação do software Otosuite Vestibular.

5.1.8

Desinstalação do software Otosuite Vestibular
Desinstalar o software Otosuite Vestibular remove o aplicativo, mas não os outros programas que foram parte de uma
instalação anterior do Otosuite Vestibular (por exemplo, o Servidor SQL, National Instruments etc.).

5.1.9

1.

Se o software Otosuite Vestibular estiver ativo, saia do aplicativo.

2.

Use a funcionalidade do Windows para desinstalar programas.

Configurações avançadas do sistema
Algumas janelas de System Settings (Configurações do sistema) só ficam acessíveis àqueles que têm um perfil de
usuário que inclui uma ou ambas as seguintes seleções ativadas:
•

Add User as Administrator (Adicionar usuário como administrador)

•

Allow User to Change System Settings (Permitir que usuário altere as configurações do sistema)

Consulte a guia Administrador.

5.1.9.1

Guia Administrador
Dados do usuário são exibidos nesta janela.
Somente usuários com privilégios de Add User as Administrator (Adicionar usuário como administrador) podem
acessar essa janela.
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique na guia System Settings (Configurações do sistema).

3.

Clique na guia Administrator (Administrador).

Adição de um novo usuário
Para o acesso inicial, o aplicativo Otosuite Vestibular fornece um nome de usuário e uma senha padrão. Após adicionar
um usuário com privilégios de administrador, o nome de usuário e senha padrão não estão mais disponíveis
(os campos ficam em branco). Use o novo nome de usuário e senha para os próximos acessos.
Observação • Configure pelo menos um usuário com privilégios de administrador.

ICS Impulse
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Clique no botão New (Novo) para adicionar novos usuários.
Os campos marcados com um asterisco (*) devem ser preenchidos.
A senha diferencia maiúsculas e minúsculas.
Para conceder direitos de acesso, clique para selecionar:
•

Add User as Administrator (Adicionar usuário como administrador)
Isso concede ao usuário todos os direitos do sistema.
ou

•

Allow User to Change System Settings (Permitir que usuário altere as
configurações do sistema)
Isso concede ao usuário todos os direitos do sistema, exceto:
–

Adicionar, editar ou excluir usuários

–

Especificar os locais de rede para arquivos compartilhados (vídeo, relatórios
(PDF), importar e exportar),

–

Atualização de licenças do aplicativo e firmware

Edição de dados do usuário
Selecione o usuário na lista.
Clique no botão Edit (Editar).
Faça as alterações necessárias. Os campos marcados com um asterisco (*) devem ser
preenchidos.

Exclusão de um usuário
Selecione o usuário na lista.
Clique no botão Delete (Excluir).
Clique em OK.

5.1.9.2

Configurações da estação de trabalho
Apenas usuários com a opção Allow User to Change System Settings (Permitir que usuário altere as
configurações do sistema) selecionada em seu perfil têm acesso a determinados campos para modificar as
configurações da estação de trabalho.
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1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique na guia System Settings (Configurações do sistema).

3.

Preencha os campos com as informações fornecidas pelo administrador do sistema.
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Configurações

Workstation Computer
Name (Nome do
computador da estação de
trabalho)

•

Esse campo somente leitura exibe o nome do computador conforme
designado no Painel de Controle do Windows

Workstation Location
(Localização da estação de
trabalho)
Installation Profile (Perfil
de instalação)

•

Este nome definido pelo usuário descreve a localização deste
computador.

•

Este campo somente para leitura exibe o tipo de instalação escolhido
durante o processo de instalação do software: independente,
servidor, cliente ou ambos.

Client/Server Database
Port (Porta do banco de
dados cliente/servidor)

•

Este campo somente leitura exibe o número da porta usada pelo
cliente para acessar o banco de dados na rede.

•

E-mail Server (Servidor de e-mail)
O computador na rede é responsável por receber, rotear e entregar
mensagens de e-mail.

E-Mail Configuration
(Configuração de e-mail)

•

From E-mail (E-mail de origem)
Este endereço de e-mail envia e-mails.

•

To E-mail (E-mail de destino)
Este endereço de e-mail padrão é o endereço para o qual os e-mails
são enviados. (O usuário pode alterar ou adicionar a este endereço
de e-mail)

SMTP Port (Default = 25)
(Porta SMTP (padrão = 25))

•

Este campo define a porta do protocolo de transferência de
correspondência simples. (25 é a mais usada)

This server requires
a secure connection (SSL)
(Este servidor requer uma
conexão segura (SSL))

•

Quando esta configuração é selecionada, o protocolo de segurança
SSL (Secure Sockets Layer) é usado ao enviar um e-mail.

•

Use default network credentials (Usar credenciais de rede padrão)

Outgoing Email Account
(Conta de e-mail de saída)

Usa as credenciais de rede padrão para efetuar login no servidor de
e-mail
•

Log in with user name and password (Fazer login com nome de
usuário e senha)
Usa o nome de usuário e a senha especificados nos campos abaixo
dessa opção para fazer login no servidor de e-mail

Tele-Vestibular
(Tele-Vestibular)
Select Program Language
(Selecionar idioma do
programa)
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•

Clique para selecionar Collection (Coleta) e/ou Analysis (Análise).

•

Se necessário, clique para selecionar Transmit to Specific IP
(Transmitir para IP específico).

•

Clique no idioma preferido. O idioma destacado é usado após
a reinicialização do aplicativo.
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5.1.9.3

Alteração do local de armazenamento para exportação, importação, vídeo e arquivos de
relatórios em PDF
Quando o software Otosuite Vestibular é instalado como uma instalação em rede, os locais de armazenamento
padrão dos arquivos de vídeo e relatório são configurados no computador do servidor para serem
compartilhados por todas as estações clientes.
Localizações padrão para arquivos de exportação e importação devem ser configuradas em cada estação cliente
individual. Verifique se o nível de permissão para a pasta está definido para compartilhamento antes de continuar.

5.1.9.4

Alteração da localização do armazenamento
Usuários que tiverem a função Add User as Administrator (Adicionar usuário como Administrador) ativada no perfil
podem usar este procedimento para alterar o local onde os arquivos são armazenados.
No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em
Options (Opções) na parte inferior do
Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho).
Select System Settings > (Configurações
do sistema >) a guia Administrator
(Administrador).
Na janela Otosuite Vestibular Storage
Locations (Locais de armazenamento do
Otosuite Vestibular), clique em Browse
(Procurar) ao lado do campo relevante.
Se você selecionar uma pasta na rede, verifique se a pasta selecionada está configurada para compartilhamento.
Na janela Otosuite Vestibular Storage Locations (Locais de armazenamento do Otosuite Vestibular), clique em
Browse (Procurar) ao lado do campo relevante.
Selecione a pasta e clique em OK.
O novo local de rede da pasta é exibido na janela Otosuite Vestibular Storage Locations (Locais de
armazenamento do Otosuite Vestibular).
Se necessário, para cada novo local que você definir, mova os arquivos existentes do local anterior para o novo.

Definição das propriedades de compartilhamento do novo local de armazenamento
Se o novo local de armazenamento for definido como uma pasta não configurada para compartilhamento, siga estas
etapas:

18

1.

Navegue até a pasta especificada.

2.

Clique com o botão direito na pasta selecionada para o novo local de armazenamento.

3.

Clique em Share with (Compartilhar com). Escolha Specific people... (Pessoas específicas...).

4.

Escolha os nomes.

5.

Clique no campo ao lado do botão Add (Adicionar).

6.

Digite o nome e clique em Add (Adicionar).

7.

Para alterar a permissão, clique no nome do usuário para destacá-lo.

8.

Clique na seta suspensa à direita e clique em Read/Write (Leitura/Gravação).

9.

Repita as etapas 7 e 8 até Read/Write (Leitura/Gravação) estar definido para todos os usuários adicionados à lista.
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10. Clique em Share (Compartilhar).
11. Clique em Done (Concluído).

5.1.9.5

Sobre o software
Para ver informações sobre o software Otosuite Vestibular e seus componentes, siga estes passos:
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Selecione System Settings > About (Configurações do sistema > Sobre).

Nesta tela, você pode atualizar a licença do Otosuite Vestibular e o firmware dos óculos.

5.1.9.6

•

Atualização da licença do software

•

Atualização do firmware dos óculos

Atualização da licença do software
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Selecione System Settings > About (Configurações do sistema > Sobre).
Apenas usuários com privilégios administrativos podem atualizar a licença do software.

5.1.9.7

3.

Clique em Update License (Atualizar licença).

4.

Navegue até localizar o novo arquivo de licença (.otolic) e clique em Open (Abrir).

Atualização do firmware dos óculos
Apenas usuários com privilégios administrativos podem atualizar o firmware dos óculos.
Quando os óculos estão conectados ao computador, Firmware version (Versão do firmware) mostra a versão atual do
firmware. Para conectar os óculos, consulte Conexão dos óculos ao computador.

5.1.9.8

1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Selecione System Settings > About (Configurações do sistema > Sobre).

3.

Clique em Update Firmware (Atualizar firmware).

4.

Navegue até localizar o arquivo de firmware dos óculos, *.otofw (*.otofw).

5.

Abra o arquivo. Uma série de mensagens reportam o status do processo de atualização.

6.

Siga as instruções na tela.

Registros de erro
Observação • Rastreamento de erros e depuração não devem ser usados exceto quando instruído por
representantes da Otometrics ou da equipe de suporte.
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1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique em System Settings > Error Logs (Configurações do sistema > Registros de erro).
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Workstation (Estação
de trabalho)

System Logging
(Registros do sistema)

Debug Tracing
(Acompanhamento de
depuração)

Workstation Computer Name
(Nome do computador da
estação de trabalho)

Esse campo somente leitura exibe o nome do
computador conforme designado no Painel de
Controle do Windows

Workstation Location
(Localização da estação
de trabalho)

Este nome definido pelo usuário descreve
a localização deste computador.

Localização onde os arquivos de registro de erro do sistema são armazenados.
Allow Anonymous Usage
Statistics (Permitir estatísticas
de uso anônimas)

Clique para ativar/desativar o rastreamento
anônimo de estatísticas. Consulte Início da
instalação.

Copy Logs (Copiar registros)

Clique para fazer uma cópia de todos os arquivos
de registro e coloque-os no local indicado.

Enable Debug Tracing (Ativar
acompanhamento de
depuração)

Se marcado, o acompanhamento de depuração
no nível da depuração é ativado.

Overwrite Existing Debug Files
(Substituir arquivos de
depuração existentes)

Selecione para substituir o arquivo de
acompanhamento cada vez que o aplicativo for
iniciado. Se não for selecionado, os dados de
acompanhamento serão anexados ao arquivo
atual.

Trace Categories (comma
separated): (Categorias de
acompanhamento (separadas
por vírgulas):)

Esses campos são preenchidos com informações
fornecidas pelo suporte.

Other Options: (Outras opções:)

Reservado para uso da Natus.

Local onde os arquivos de depuração são armazenados.

5.2

Conexão dos óculos ao computador
Os óculos possuem um único cabo USB que é conectado diretamente ao computador.
1.

Remova a tampa das lentes dos óculos.
Guarde a tampa. Quando os óculos não estiverem em uso, recoloque a tampa para evitar acúmulo de poeira
nas lentes.

2.

Conecte o cabo USB dos óculos à porta USB especificada. Consulte as Especificações técnicas. Leva alguns minutos
para instalar o driver dos óculos.
Observação • Use o mesmo conector USB toda vez que conectar os óculos.

Observação • Utilize a porta USB 3.0.
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5.2.1

Ligação e desligamento dos óculos
Ligação dos óculos
1.

Inicie o computador.

2.

Conecte o cabo USB dos óculos a uma das entradas USB do computador.
Os óculos são ligados.

3.

Inicie o software Otosuite Vestibular.
Os óculos se conectam automaticamente ao software Otosuite Vestibular.

Desligamento dos óculos
Advertência • Para desligar os óculos, desconecte o dispositivo da rede elétrica removendo o cabo USB ou
desligue o computador.

5.2.2

Determinação das licenças instaladas nos óculos
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Selecione System Settings > About (Configurações do sistema > Sobre).
As licenças atuais são listadas na caixa Features (Recursos).

5.2.3

Instalação de licenças adicionais nos óculos
Update License (Atualizar licença) é desativado para todos os usuários exceto para os que têm privilégios de
administrador.
Para instalar uma ou mais licenças adicionais do software Otosuite Vestibular, é necessário instalá-las nos óculos.
Consulte Sobre o software.

5.3

Instalação do vídeo da sala sincronizado
O vídeo da sala sincronizado realiza a gravação de vídeo e áudio.
Conecte o cabo USB a um conector USB no computador.
A instalação começa automaticamente. Se uma mensagem relacionada ao driver for exibida, siga as instruções na tela.

5.4

Preparação dos locais de teste
Requisitos relativos ao ambiente de teste podem variar, dependendo do tipo de teste a ser realizado:
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•

Testes e calibrações que usam um ponto de fixação exigem uma parede ou outra superfície sólida que possa ser
usada como superfície de projeção. Consulte Preparação para teste com ponto de fixação.

•

Alguns testes exigem o uso de uma cadeira pelo paciente. Consulte Preparação para testes com uma cadeira.

•

Testes que exigem o uso de uma mesa de exame podem precisar de espaço adicional para acomodar a mesa.
Consulte Preparação para testes com uma mesa de exame.

•

Testes que usam gravações de vídeo na sala devem acomodar a instalação de uma câmera de vídeo. Consulte
Preparação para testes com um vídeo sincronizado na sala.
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5.4.1

Preparação para testes com ponto de fixação
Um ponto de fixação é um ponto autoadesivo que é posicionado em uma parede ou em outra superfície sólida para ser
usado como uma superfície de projeção, tanto para calibrar o equipamento de teste, quanto para realizar os testes.

Posicionamento do ponto de fixação
1.

Escolha uma parede ou superfície sólida adequada.

2.

Cole um dos pontos de fixação oferecidos com o sistema na parede, na altura dos olhos do paciente.
Observação • Quando não for possível calibrar um dispositivo, clique em Default (Padrão) para utilizar o valor
padrão de calibração (Δ = 21). Verifique se o paciente está olhando direto para a frente no ponto de fixação antes
de clicar em Default (Padrão).

5.4.2

Preparação para testes com uma cadeira
Na maioria dos testes, o paciente pode ser acomodado confortavelmente em uma cadeira.
Observação • Se o paciente for acomodado sentado em uma cadeira, a cadeira deve ser fixa e não deve girar.
A cadeira deve ser posicionada a pelo menos um metro da superfície de projeção. Esta posição é usada para
a calibração. Consulte Preparação para teste com ponto de fixação.

5.4.3

Preparação para testes com uma mesa de exame
Em alguns testes, como no teste posicional e calórico, o paciente deve ser colocado confortavelmente em uma mesa
de exame onde seja possível se mover entre as posições sentado e supino.
A mesa de exame deve ser posicionada a pelo menos um metro da superfície de projeção. Esta posição é usada para
a calibração. Consulte Preparação para teste com ponto de fixação.

5.4.4

Preparação para testes com um vídeo sincronizado na sala
Observação• Se estiver usando o Synchronized Room Video (Vídeo da sala sincronizado), você poderá precisar
ajustar a posição da câmera de modo que toda a cabeça do paciente seja vista no vídeo durante a coleta de
dados. Se você estiver gravando áudio, verifique se posicionou a câmera de modo a minimizar o nível de ruído
ambiente.

5.5
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Configuração de um monitor externo
1.

Conecte o monitor externo ao computador.

2.

Abra a função Display (Exibição) no Control Panel (Painel de Controle) do Windows.

3.

Verifique se o monitor do computador é identificado como monitor principal (1) e estenda a exibição para um
segundo monitor.

4.

Inicie o software Otosuite Vestibular.

5.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

ICS Impulse
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6.

Clique em General (Geral).

7.

Na seção External Monitor (Monitor externo), clique para marcar a caixa de seleção Display (Exibição).

8.

Clique na barra de título da nova janela e arraste a janela até o monitor externo.

9.

Clique na caixa pequena no canto superior direito para exibir a janela no maior tamanho possível.

10. As configurações são mantidas quando o aplicativo é fechado e reiniciado.

5.6

Definição das opções de energia
Observação • O computador deve estar sempre conectado na rede elétrica ao coletar dados de impulso
cefálico. Não use a bateria para alimentar o computador.

A configuração das opções de energia para um desempenho ideal diminui a possibilidade de a taxa de quadros
cair abaixo de 219 quadros/segundo. (Impulsos cefálicos serão rejeitados se a taxa de quadros cair abaixo de
219 quadros/segundo.)

5.7

1.

Abra o Control Panel (Painel de Controle) do Windows e clique em Power Options (Opções de energia).

2.

Se necessário, clique em Hide additional plans (Ocultar planos adicionais) para ver a opção High performance
(Alto desempenho).

3.

Ative a opção High performance (Alto desempenho).

4.

Clique em Change plan settings (Alterar configurações do plano).

5.

Selecione Never (Nunca) para todas as opções (tanto para On battery (Na bateria) quanto Plugged in (Conectado)).

6.

Clique em Save changes (Salvar alterações).

Apresentação com um controle remoto
Um controle remoto para apresentação adquirido separadamente pode ser usado com o aplicativo para executar
várias funções.
Estes controles remotos de apresentação foram testados e são compatíveis com o aplicativo:

ICS Impulse

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote
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5.8

Importação de material de amostra
O material de amostra importado pode ser usado para várias finalidades:

5.8.1

•

Ajudar os usuários a se familiarizar com o uso do software Otosuite Vestibular e a comparar resultados.

•

As macros nos relatórios ajudam os usuários a definir sintomas, descobertas e resultados de testes.

Importação de dados de demonstração
Para ajudar você a se familiarizar com o software Otosuite Vestibular, use os dados de demonstração para visualizar os
dados de paciente e a análise de vários diagnósticos.
No bloco Patient Selection (Seleção de paciente), clique em Existing (Existente).
Clique em Import (Importar).
Clique no botão Browse (Procurar).
Navegue até a pasta de importação:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Clique na pasta DemoData e, em seguida, clique em OK.
Selecione todos os arquivos de paciente na janela Patient Import (Importação de
paciente).
Clique em Import (Importar).
Clique em OK.
Se você está atualizando o software ou adicionando licenças, é aconselhável importar quaisquer novos arquivos de
dados de demonstração.

5.8.2

Importação de listas de relatórios de amostra
Ao importar listas, selecione Remove Existing List (Remover lista existente) para substituir a lista existente pela lista
a ser importada. Selecione Keep Existing List (Manter lista existente) para adicionar a lista a ser importada à lista
existente.
Se você estiver atualizando o software ou adicionando licenças, é recomendado que reimporte Impressions
(Impressões) e Macros. Todas as personalizações às impressões e macros importadas anteriormente são mantidas.
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1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Work (Trabalho), seguido por Report (Relatório).

2.

Clique no tipo de elemento de relatório que deseja importar. Estas listas de relatórios de amostra podem ser
importadas:
–

Symptoms (Sintomas)

–

Impressions (Impressões)

–

Macros (Macros)

3.

Clique no arquivo de lista de relatório desejado no idioma em que você deseja importar.

4.

Clique em Open (Abrir).

5.

Clique em Save (Salvar).

ICS Impulse

Óculos ICS Impulse

6

Óculos ICS Impulse
Os óculos do ICS Impulse são leves, com ajuste firme e monoculares.

Os óculos contam com:
A. Um projetor de laser
B. Uma câmera de vídeo que grava a movimentação dos olhos do paciente
C. LED infravermelho que ilumina o olho do paciente; o LED não é visível para o paciente
D. Um espelho transparente que reflete a imagem do olho do paciente para a câmera
E. Um sensor de movimentação (não exibido) que registra a movimentação da cabeça do paciente
F. Uma correia de cabeça (não mostrada) que mantém os óculos na cabeça do paciente

6.1

Substituição da almofada de rosto
Cuidado • A almofada de rosto descartável de uso único deve ser substituída para cada paciente novo e não
deve ser limpa nem reusada. Descarte-a de acordo com os regulamentos locais.
1.

Para remover a almofada de rosto, flexione ligeiramente os óculos para fora, no lado oposto do lado da câmera,
e desencaixe a almofada de rosto. Solte a almofada de rosto do outro lado.

2.

Alinhe a guia da almofada de rosto com o furo no lado da câmera dos óculos.

3.

Verifique se a almofada de rosto está dentro da peça do nariz.

4.

Flexione ligeiramente os óculos no lado oposto, alinhando a guia da almofada de rosto com o furo nesse lado
dos óculos.

5.

Verifique novamente se os dois lados estão inteiramente inseridos pressionando cada lado.

Descarte das almofadas de rosto usadas
Não há requisitos especiais para o descarte das almofadas de rosto.

ICS Impulse
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7

Fluxo de trabalho do Otosuite Vestibular
O software Otosuite Vestibular integra uma variedade de testes usados na medição de reflexo vestíbulo-ocular e de
nistagmo, com avaliação de resultados e funções de relatório em um único e eficiente aplicativo para computador.
O software Otosuite Vestibular foi desenvolvido para funcionar com óculos de vídeo produzidos pela Natus. Esta seção
descreve as principais características e funções do software Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho)
O Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho) representa os elementos em
um típico fluxo de trabalho do Otosuite Vestibular, em que uma ou mais
funções são normalmente realizadas durante uma sessão com um paciente.
•

Patient Selection (Seleção de paciente)
Crie um registro de paciente ou selecione um registro de paciente
existente.

•

Current Patient (Paciente atual)
Os dados do paciente selecionado são exibidos. Se necessário, estes
podem ser editados.

•

•

Work (Trabalho) - Collect (Coletar)
–

Calibre antes de testar.

–

Selecione o teste. A licença dos óculos determina quais grupos de
teste estão disponíveis.

–

Realize o teste.

Work (Trabalho) - Review (Revisão)
Revise os dados coletados.

•

Work (Trabalho) - Report (Relatório)
Gere o relatório dos dados coletados.

•

Options (Opcional)
Altere as configurações se necessário.

7.1

Instruções pré-teste para o paciente
Cuidado • Um teste de impulso cefálico não deve ser realizado em pacientes com lesão no pescoço ou em
pacientes cujos médicos orientaram a limitar ou evitar atividade ou movimento com o pescoço.

Observação • Antes de um paciente chegar para o teste, instrua-o a seguir estas recomendações gerais:
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•

Não ingerir bebidas alcoólicas 48 horas antes do teste.

•

Não usar maquiagem ao redor dos olhos.

•

Não usar lentes de contato coloridas.

•

Usar roupa confortável.

ICS Impulse
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7.2

Início do software Otosuite Vestibular
Ligue o computador.
Clique duas vezes no ícone do Otosuite Vestibular.

Login no software
Uma nova instalação do software Otosuite Vestibular é fornecida juntamente com um nome de usuário e senha
Administrator (Administrador).
Não apague o nome de usuário ou senha da tela de acesso até pelo menos um novo nome de usuário com senha
ter sido adicionado. Verifique se pelo menos um usuário possui privilégios de administrador.
Para obter informações sobre como adicionar novos usuários, consulte a tarefa “Adding a new user” (Adição de
um novo usuário) na guia Administrator (Administrador).
Na caixa de diálogo de acesso, insira seu nome de usuário.
Insira sua senha.
Clique em Login (Efetuar login).

Logout no software
Para fazer logout, clique no botão Logout (Efetuar logout) na parte inferior da tela.

7.3

Tela principal do software Otosuite Vestibular
A

A. Workflow Panel
(Painel de fluxo de
trabalho)
B. Área de trabalho

B

C. Botões para
funções gerais

C

Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho)
O Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho) representa os elementos em um típico fluxo de trabalho do
Otosuite Vestibular, em que uma ou mais funções são normalmente realizadas durante uma sessão com
um paciente.

ICS Impulse
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B. Área de trabalho
Se você selecionou uma função ou tipo de teste, eles serão exibidos nesta área. Isso pode incluir uma área do
gráfico, transmissão do vídeo do olho e várias janelas, como janelas para a calibração antes do teste, para iniciar
o teste e para coleta, revisão e comparação de dados.
A guia de teste destacada acima da área de trabalho mostra a função selecionada no momento.

C. Botões para funções gerais

7.4

•

O botão do Guia do usuário para exibir o guia do usuário.

•

O botão Options (Opções) para personalização das opções de teste. Consulte Opções.

•

O botão Logout (Efetuar logout) para sair do software Otosuite Vestibular.

•

Os botões Hide Workflow Panel (Ocultar painel do fluxo de trabalho) e Display Workflow
Panel (Exibir painel do fluxo de trabalho) para ocultar ou mostrar o Workflow Panel (Painel
do fluxo de trabalho).

Bloco Patient Selection (Seleção de paciente)
O bloco Patient Selection (Seleção de paciente) no Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho) é onde você pode
criar registros de pacientes e localizar registros de pacientes existentes.

Criação de um novo registro de paciente
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), dentro do bloco Patient Selection (Seleção de paciente), clique
no botão New (Novo).
A tela para a criação de um novo registro de paciente é exibida.
Você pode definir o registro do paciente de antemão.

2.

Insira informações sobre o novo paciente.
•

Os campos marcados com um asterisco (*) devem ser preenchidos.

Observação • A data de nascimento e o gênero do paciente são obrigatórios para determinar os dados normativos
baseados em idade e gênero a serem usados para os ganhos de impulso cefálico desse paciente.

3.
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Clique no botão Save (Salvar).
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Abertura de um registro de paciente existente
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), dentro do bloco Patient Selection (Seleção de paciente), clique
no botão Existing (Existente).
A tela para localizar registros de paciente existentes é exibida.
Na lista de pacientes você pode ver uma visão geral dos testes de cada paciente, editar os registros do paciente
e mesclar os registros do paciente.
Esta marca de seleção nas colunas de teste em questão indica que um ou mais testes foram
coletados para o paciente selecionado.
Esse identificador exclusivo indica que o testador marcou um ou mais testes ou vídeos com um
propósito específico. Por exemplo, pode se tratar de resultados anormais, de resultados
a serem usados em um estudo etc.

2.

Para pesquisar um paciente específico, clique no campo superior vazio e insira alguns caracteres das informações
de identificação, por exemplo, o sobrenome do paciente.

3.

Para abrir um novo registro para o paciente, clique duas vezes sobre o nome do
paciente ou clique no botão Open (Abrir).

Consulte:

7.5

•

Bloco Current Patient (Paciente atual)

•

Mesclagem de dois registros de paciente

Bloco Current Patient (Paciente atual)
Quando você abre um registro de paciente, o bloco Current Patient (Paciente atual) mostra os dados necessários para
o paciente selecionado.
Consulte:
•

7.6

Edição de dados de paciente

Bloco Work (Trabalho)
No bloco Work (Trabalho), você pode acessar as três funções principais para
trabalhar com dados de teste no software Otosuite Vestibular:
•

Collect (Coletar)
Quando você tiver criado um novo registro de paciente ou selecionado um
registro de paciente já existente, clique em Collect (Coletar) para iniciar
o fluxo de trabalho da coleta de dados. Consulte Coleta de dados.

•

Review (Revisão)
Quando você tiver coletado dados para um novo paciente ou selecionado
um registro de paciente existente, clique em Review (Revisão) para rever os
dados. Consulte Revisão de dados.

•

Report (Relatório)
Quando você tiver coletado dados para um novo paciente ou selecionado
um registro de paciente já existente, clique em Report (Relatório) para gerar
um relatório. Consulte Relatórios de dados.

As funções selecionadas no momento ficam destacadas para enfatizar o fluxo de
trabalho.

ICS Impulse
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7.7

Preparação para testes
Dependendo dos testes no protocolo usado para realizar os testes, talvez seja preciso realizar algumas ou todas as
seguintes etapas:
•

Trabalho com protocolos

•

Posicionamento dos óculos no paciente

•

Uso da solução de visão negada

•

Definição de ROI e limiar

•

Configuração de coleta de dados de torção
A coleta de dados de torção exige uma chave da licença Torsional.

7.7.1

•

Calibração

•

Gravação de vídeos de movimento do olho

Trabalho com protocolos
O software Otosuite Vestibular é fornecido com vários protocolos predefinidos. Um destes protocolos foi
pré-designado como protocolo padrão.
Um protocolo consiste em um ou mais testes.
Você pode
•

usar o protocolo padrão exibido

•

selecionar outro protocolo

•

ajuste as configurações dos testes no protocolo

•

criar um novo protocolo

Uso do protocolo padrão exibido
O protocolo definido para ser usado como padrão é mostrado na
lista suspensa Select Protocol (Selecionar protocolo) do bloco
Collect (Coletar).
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Os testes incluídos no protocolo são exibidos e o primeiro teste
a ser realizado é marcado quando os óculos são conectados.

Seleção de outro protocolo
•

Se necessário, clique para selecionar o protocolo que você deseja usar da lista suspensa Select Protocol
(Selecionar protocolo).

Ajuste das configurações dos testes no protocolo
É uma boa prática ajustar as configurações dos testes no protocolo antes da sessão de teste. Consulte Opções Protocol (Protocolo).

Adição ou remoção de testes do protocolo padrão
Consulte Opções - Protocol (Protocolo).

Importação de protocolos e opções padrão
Você pode importar protocolos padrão para o ICS Impulse.

Se você fez alterações nas configurações e deseja voltar às configurações padrão, você pode usar o arquivo
Default Options (Opções padrão).

ICS Impulse

1.

Clique no botão Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho).

2.

Clique na guia General (Geral).

3.

Na seção Import/Export Test and Report Options (Importar/Exportar opções de teste e relatório), clique no botão
Import (Importar).

4.

Navegue até a pasta C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Clique na pasta Options (Opções) e clique em OK.

6.

Selecione Protocols (Protocolos) ou Default Options (Opções padrão).

7.

Selecione as opções que deseja importar.

8.

Clique em Import (Importar).

9.

Clique em OK .
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7.7.2

Posicionamento do paciente
Para descrições detalhadas sobre o posicionamento do paciente, consulte o Manual de referência do ICS Impulse.

Calibração
A posição do paciente está a pelo menos um metro de uma parede ou de outra superfície lisa que possa ser usada
como superfície de projeção. Esta posição será usada para a calibração.
Observação • Se o paciente for acomodado sentado em uma cadeira, a cadeira deve ser fixa e não deve girar.
Quando o paciente for posicionado, você deve calibrar o equipamento para testar o paciente. Consulte Calibração.

7.7.3

Posicionamento dos óculos no paciente
Antes de posicionar os óculos no paciente, verifique se
•

os óculos estão com uma almofada de rosto não usada

•

o espelho está limpo e livre de arranhões

Consulte
•

Substituição da almofada de rosto.

•

Manutenção.

•

“Substituição da correia” em Manutenção

Quando os óculos são colocados corretamente, eles assentam confortavelmente na ponte do nariz e não escorregam
durante o teste.
Observação - O ajuste dos óculos é importante. O ajuste incorreto pode resultar em coleta de dados de dados
imprecisa. O deslizamento dos óculos no rosto geralmente resulta em valores de ganho imprecisos (muito altos).
Observação • Verifique se todas as superfícies de vidro estão limpas e livres de arranhões antes de testar.

Observação • Encontre mais informações no vídeo de treinamento ou em https://hearing-balance.natus.com/
products-services/ics-impulse

Tipos de almofada de rosto
Almofada de rosto Nº 1

Almofada de rosto Nº 2

Cuidado • A almofada de rosto descartável de uso único deve ser substituída para cada paciente novo e não
deve ser limpa nem reusada. Descarte de acordo com os regulamentos locais.
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1.

Coloque os óculos com a almofada de rosto Nº 1 no paciente e aperte a correia.

2.

Aperte a correia o suficiente para garantir que os óculos não se movimentem durante o teste.

3.

Permita certa flexibilidade no cabo para o movimento da cabeça durante o teste, fixe o prendedor do cabo na
roupa do paciente, acima do seu ombro direito.

4.

Verifique se os olhos do paciente estão totalmente abertos, com as pálpebras posicionadas de modo a não
interferir na detecção da pupila. Se necessário, ajuste a pele em volta do olho do paciente:

5.

–

Incline a parte inferior dos óculos para fora e para longe do rosto. Empurre a pele sob o olho para baixo
e reposicione os óculos para manter a pele no lugar.

–

Incline a parte superior dos óculos para fora e para longe do rosto. Empurre a pele sobre o olho para cima
e reposicione os óculos para manter a pele no lugar.

Verifique se os óculos se encaixam bem. Se houver espaços entre os óculos e o rosto do paciente, considere usar
a almofada de rosto Nº 2.

Espaços são comuns quando a almofada de rosto Nº 1 é usada em um paciente com uma ponte nasal baixa.
Usar a almofada de rosto errada e reusar almofadas de rosto pode resultar em dados de má qualidade.
Observação - Confirme que a correia está intacta e livre de danos antes de usá-la no paciente.

Ajuste inadequado dos óculos

ICS Impulse

Ajuste adequado dos óculos
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Exemplo 1 — Dados coletados sobre paciente que não tem ponte nasal baixa
Com a almofada de rosto Nº 1
Com a almofada de rosto Nº 2

Os valores de ganho estão espalhados e os
acompanhamentos do olho são maiores que
o acompanhamento da cabeça. Esses dados são
resultado de deslizamento dos óculos pelo rosto.

Os valores de ganho são reunidos e o acompanhamento
do olho é reduzido em amplitude. Esses dados indicam
um ajuste adequado dos óculos.

Exemplo 2 — Dados coletados sobre paciente com ponte nasal baixa

7.7.4

Com a almofada de rosto Nº 1

Com a almofada de rosto Nº 2

Os valores de ganho são reunidos e os
acompanhamentos do olho estão abaixo do
acompanhamento da cabeça. Esses dados
indicam um ajuste adequado dos óculos.

Os valores de ganho estão espalhados e os
acompanhamentos do olho contêm muito ruído.
A almofada de rosto Nº 2 estava desconfortável,
fazendo o paciente piscar em excesso e impedindo
o paciente de fixar no ponto de fixação durante
a manobra de impulso cefálico.

Vídeos de gravação do movimento do olho
Você pode fazer um vídeo gravando os movimentos dos olhos do paciente sem análise ou medições tanto para
pacientes existentes quanto para pacientes novos. Uma gravação do vídeo da sala pode ser feita ao mesmo tempo.

Gravar vídeo da sala sincronizado
Ao usar o Synchronized Room Video (Vídeo da sala sincronizado) é necessário ajustar a posição da câmera para
assegurar que a cabeça inteira do paciente seja vista no vídeo durante a coleta de dados.
Se você estiver gravando áudio, verifique se posicionou a câmera de modo a minimizar o nível de ruído ambiente.
Você pode habilitar ou desabilitar o uso do Synchronized Room Video during Collection (Vídeo da sala sincronizado
durante a coleta) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho).
Para abrir um novo registro para o paciente, clique duas vezes sobre o nome do paciente
ou clique no botão Open (Abrir).
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Gravação de um vídeo do olho
Quando você criar um novo registro de paciente ou selecionar um registro de paciente
existente, clique em Collect (Coletar) no bloco Work (Trabalho).
Selecione um teste para gravar ou reproduzir um vídeo da lista suspensa.
Clique no botão Start (Iniciar).

Clique no botão Stop (Parar) para parar a gravação.

Se necessário, insira observações na parte inferior direita da janela.
Não há limite para o comprimento da gravação de vídeo; no entanto, gravações de vídeo mais longas criam arquivos
maiores no disco rígido.
Consulte também Tamanhos de arquivos de vídeo.

7.7.4.1

Opções de gravação de vídeo
A janela Video (Vídeo) exibe a imagem do olho.
Record (Gravar) fica marcado por padrão. A gravação do vídeo do olho
e a coleta de dados iniciam ao mesmo tempo.
Para reproduzir os dados coletados, marque a caixa de seleção
Record (Gravar).
Quando você grava um vídeo de um olho, estas são as opções para a apresentação da imagem:
•

Eye Image (Imagem do olho)

•

Pupil Image (Imagem da pupila)

Seleções e botões de gravação de vídeo
Botão Start (Iniciar)
•

Iniciar gravação do vídeo.

Botão Stop (Parar)
•

ICS Impulse

Parar a gravação do vídeo.
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Reprodução do vídeo
•

Selecione o teste para reproduzir um vídeo.
A lista de vídeos do paciente selecionado que foi coletada é exibida junto de informações sobre cada arquivo
de vídeo.
Informações sobre a gravação são listadas com o vídeo.
Descrição
Date & Time (Data e hora)

•

Data e hora da coleta do vídeo

•

Vision (Visão) ou Vision Denied (Visão Negada) foi selecionada para
a gravação.

•

Para marcar um arquivo com um propósito específico (por exemplo, indicar
resultados anormais), ative a caixa de seleção sob o cabeçalho da coluna
marcado com este símbolo.

Botões e seleções de Playback (Reprodução)
•

Play (Reproduzir)
Reproduz o vídeo.

•

Pause (Pausar)
Pausa o vídeo.

•

Stop (Parar)
Para o vídeo.

•

Delete Right Video (Excluir vídeo da direita)
Exclui os vídeos do teste selecionado.

Speed (Velocidade)

7.7.4.2

•

Normal (Normal)

•

Slow (Lento)

•

Slower (Mais lento)

Tamanhos dos arquivos de vídeo
O tamanho do arquivo de vídeo depende das opções selecionadas para o protocolo, se um vídeo da sala for gravado,
se a compressão do vídeo do olho for ativada e do comprimento do vídeo gravado.
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7.8

Coleta de dados
Para coletar dados para um paciente novo ou existente, clique em
Collect (Coletar) no bloco Work (Trabalho).
O protocolo definido para ser usado como padrão é exibido. Para alterar
o protocolo padrão, consulte (Opções) - Protocol (Protocolo).
Se necessário, clique para selecionar o protocolo que você deseja usar
a partir da lista suspensa Select Protocol (Selecionar protocolo) no bloco
Collect (Coletar).
Os testes incluídos no protocolo são exibidos e o primeiro teste a ser
realizado é marcado quando os óculos são conectados.
Se o protocolo selecionado coincidir com os óculos conectados,
a sequência de configuração será iniciada.
Se a sequência de configuração não for iniciada, verifique se o protocolo
coincide com os óculos usados.

7.8.1

Definição de ROI e limiar
Você deve definir a opção ROI (Região de interesse) antes de realizar qualquer teste.
Selecione o protocolo e o teste em Workflow Panel (Painel do fluxo
de trabalho).
Na parte superior da área de trabalho, a janela para definir
a opção ROI (Região de interesse) e a detecção da pupila é exibida.
A barra de ferramentas entre a janela superior e a janela inferior
mostra qual etapa você está realizando.
Posicione o paciente. Consulte Posicionamento do paciente.
–

Para obter instruções sobre a colocação apropriada dos óculos, consulte Posicionamento dos
óculos no paciente.
Observação - Para obter instruções sobre como usar a solução de visão negada, consulte Uso da
visão negada.

Na janela superior, posicione a ROI ao redor da pupila:
–

Clique no centro da pupila para centralizar a caixa verde
na pupila.

Para ajudar a definir a detecção da pupila, você pode selecionar
o tipo de imagem exibida. Clique no botão desejado na barra de
ferramentas entre a janela superior e a janela inferior:
–

Display Grayscale Image (Exibir imagem em escala de cinza)
>

–

Display Pupil Location (Exibir localização da pupila)

A seleção é usada apenas para definir a detecção da pupila.
O vídeo de olho é gravado sempre em escala de cinza.
>
ICS Impulse
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Se a pupila não for automaticamente detectada, clique no botão
Disable Manual Thresholding (Desativar limiar manual).
O sistema centraliza o retículo na pupila.
A detecção da pupila garante que o sistema acompanhe a pupila
corretamente durante a calibração e coleta de dados.
Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação.
Para avaliar o acompanhamento da pupila, observe a mira.
Se a mira não conseguir acompanhar a pupila, por exemplo ficar
saltando e não permanecer centralizada na pupila, use os botões
do ajuste de limiar para ajustar.
Faça ajustes adicionais para remover qualquer área branca fora da
imagem circular branca da pupila.
Se necessário, você pode realizar a calibração agora. Clique no
botão Next (Avançar). Para realizar a calibração, consulte
Calibração.

7.8.2

Calibração
Advertência • Os lasers são ligados durante este procedimento. Não olhe diretamente nos
lasers. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui
especificados pode resultar em exposição à radiação nociva.
No processo de calibração, o paciente é solicitado a alternar a fixação do olhar entre os dois pontos que aparecem
quando os lasers estão ligados. À medida que a fixação do olhar do paciente muda, o sistema acompanha o movimento
da pupila.
Os valores de calibração são salvos automaticamente. O valor de calibração armazenado pode ser usado para todos os
testes. Não é necessário recalibrar entre os testes, a menos que os óculos tenham se movido. Se você fechar o registro
do paciente e, em seguida, reabri-lo, a calibração deverá ser realizada novamente.
Observação • Após a calibração, não reposicione os óculos na cabeça do paciente.

Calibração do sistema
Se necessário, clique no botão Help video (Vídeo de ajuda).
Coloque o paciente diante de uma parede sem distrações visuais.
Instrua o paciente a manter a cabeça parada e seguir o ponto do laser apenas com
os olhos.
Inicie a sequência de calibração: clique no botão de calibração Run (Executar).
Se necessário, insira observações na parte inferior direita da janela.
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Uso do procedimento de calibração padrão
Peça ao paciente para olhar diretamente para frente. Se necessário, coloque um ponto
de fixação na parede.
Ligue o laser central.
Instrua o paciente a olhar para o ponto do laser.
Clique no botão de calibração Default (Padrão).

Execução de um exame da cabeça
É recomendado que você realize um exame da cabeça antes de dar início ao teste.
No entanto, se necessário, clique no botão Skip Head Check (Pular exame da cabeça) para
pular a exame da cabeça.
Peça ao paciente para olhar fixamente no ponto de fixação.
Clique no botão Start Head Check (Iniciar exame da cabeça).
Mova a cabeça do paciente de um lado para o outro a um pequeno ângulo (de cerca de 10 graus) por 10 segundos.
A tela mostra um cronômetro de contagem regressiva.
Verifique se as velocidades da cabeça e dos olhos coincidem.
Se as velocidades do olho e da cabeça não coincidirem, você deverá recalibrar o paciente ou revisar o histórico
do paciente.
A janela Collection (Coleta) abre e o software está pronto para iniciar a coleta de dados.

ICS Impulse
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Exemplo de boa calibração
Neste exemplo, as velocidades do olho e da cabeça coincidem.

Exemplo de má calibração
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7.8.3

Uso da solução de visão negada
Os subtestes normalmente são feitos com ou sem visão.

Preparação para configuração da solução de visão negada
Se um teste for selecionado em que a configuração da solução de visão negada é necessária, o software solicitará ao
usuário que se prepare para o teste com a solução de visão negada.
1.

Não teste em uma sala com escuridão completa. Embora possa NÃO parecer intuitivo, um pouco de luz ambiente
é benéfica para obter um ambiente de teste com vedação total da luz para o paciente e para obter resultados
ideais.

2.

Para pacientes com cílios longos, é prudente remover o rímel. Rímel sedimentado dentro da janela preta do
copo do olho direito (através do qual a pupila é acompanhada e o olho é gravado) afeta prejudicialmente
o acompanhamento da pupila e a gravação do olho.

3.

Abra o kit de visão negada. Ele inclui um copo para o olho direito e uma venda para o olho esquerdo.
Cuidado • Não toque na janela preta.
Ao manusear o copo do olho direito, toque apenas na armação de plástico do copo do olho. Óleos na
pele reduzem a efetividade da camada antinévoa na janela. Impressões digitais tornam difícil
o acompanhamento da pupila.
Cuidado • O kit de visão negada descartável de uso único deve ser substituída para cada novo paciente
e não deve ser limpa ou reusada. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

Copo do olho direito

Venda para o olho esquerdo

4.

Prenda o copo do olho direito. Consulte Colocação do copo do olho direito.

5.

Posicione a venda do olho esquerdo. Consulte Colocação da venda do olho esquerdo.

6.

Informe o paciente de que haverá escuridão completa por um curto período. Confirme para paciente que, ainda
que ele não possa ver, a câmera nos óculos será capaz de gravar a movimentação de seu olho.

Colocação do copo do olho direito
1.

Remova o plástico de apoio do lado de trás do copo.

2.

Peça ao paciente que mantenha os olhos bem abertos.
Observação• É mais fácil posicionar o copo se você está sentado no mesmo nível que o paciente, em vez de
estar de pé sobre o paciente.

3.
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Peça ao paciente para olhar diretamente para frente. A pupila deve estar no centro da janela preta.
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4.

Se a pálpebra do paciente abaixar, segure-a para cima ao colocar o copo. Isso ajuda a manter o olho do paciente
bem aberto durante o teste.

5.

Dobre para trás a borda interna do copo colocando a saliência contra o lado direito do nariz.

A. Saliência
6.

B. Dobre para trás a borda interna

Verifique se o copo está centralizado sobre o olho (sem inclinar para cima ou para baixo).
Cuidado • Não toque na janela preta.
Ao manusear o copo do olho direito, toque apenas na armação de plástico do copo do olho. Óleos na
pele reduzem a efetividade da camada antinévoa na janela. Impressões digitais tornam difícil
o acompanhamento da pupila.

7.

Pressione gentilmente em volta das bordas para assegurar que um lacre se formou em volta. Verifique se o copo
proporciona vedação da luz.

Colocação da venda do olho esquerdo
1.

Remova o plástico de proteção do verso da venda.

2.

Peça ao paciente que feche o olho.

3.

Posicione a venda com o lado mais largo voltado para o nariz. Verifique se a venda esteja centralizada sobre os
olhos (sem inclinar para cima ou para baixo).

4.

Pressione gentilmente em volta das bordas para assegurar a formação de uma vedação em volta. Verifique se
a venda proporciona vedação da luz.

Verificação da vedação da luz
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1.

Dê ao paciente tempo para que seus olhos se ajustem.

2.

Pergunte ao paciente se ele pode ver alguma luz. Verifique se o paciente não está olhando diretamente para uma
fonte de luz.

3.

Com o copo de visão negada e a venda bem presa, e o paciente sem a capacidade de detectar luz, prossiga com
a colocação dos óculos no paciente.
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Posicionamento dos óculos com a solução de visão negada
Antes de colocar os óculos sobre a solução de visão negada, verifique se os óculos possuem uma nova almofada de
rosto não usada.
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, abra um teste do grupo de testes Oculomotor, Positional (Posicional) ou Caloric
(Calórico). Ou, no grupo de testes Videos (Vídeos), abra Video Record/Playback (Gravar/ reproduzir vídeo).
No teste, a configuração Vision Denied (Visão negada) deve estar ativada.

2.

Posicione os óculos no paciente com o copo centralizado dentro dos óculos.

3.

Aperte a correia para que os óculos permaneçam no paciente durante o teste, mas os óculos NÃO devem ficar tão
apertados como no teste de impulso cefálico.
Observação • A correia deve estar apertada o suficiente apenas para que os óculos permaneçam no lugar
durante o teste (nistagmo espontâneo, olhar, posicional e calórico). Neste caso a correia não precisa ficar tão
apertada como no teste de impulso cefálico. Uma correia apertada demais empurra a solução de visão negada
no rosto causando um desconforto que dificulta a gravação do movimento do olho.

4.

Verifique se o olho está centralizado dentro da janela do copo.
Posição boa

Posição ruim

A. Não centralizado verticalmente: Deve se ver mais da pálpebra acima
do olho.
B. Não centralizado verticalmente: Deve se ver menos da área abaixo
do olho.
C. Não centralizado horizontalmente: A borda interna do copo não
está próxima o suficiente do nariz. Observe o canto do olho na borda
do copo.

Ao remover o copo de visão negada e a venda
Cuidado • Remover o copo de visão negada e a venda lentamente é muito mais confortável do que remover
rapidamente.

ICS Impulse

1.

Peça ao paciente para fechar os olhos.

2.

Retire lentamente o copo e a venda da face do paciente.
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7.8.4

Configuração de coleta de dados de torção
A coleta de dados de torção exige uma chave da licença Torsional.

Observação• Sem uma licença Torsional, não é possível determinar se há nistagmo Torsional durante o teste.
Com uma licença Torsional, um acompanhamento da posição do olho e um gráfico SPV ficam disponíveis.
Com a licença, a coleta de dados de torção deve ser ativada em Options (Opções) > [tipo de teste].
1.

Selecione Options (Opções) > [tipo de teste].

2.

Ative Torsional clicando na caixa de seleção da coluna torsional.
Observação • Selecionar a opção Vision Denied (Visão negada) ou Torsional muda a taxa de quadros coletada
para 60 qps (quadros por segundo). Essa taxa permite que o obturador da câmera permaneça aberto por mais
tempo (aumenta a exposição de luz), o que resulta em uma imagem de melhor qualidade.

Da primeira vez que o sistema registra que você está fazendo um teste que requer a coleta de dados de torção em sua
sessão de teste, o software solicita que você faça uma configuração torsional. Isso pode acontecer mesmo quando
você realizou alguns dos testes no protocolo. Uma configuração torcional deve ser executada uma vez para Vision
(Visão) e uma vez para Vision Denied (Visão negada)

Coleta de um quadro de referência torsional
Em uma determinada sessão de teste, deve ser realizada a coleta de um quadro de referência torsional:
•

uma vez para todos os testes com visão
e

•

uma vez para todos os testes realizados com visão negada.

Quando o software Otosuite Vestibular detecta que você quer coletar um quadro de referência Torsional, uma tela
é mostrada onde a imagem será capturada.
1.

Instrua o paciente a olhar diretamente para frente e manter os olhos bem abertos.

2.

Clique no botão Capture Eye Frame (Capturar quadro do olho).

Os quadros de referência Torsional aparecem na seção superior da área de trabalho.
Os quadros de referência são comparados com os dados coletados para determinar se o movimento torsional do olho
está presente. Os quadros de referência podem ser usados para todos os testes de SPV subsequentes.
3.

Se a qualidade for baixa, instrua novamente o paciente e clique outra vez em Capture Eye Frame (Capturar quadro
do olho).
Boa qualidade

Má qualidade

Se a sessão foi interrompida ou a imagem estava com baixa qualidade, clique no botão Setup (Configuração), que
agora inclui o botão Capture Eye Frame (Capturar quadro do olho) e refaça a captura da imagem.
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7.8.5

Apresentação usando o controle remoto
A apresentação usando controle remoto oferece um método alternativo para algumas funções de teste:
•

Ao usar Head Position Feedback
(Feedback da posição da cabeça)

Antes do início da coleta de dados, em vez de clicar em
Center (Centro), pressione e segure o botão esquerdo por pelo
menos 2 segundos. (A tela atualiza quando o botão é liberado.)

•

Para iniciar um teste

Pressione o botão esquerdo.

•

Para estender a duração do teste

Após o início da coleta de dados, pressione e segure o botão
esquerdo até que o tom confirme que o teste foi estendido.
(A tela atualiza quando o botão é liberado.)

•

Para parar um teste

Pressione o botão direito.

•

Para definir um marcador de
evento no acompanhamento de
qualquer teste SPV

Após a coleta de dados iniciar, pressione o botão esquerdo.

•

Para marcar um acompanhamento
do teste de Skew Deviation
(Desvio de inclinação)

Pressione o botão esquerdo para indicar que o olho está coberto.
Pressione o botão esquerdo para indicar que o olho não está coberto.

Para obter mais informações sobre o controle remoto de apresentação, consulte Apresentação com um controle
remoto.

7.8.6

Barra de ferramentas Collect (Coletar)
Os botões mostrados na barra de ferramentas dependem dos testes selecionados. Eles podem ser definidos em
Options (Opções).
Os botões na barra de ferramentas são exibidos na sequência em que você precise deles e estão divididos em grupos
funcionais. O elemento na sequência sendo realizada no momento é destacado em verde.

Elementos que foram realizados são exibidos com uma marca de seleção verde.

ICS Impulse
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Preparação para coleta de dados - ROI e calibração
Consulte Ajuste de ROI (ROI) e limiar e Calibração.
Botão

Função
Botão de status mostrando que a calibração foi realizada.

Disable Manual Thresholding (Desabilitar limiar manual)/Enable Manual
Thresholding (Habilitar limiar manual)
•

Clique para desabilitar ou habilitar a detecção automática da pupila.

Display Grayscale Image (Exibir imagem em escala de cinza)/Display Pupil
Location (Exibir localização da pupila)
•

Botão

Clique para exibir a imagem do olho em escala de cinza ou em preto e branco.

Função
Botão de status mostrando que um quadro de referência torsional foi coletado.

Turn Center Laser On (Ligar laser central)/Turn Center Laser Off (Desligar laser
central)
•

Clique para ligar ou desligar a função laser.

Turn Stimulus Laser On (Ligar laser de estímulo)
•

Clique para ligar o laser de estímulo sem medir a resposta do paciente para
familiarizar o paciente com o teste.

Turn Stimulus Laser Off (Desligar laser de estímulo)
•

Clique para desligar o laser de estímulo, quando o teste tiver sido finalizado.

Run Calibration (Executar calibração)
•

Clique para realizar a calibração.

Default Calibration (Calibração padrão)
•

Clique para usar a calibração padrão para este paciente.

Start Head Check (Iniciar exame da cabeça)
•

Clique para dar início ao exame da cabeça.

Skip Head Check (Pular exame da cabeça)
•

Clique para pular o exame da cabeça.

Accept (Aceitar)
•
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Clique para aceitar os valores de configuração para calibração e exame da
cabeça.
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Execução de uma coleta de dados

Record On (Gravação ligada)/Record Off (Gravação desligada)
•

Clique para selecionar a gravação de vídeo do movimento do olho e/ou o vídeo da
sala sincronizado.

Disable Manual Thresholding (Desabilitar limiar manual)/Enable Manual Thresholding
(Habilitar limiar manual)
•

Clique para desabilitar ou habilitar a detecção automática da pupila.

Display Grayscale Image (Exibir imagem em escala de cinza)/Display Pupil
Location(Exibir localização da pupila)
•

Clique para exibir a imagem do olho em escala de cinza ou em preto e branco.

Turn Center Laser On (Ligar laser central)/Turn Center Laser Off (Desligar laser central)
•

Clique para ligar ou desligar a função laser.

Centralização do paciente
Botão

Função
Center (Centro)
•

Clique para exibir a posição da cabeça do paciente no início do teste. Uma visão
simulada da cabeça do paciente no espaço é exibida.

Coleta de dados
Botão

Função
Start (Iniciar)
•

Clique para iniciar a coleta de dados.

Stop (Parar)
•

Clique para parar a coleta de dados. O sistema para de gravar e salva os dados.

Cancel (Cancelar)
•

Clique para cancelar a coleta de dados. Nenhum dado será salvo.

Event (Evento)
•

Clique para adicionar um pequeno marcador de estrela no gráfico, para indicar que
um evento ocorreu.

Extend (Estender)
•

Clique para estender a duração máxima da coleta de dados para além da duração
definida como padrão. A duração máxima pode ser ajustada. Consulte Opções.

Help Video (Vídeo de ajuda)
•

ICS Impulse

Clique para assistir a um vídeo de demonstração do subteste selecionado.
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7.8.7

Visão geral da tela Collect (Coletar)
A

A. Nome do teste

B

B. Legenda do
acompanhamento

C

C. Janela de
acompanhamentos
D. Barra de ferramentas
D

E. Exibição do vídeo do olho
F. Exibição da posição da
cabeça ou do vídeo da sala

E
F

Esta tela se aplica à maioria dos testes.
Função

Descrição

A. Nome do teste

O título da tela exibe o teste selecionado no momento.

B. Legenda do
acompanhamento

A legenda do acompanhamento mostra as cores relacionadas aos
acompanhamentos exibidos conforme definidos em Options (Opções) para
o teste específico.

C. Janela de
acompanhamentos

A janela de acompanhamentos mostra os acompanhamentos registrados para
o teste em questão.

D. Barra de ferramentas

Consulte Barra de ferramentas Collect (Coletar).

E. Exibição do vídeo do olho

A exibição do vídeo do olho mostra a ação dos olhos relacionada ao
acompanhamento. Essa informação não é salva a menos que isso tenha sido
definido em Options (Opções).

F. Exibição da posição da
cabeça ou do vídeo da sala

•

Exibição da posição da cabeça
Esta exibição é determinada em Options (Opções) quando o feedback da
posição da cabeça é selecionado. Uma aproximação da cabeça do paciente
no espaço é exibida na tela.
O feedback da posição da cabeça sempre pode ser reproduzido
novamente.

•

Exibição do vídeo da sala
Quando o vídeo da sala é selecionado, ele exibe uma transmissão em
tempo real da sala durante o teste.
O vídeo da sala só pode ser executado quando esta opção está ativada
e o vídeo foi salvo.
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Visão geral da tela Head Impulse (Impulso cefálico)
Esta tela se aplica à tela Head Impulse (Impulso cefálico)
A. Nome do teste

A

B. Janela de
acompanhamento em
tempo real

B
C
D

C. Janela de curvas de
treinamento

E

D. Impulsos cefálicos
e rejeições

F
G

E. Feedback do sistema
e do operador

H

F. Barra de ferramentas
G. Exibição do vídeo do
olho
H. Exibição da posição do
olho ou do vídeo da sala

Função

Descrição

Nome do teste

O título da tela exibe o teste selecionado no momento.

Janela de
acompanhamento em
tempo real

Esta janela permite monitorar tanto o movimento da cabeça quanto dos olhos ao
realizar o teste de impulso cefálico. O tipo do teste selecionado (Lateral, LARP ou
RALP) determina qual acompanhamento da cabeça está em negrito.
O acompanhamento da cabeça em negrito deve ser aquele se movendo quando
o impulso cefálico é fornecido. Os outros dois acompanhamentos da cabeça
devem ser bem planos. Isso garante que o canal estimulado seja aquele que você
pretende testar.

Janela de curvas de
treinamento

Nesta janela, as curvas de treinamento cinza representam o formato dos
impulsos da cabeça bons em velocidades variadas: 100, 150, 200 e 250°/s.
Os acompanhamentos da cabeça e do olho reais são sobrepostos na parte
superior das curvas de treinamento cinza. O acompanhamento do olho
é representado em verde. Pontos brancos são exibidos ao longo do eixo Y para
indicar as velocidades dos impulsos cefálicos coletados.

ICS Impulse

Impulsos aceitos

Durante o teste, impulsos cefálicos aceitos são exibidos tanto para impulsos para
a esquerda quanto para a direita.

Rejeitados

Os impulsos cefálicos esquerdos e direitos que não são executados de forma
apropriada são combinados em uma contagem rejeitada.

Feedback do operador e do
sistema

O feedback do operador e do sistema oferece ao testador uma orientação para
erros suspeitos em impulsos cefálicos rejeitados.
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Função

Descrição
Consulte também Barra de ferramentas Collect (Coletar).
•

Hide real time trace graph (Ocultar gráfico de acompanhamento em tempo
real)/Display real time trace graph (Exibir gráfico de acompanhamento em
tempo real)
Oculta/exibe o acompanhamento em tempo real e aumenta o tamanho da
curva de treinamento.

•

Spontaneous Nystagmus (Nistagmo espontâneo)
Marque esta caixa de seleção quando nistagmo espontâneo ou nistagmo
evocado pela direção do olhar está presente, a fim de evitar que impulsos
cefálicos bons sejam rejeitados inadequadamente.

Janela de exibição do vídeo
do olho

Esta janela permite que você monitore a atividade dos olhos sendo transmitida.

Exibição da posição do olho
ou do vídeo da sala

A janela exibe uma imagem da cabeça e grava a posição da cabeça do paciente
no espaço. Pode ser reproduzido juntamente com o acompanhamento da coleta
de dados e o vídeo dos olhos.

Se planeja realizar testes além dos impulsos laterais da cabeça, o software lhe orientará durante a configuração para
LARP e RALP. Essas telas seguem o layout da tela Head Impulse (Impulso cefálico).

7.9

Revisão de dados
Guia Analysis (Análise)
Esta tela se aplica à maioria dos testes.
•

Eye Position Traces janela (Acompanhamentos da posição do olho)

Os acompanhamentos do olho estão centrados ao redor do cursor. O relatório imprime a parte do
acompanhamento centrada ao redor do cursor.
Para exibir o acompanhamento da posição do olho, clique nas
caixas de seleção na legenda do acompanhamento:
–

HR — horizontal

–

VR — vertical

–

TR — torcional

Suas seleções são refletidas na janela Slow Phase Velocity (Velocidade de fase baixa).
Quando você fechar o registro do paciente ou selecionar outro teste na lista de testes daquele paciente,
a exibição é revertida para as seleções definidas em Options (Opções).
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•

Janela Slow Phase Velocity (Velocidade de fase baixa)

Este gráfico mostra a força do nistagmo como pontos de nistagmo individuais identificados pelo algoritmo
SPV (SPV) para acompanhamentos horizontais do lado direito (HR) e verticais do lado direito (VR).
O SPV Peak (°/s) (Pico de SPV (°/s)) é indicado no gráfico por um
quadrado.

•

–

Para selecionar um ponto em particular, clique sobre ele ou
use as teclas de seta para a esquerda e a direita para se
movimentar entre os pontos (isto é, entre batidas).

–

Se o algoritmo não escolheu um pico, defina manualmente
o pico desse acompanhamento.

Analysis Details janela (Detalhes da análise)

Test Type (Tipo de teste)

Nome do teste para o qual os dados foram coletados.

Operator (Operador)

A pessoa que estava conectada ao software Otosuite Vestibular
quando os dados foram coletados

Calibration (Calibração)

Informações sobre como a calibração foi realizada

Test Time (Hora do teste)

Data e hora em que a coleta de dados foi iniciada

Elapsed Time (Tempo decorrido)

Duração do teste

Analysis Begin Time (Hora do
início da análise)

Hora em que a análise começou

Valores de SPV

ICS Impulse

Point (°/s) (Ponto (°/s))

A velocidade de fase lenta do ponto selecionado (batida selecionada)

Peak (°/s) (Pico (°/s))

Ponto onde o pico da velocidade de fase lenta está definido

Avg (°/s) (Média (°/s))

Velocidade média de todos os dados analisados

Min (°/s) (Mín. (°/s))

Velocidade mínima de todos os dados analisados

Max (°/s) (Máx. (°/s))

Velocidade máxima de todos os dados analisados
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•

Video janela (Vídeo)

Na janela Video (Vídeo), você pode reproduzir um vídeo dos movimentos do olho e da posição da cabeça do
paciente durante o teste.
Para reproduzir um vídeo, consulte Reprodução da coleta de dados.

Guia Vision and Vision Denied (Visão e Visão negada)
•

Eye Position Traces janela (Acompanhamentos da posição do olho)
Os acompanhamentos do olho são exibidos com visão e com visão negada. Para uma descrição dos
acompanhamentos do olho, consulte a guia Analysis (Análise).

•

Test List Janela (Lista de testes)
Esta janela mostra os testes realizados.

•

Janela Vision and Vision Denied Analysis (Análise de visão e visão negada)
Este gráfico fornece ao usuário a comparação imediata de valores médios de SPV para visão e visão negada nas
condições de teste Olhar centralizado, Olhar para a direita, Olhar para a esquerda, Olhar para cima e Olhar para
baixo para valores HR (horizontal), VR (vertical) e TR (torcional) de cada acompanhamento.
Os olhos na parte superior das colunas mostram quais dados estão sendo exibidos:

Mostra o valor médio de SPV para horizontal, vertical ou torsional para os
acompanhamentos de qualquer condição de teste obtida com visão
Mostra o valor médio de SPV para horizontal, vertical ou torsional para os
acompanhamentos de qualquer condição de teste obtida com visão negada
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HR

HR (horizontal): refere-se aos valores de acompanhamento horizontal do valor médio
de SPV

VR

VR (vertical): refere-se aos valores de acompanhamento vertical do valor médio de SPV

TR

TR (torcional): refere-se aos valores de acompanhamento torcional do valor médio de SPV
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x̄ SPV (°/s)

O valor médio de SPV para as condições de teste para visão e visão negada, conforme
definidas pelo software (ou atualizadas pelo usuário)
Uma razão do valor médio de SPV de horizontal, vertical ou torcional para os
acompanhamentos de qualquer condição de teste com visão ou visão negada

Guia Gaze Graph (Gráfico de olhar)
•

Eye Position Traces janela (Acompanhamentos da posição do olho)
Esta janela mostra os acompanhamentos de posição do olho para o teste
selecionado. Para uma descrição dos acompanhamentos do olho, consulte a guia
Analysis (Análise).

•

Test List Janela (Lista de testes)
Essa janela exibe os testes que foram realizados.

•

Gaze Graph Analysis janela (Análise do gráfico de olhar)
Esse gráfico mostra resultados da análise automática.

A

B

C

D

E

A posição relativa do olho é determinada para cada condição de teste. Cada condição de teste
é representada por uma caixa no gráfico:
A. Olhar para a direita na caixa esquerda (com o paciente olhando para o testador)
B. Olhar para cima na caixa superior
C. Olhar centralizado na caixa central
D. Olhar para baixo na caixa inferior
E.

Olhar para a esquerda na caixa direita

O nistagmo de cada condição de teste é avaliado para direção, velocidade e amplitude. Os limites
de intensidade da seta são definidos em Options (Opções). As setas no diagrama mostram:
–

a direção (aponta para a direção com base no paciente estar olhando para um testador)

–

intensidade da amplitude (com base na espessura da barra da seta)

–

intensidade da velocidade (com base na espessura da cauda da seta) do nistagmo

–

um círculo indica que nenhum nistagmo foi detectado

Os seguintes valores são oferecidos para cada condição de teste de olhar selecionada:

7.9.1

–

Direction (Direção): o sentido de batimento do nistagmo

–

SPV x̄ (°/s) (SPV x̄ (°/s)): a velocidade de fase lenta média do nistagmo em graus por segundo

–

Amplitude (°) : amplitude média do nistagmo em graus

Revisão de testes de paciente
Você pode visualizar uma lista de todos os testes coletados para um paciente.
1.

ICS Impulse

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção de paciente)
e clique na guia Existing (Existente).
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2.

Localize o paciente cujos testes você deseja revisar.

3.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique em Review (Revisão), no bloco Work (Trabalho). A janela
exibe todos os dados coletados daquele paciente.

4.

Clique em um nome de teste para exibir os dados de teste relacionados.
Esta marca de seleção na coluna de teste em questão indica que um ou mais testes foram
coletados para o paciente.
Esse identificador exclusivo indica que o testador marcou um ou mais testes ou vídeos com um
propósito específico. Por exemplo, pode se referir a resultados anormais de resultados que
serão utilizados em um estudo etc.
Videos (Vídeos)
Oculomotor (Oculomotor)
Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional (Posicional)
Caloric (Calórico)
Special Nystagmus (Nistagmo especial)

7.9.2

Reprodução da coleta de dados
O acompanhamento da posição do olho e o vídeo do olho podem ser reproduzidos de maneira sincronizada com
o feedback de posição da cabeça ou com o vídeo da sala gravado durante o teste.
Seleções e botões de reprodução de vídeo

Play from Cursor (Reproduzir
a partir do cursor)

Selecione iniciar a reprodução na posição do cursor. Se não estiver
selecionada, a reprodução inicia no início do acompanhamento.

Speed (Velocidade)

•

Normal (Normal)
Um vídeo do olho gravado a 30 quadros por segundo só pode ser
reproduzido em velocidade normal.

•

Slow (Lento)
Um vídeo do olho gravado a 60 quadros por segundo pode ser
executado em velocidade normal ou lenta.

•

Slower (Mais lento)
Um vídeo do olho gravado a > 60 quadros por segundo pode ser
reproduzido em velocidade normal, lenta ou mais lenta.
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Play (Reproduzir)

Inicia a reprodução sincronizada.

Pause (Pausar)

Pausa a reprodução sincronizada.

Stop (Parar)

Para a reprodução sincronizada.
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7.10

Relatórios de dados
•

Após selecionar um registro de paciente, clique em Report (Relatório) no bloco Work (Trabalho).

•

A janela Report (Relatório) mostra o relatório padrão. O relatório inclui o último conjunto de dados coletados de
um paciente. O relatório padrão é salvo automaticamente.

•

Para fazer mudanças no relatório atual, consulte Edição de relatórios.

•

Para fazer mudanças nas configurações padrão de todos os relatórios, consulte Opções – Reports (Relatórios).

Configuração de um relatório padrão
Consulte Edição de relatórios.
Para definir um relatório, na guia Report Options
(Opções de relatório), marque as caixas de seleção
referentes às opções que você deseja incluir no
relatório.
Clique nas guias Symptoms (Sintomas),
Impressions (Impressões) e Macros e clique para
escolher outras opções.

•

Select All (Selecionar tudo)
Clique para selecionar todas as opções.

•

Deselect All (Desmarcar tudo)
Clique para desmarcar todas as opções.

7.10.1

Opções de relatórios
Se este for um paciente novo, o relatório nesta janela será o relatório padrão criado automaticamente.
Para um paciente com um ou mais relatórios, os relatórios são listados sob as guias individuais da lista de relatórios,
incluindo a data e a hora de criação de cada relatório.
Uma marca de seleção em uma coluna de grupo de teste indica que o relatório inclui dados para o grupo de teste.
Você pode visualizar todos os relatórios deste paciente.

ICS Impulse
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Combinação de sessões ou tipos de teste em um relatório
Você pode gerar um novo relatório que combine várias sessões de teste e/ou vários tipos de teste em um
único relatório.
Para criar um novo relatório, clique em
New (Novo).
Para adicionar um teste ao relatório, clique
na guia do grupo de testes e marque a caixa
de seleção à esquerda do teste a ser incluído
na lista Include Results From (Incluir
resultados de).

A lista Include Results From (Incluir resultados de) é divida em grupos de testes.
Os testes são listados com a data e hora do teste e o nome do teste. O nome é o tipo de teste e a direção do teste.
Dependendo do teste e de quais configurações e comentários foram adicionados ao teste, estas informações também
podem ser fornecidas:
Dados de Vision Denied (Visão negada)
Dados de Vision and Vision Denied (Visão e Visão negada)
Dados de Gaze Graph (Gráfico de olhar)
Dados de Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional Dados (posicionais)
Dados Caloric (Calóricos)
Incluído na comparação de Head Shake (Balanço de cabeça)
Dados anormais
Remarks (Observações)

Observações inseridas pelo testador

Seleção de elementos de dados
Para cada grupo de teste, selecione os elementos de dados a serem incluídos no relatório:
Na lista Select Report Options (Selecionar opções de relatório), marque a caixa de seleção para cada opção
de relatório a ser incluída.
Se necessário, clique em Select All (Selecionar tudo) para incluir todas as opções ou em
Deselect All (Desmarcar tudo) para não incluir nenhuma das opções.
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7.10.2

Barra de ferramentas Report (Relatório)
Barra de ferramentas - Lista de relatórios
New (Novo)

Delete (Excluir)

View PDF (Visualizar PDF)

Barra de ferramentas - Relatório selecionado
Print (Imprimir)

Save PDF (Salvar em PDF)

E-Mail (E-mail)

Barra de ferramentas - Escalonamento do relatório selecionado
Se necessário, clique em Refresh (Atualizar) para exibir alterações recentes.
Diminuir zoom, aumentar zoom ou usar a escala móvel
Ajuste o documento à largura, altura ou a 100%

7.10.3

Edição de relatórios
Você pode adicionar opções de relatório e personalizar um relatório para incluir sintomas, impressões e macros:

ICS Impulse

1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Report (Relatório) e clique no relatório que
você deseja editar.

2.

Selecione da janela Report Options (Opções de relatório) na tela Report (Relatório).
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Seleção de itens nas listas de relatórios
Se alguma das listas de relatórios não for exibida, importe novamente as listas ausentes. Consulte Importação de listas
de relatórios de amostra.
•

Add Symptom (Adicionar sintoma)
Clique na caixa de marcação relevante para selecionar sintomas reportados pelo paciente durante o histórico do
caso. Os itens selecionados são adicionados à seção Symptoms (Sintomas) do relatório.

•

Add Impression (Adicionar impressão)
Clique na caixa de seleção relevante para selecionar impressões médicas gerais com base nos resultados do teste.
Os itens selecionados são adicionados à seção Impressions (Impressões) do relatório.

•

Add Macros (Adicionar macros) e digite o texto do novo item.
Para cada teste realizado, selecione as conclusões gerais a partir da lista Macros a ser inserida no campo de texto.
Clique no nome da macro e clique em Insert (Inserir).
O texto visto na caixa de texto é adicionado à seção Findings(Conclusões) do relatório.
Se você preferir não inserir uma macro, digite as descobertas diretamente no campo de texto.

Personalização de listas de relatórios
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1.

Para personalizar as listas de relatórios, clique em Symptoms (Sintomas), Impressions (Impressões) ou Macros .

2.

Para renomear um grupo ou alterar o texto do item, clique no item e faça a alteração desejada.

3.

Para adicionar um grupo, clique em Add Group (Adicionar grupo) e digite o nome do novo grupo.

4.

Para adicionar um item, clique em um nome de grupo:
–

Add Symptom (Adicionar sintoma)

–

Add Impression (Adicionar impressão)

–

Add Macros (Adicionar macros)

ICS Impulse
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Add Symptom (Adicionar sintoma)
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Add Impression (Adicionar impressão)
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Add Macros (Adicionar macros)

5.

Digite o texto do novo item.

6.

Quando você tiver feito as alterações desejadas, clique em Save (Salvar).
Não é permitido salvar o novo item se o campo de texto não contiver texto. Você precisa inserir texto para
adicionar o novo item.

Renomeação de grupos
Para renomear um grupo ou alterar o texto do item, clique no item e faça a alteração desejada.

Seleção de itens nas listas de relatórios
1.

2.

Para personalizar as listas de relatórios, clique em Symptoms (Sintomas), Impressions (Impressões) ou Macros.
–

Symptoms (Sintomas)

–

Impressions (Impressões)

–

Macros (Macros)

Quando você tiver feito as alterações desejadas, clique em Save (Salvar).

Se ocorrer um engano, é possível reimportar a lista fornecida pelo fabricante. Consulte Importação de listas de
relatórios de amostra.

Rearranjo de itens de grupo e grupos

ICS Impulse

1.

Para reordenar os itens em um grupo ou os grupos em uma lista, clique no nome do item ou do grupo.

2.

Clique em Up (Para cima) ou Down (Para baixo) para mover o item ou grupo.
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Exclusão de um item ou grupo
1.

Para excluir um item ou grupo, clique no item ou grupo e clique em Delete (Excluir).

2.

Clique em OK para excluir permanentemente o item ou o grupo.

Exportação de listas de relatórios
1.

Para exportar uma lista de relatórios, clique em Export (Exportar).

2.

Mude o local e o nome do arquivo conforme necessário.

3.

Clique em Save (Salvar).

Importação de listas de relatórios
•

Para substituir a lista existente pela lista a ser importada, selecione Remove Existing List (Remover lista existente).

•

Para adicionar a lista a ser importada à lista existente, selecione Keep Existing List (Manter lista existente).

Se ocorrer um engano, é possível reimportar a lista fornecida pelo fabricante. Consulte Importação de listas de
relatórios de amostra.
As listas de relatórios podem ser importadas para um sistema, personalizadas e exportadas para outros sistemas de
estações de trabalho autônomas, o que é útil quando uma instalação tem várias estações de trabalho autônomas.

7.11

Opções
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).

7.11.1

•

Opções - General (Geral)

•

Opções - Protocol (Protocolo)

•

Opções - Colors (Cores)

•

Opções de teste

•

Opções – Facility Info (Informações da clínica/hospital)

•

Opções - Reports (Relatórios)

•

Opções - System Settings (Configurações do sistema)

Opções – General (Geral)
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia General (Geral).
Na janela General (Geral), você pode definir opções relacionadas à gravação de vídeo e áudio,
bem como estender a exibição a outro monitor.

7.11.2

Opções - Protocol (Protocolo)
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia Protocols (Protocolos).
Na janela Protocols (Protocolos), você pode criar, excluir e trabalhar com protocolos.
Se desejar retornar às configurações padrão, consulte “Importação de protocolos e opções padrão” em
Trabalho com protocolos.
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Protocolos e testes
Protocols (Protocolos)

•

Clique na lista suspensa para selecionar o protocolo que deseja editar.

Default (Padrão)

•

Clique na lista suspensa para selecionar o protocolo que deseja usar
como padrão.

•

Clique para habilitar a caixa de seleção Default (Padrão).

•

O aplicativo é iniciado com o primeiro teste no protocolo selecionado.

Add New Protocol (Adicionar novo protocolo)
•

Clique para adicionar um novo protocolo. Consulte Trabalho com protocolos.

Copy As New (Copiar como novo)
•

Clique para selecionar o protocolo que deseja copiar.

•

Clique no botão Copy As New (Copiar como novo) para copiar o protocolo
e inserir o novo nome no campo Protocols (Protocolos).

•

No novo protocolo, você pode adicionar ou excluir testes, ou alterar as
configurações de acordo com suas preferências.

Delete (Excluir)
•

Clique para excluir um protocolo selecionado.

Testes disponíveis

Adição de testes ao protocolo automático
•

Na lista Available Tests (Testes disponíveis), clique para selecionar um teste.

•

Clique no botão de seta para mover o teste para o protocolo.

Exclusão de testes do protocolo automático
•

Na lista Selected Tests (Testes selecionados), clique para selecionar o teste
que você deseja remover.

•

Clique no botão Delete (Excluir) para mover o teste para o protocolo.

Seleção de mais de um teste

ICS Impulse

•

Para selecionar todos os testes dentro de um grupo de testes, clique no
nome do grupo.

•

Para selecionar testes não consecutivos, pressione e segure a tecla Ctrl e,
em seguida, clique em cada teste individualmente.
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Alteração da ordem de testes

7.11.3

•

Na lista Selected Tests (Testes selecionados), clique para selecionar o teste
que você deseja mover para cima ou para baixo na lista.

•

Clique repetidamente no botão de seta aplicável até que o teste esteja na
nova posição.

Opções – Colors (Cores)
Alteração das cores de acompanhamento
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia Colors (Cores).
Altere as cores, se necessário.

Restauração das cores de acompanhamento para configurações padrão
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia Colors (Cores).
Clique no botão Restore (Restaurar) .

7.11.4

Opções de teste
Consulte o Manual de referência.

7.11.5

Opções – Facility Info (Informações da clínica/hospital)
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia Facility Info (Informações da clínica/hospital).
Somente usuários com a opção Allow User to Change System Settings (Permitir que usuário
altere as configurações do sistema) selecionada em seu perfil têm acesso a determinados
campos nesta janela.
As informações introduzidas aqui são usadas nos relatórios como especificado na janela
Report (Relatório). Consulte Opções - Reports (Relatórios).

Inserção de informações da clínica/hospital
Insira o texto nos campos da clínica/hospital.

Adição de um logotipo
1.

Clique em Browse (Procurar).

2.

Navegue até a localização do arquivo a ser usado para o logotipo.

3.

Selecione o arquivo e clique em Open (Abrir).
O tamanho do logotipo é redefinido.

Remoção do logotipo
Para remover o logotipo, clique em Clear (Limpar).
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7.11.6

Opções – Reports (Relatórios)
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia Report (Relatório).
Apenas usuários com privilégios administrativos para a alteração de configurações do sistema
podem acessar certas configurações nesta janela.
As alterações feitas nas configurações de relatório padrão afetam apenas relatórios criados
após as alterações terem sido feitas. Se desejar fazer alterações apenas no relatório atual.

7.11.7

Opções - System Settings (Configurações do sistema)
Na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), clique no botão
Options (Opções).
Clique na guia System Settings (Configurações do sistema).
Consulte Alteração do local de armazenamento para exportação, importação, vídeo e arquivos
de relatórios em PDF.

8

Gerenciamento de dados
Você pode visualizar uma lista de todos os testes coletados para um paciente selecionado.
Para abrir um registro de paciente existente, consulte Bloco Patient Selection (Seleção de paciente).
Confira também:

8.1

•

Edição de dados de paciente

•

Administração da lista de pacientes

•

Exportação de dados de paciente

•

Importação de dados de paciente

•

Mesclagem de dois registros de paciente

•

Arquivamento e backup do banco de dados do Otosuite Vestibular

Edição de dados de paciente
Pacientes existentes (testados anteriormente)
No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção
de paciente).
Clique no botão Existing (Existente) e localize o paciente cujos dados você deseja editar.
Clique no botão Edit (Editar).
Edite as informações do paciente e clique em Save (Salvar).
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Pacientes ativos (sendo testados, revisados ou para geração de relatório)
No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Current Patient
(Paciente atual).
Clique no botão Edit (Editar).
Edite as informações do paciente e clique em Save (Salvar).

8.2

Administração da lista de pacientes
Janela de pacientes
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção de paciente).

2.

Clique no botão Existing (Existente).
A janela Patients (Pacientes) é mostrada.
A janela Patients (Pacientes) lista os dados de paciente do Otosuite Vestibular e inclui informações de paciente nas
janelas Merge (Mesclar), Patient Export (Exportação de Paciente) e Patient Import (Importação de paciente).
–

Mesclar dados de paciente
Na janela Merge (Mesclar), é possível mesclar os dados de paciente. Consulte o bloco Patient Selection
(Seleção de paciente).

–

A janela Patients (Pacientes) inclui a janela ICS Chartr quando dados do ICS Chartr estão disponíveis.

–

Exportação de dados de paciente
Na janela Patient Export (Exportação de paciente), você pode exportar dados para fora do banco de dados do
Otosuite Vestibular. Consulte Exportação de dados de paciente.

–

Importação de dados de paciente
Na janela Patient Import (Importação de paciente), você pode importar dados para o banco de dados do
Otosuite Vestibular. Consulte Importação de dados de paciente.

Símbolos nas listas de pacientes
Os seguintes símbolos são usados em listas de pacientes:
Esta marca de seleção na coluna de teste em questão indica que um ou mais testes foram coletados
para o paciente selecionado.
Esse identificador exclusivo indica que o testador marcou um ou mais testes ou vídeos com um
propósito específico. Por exemplo, pode se tratar de resultados anormais, de resultados a serem usados
em um estudo etc.
Videos (Vídeos)
Oculomotor (Oculomotor)
Head Impulse (Impulso cefálico)
Positional (Posicional)
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Caloric (Calórico)
Special Nystagmus (Nistagmo especial)

Pesquisa de um registro de paciente específico
Digite uma ou mais letras ou números para localizar um registro de paciente específico.

Seleção de mais de um registro de paciente
•

Para selecionar todos os registros de paciente, clique em Select All (Selecionar tudo).
Para desmarcar todos os registros de paciente selecionados, clique em Deselect All
(Desmarcar tudo).

•

Para selecionar um grupo de registros de paciente, clique no primeiro nome do grupo,
mantenha a tecla Shift pressionada e clique no último nome do grupo.

•

Para selecionar registros de paciente individuais, pressione e segure a tecla Ctrl enquanto
você clica em cada registro de paciente.

Adição de registros de paciente
•

Para adicionar novos registros de paciente, clique em New (Novo). Consulte Bloco Patient
Selection (Seleção de paciente) para obter instruções.

Exclusão de registros de paciente
•

Para excluir um registro de paciente, selecione o registro de paciente e clique em
Delete (Excluir).
Observação • Você será solicitado a confirmar a exclusão do registro de paciente. Se você escolher Yes (Sim),
os dados serão excluídos permanentemente. Não é possível recuperar o registro do paciente.

Alteração da ordem das listas exibidas
•

8.2.1

Clique no cabeçalho da coluna para reverter a ordem dos dados exibidos.

Exportação de dados de paciente
Você pode exportar um ou mais registros de pacientes em vários formatos.
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção de paciente).

2.

Clique no botão Existing (Existente).

3.

Clique na guia Export (Exportar).
A janela que é aberta oferece acesso a todos os registros de paciente do Otosuite Vestibular.
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4.

Selecione os registros de paciente que você deseja exportar.

5.

Selecione o formato dos dados. Consulte o Manual de referência do ICS Impulse.
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XML Files & ASCII Raw Data (Arquivos XML e dados brutos ASCII)
•

Selecione para exportar dados de paciente que serão compartilhados com outro sistema ICS Impulse ou
usados para registros médicos eletrônicos.
Para cada registro de paciente, a exportação inclui tanto arquivos XML quanto um arquivo de texto
ASCII. Os dados brutos no arquivo *.txt são necessários para reproduzir os dados de paciente no
aplicativo Otosuite Vestibular.

PDF Reports (Relatórios em PDF)
•

Selecione para exportar os relatórios de paciente a serem usados para registros médicos eletrônicos.

ASCII Test Results (Resultados do teste em ASCII)
•

Selecione para exportar os resultados de testes formatados em arquivo CSV (Valores separados por
vírgula) para uso em pesquisa com programas como o Microsoft Excel ou o MATLAB.

Anonymize Patient (Tornar paciente anônimo)
•

Selecione para exportar os dados de compartilhamento mantendo privadas as informações pessoais.

aVOR
•

6.

Selecione para exportar dados de posição do olho e da cabeça para o aplicativo aVOR

Clique no botão Export (Exportar).
–

Export (Exportar) exporta o arquivo para o local configurado na janela Options > System Settings (Opções >
Configurações do sistema).

–

Browse (Buscar) exporta o arquivo para o local que você selecionou na função de navegação.

A mensagem Exported (Exportado) é exibida na coluna Status, indicando que o processo foi concluído. O registro de
pacientes exportados é limpo quando você fecha o aplicativo.

8.2.2

Importação de dados de paciente
Você pode importar registros de paciente de arquivos previamente arquivados, importados ou exportados do
software Otosuite Vestibular.
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção de paciente).

2.

Clique no botão Existing (Existente).

3.

Clique na guia Import (Importar).

4.

Clique em Browse (Buscar) e navegue até a localização dos arquivos a serem importados.
Para reproduzir os dados de paciente, os arquivos *.xml e *.txt devem ser importados. A única exceção são os
dados de teste de impulsos cefálicos em que os dados podem ser visualizados somente com o arquivo *.xml.

5.
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6.

Selecione os arquivos de paciente que você deseja importar.

7.

Clique em Import (Importar).
A mensagem Imported (Importado) é exibida na coluna Status, indicando que o processo foi concluído. O registro
dos arquivos importados é limpo quando o aplicativo for encerrado.

8.

8.3

Clique em Refresh List (Atualizar lista) para atualizar a lista de pacientes na pasta Import (Importar).

Mesclagem de dois registros de paciente
Você pode combinar dois registros de paciente em um só registro:
1.

No Workflow Panel (Painel de fluxo de trabalho), selecione o bloco Patient Selection (Seleção de paciente)
e clique no botão Existing (Existente).

2.

Clique na guia da janela Merge (Mesclar).

3.

Não abra os registros de paciente que você deseja mesclar.
Você não pode mesclar um registro de paciente que esteja aberto.
Você somente pode mesclar dois registros de paciente selecionados.

4.

Clique nas caixas de seleção dos dois registros de paciente que você deseja mesclar.

5.

Clique no botão Merge (Mesclar).

6.

Na lista Patient One (Paciente um) ou Patient Two (Paciente dois), clique no botão dos campos que você deseja
mesclar em um novo arquivo criado a partir dos arquivos mesclados.
É necessário realizar uma escolha para cada campo mesmo quando não houver entrada em qualquer uma das
duas listas do paciente. Os dados são mesclados no paciente que foi criado primeiro.

7.
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Clique em OK para confirmar suas seleções.
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8.4

Arquivamento e backup do banco de dados do Otosuite Vestibular
Se o banco de dados estiver localizado em um servidor, todos os usuários devem ter realizado o log-off de estações de
trabalho clientes antes que os dados possam ser arquivados ou que o backup seja feito. O gerenciamento de banco de
dados não pode ser realizado em uma estação de trabalho cliente.
1.

No aplicativo Otosuite Vestibular, clique em Options (Opções) na parte inferior do Workflow Panel (Painel de fluxo
de trabalho).

2.

Clique em System Settings (Configurações do sistema).

3.

Clique na guia Database (Banco de dados).
Somente usuários com a opção Allow User to Change System Settings (Permitir que usuário altere as
configurações do sistema) selecionada em seu perfil têm acesso às funções de banco de dados.
O número de MB (megabytes) declarado é a soma de:
–

do espaço usado pelos dados do paciente existente e
e

–

do espaço disponibilizado cada vez que dados de paciente são arquivados

Até todo o espaço disponibilizado para arquivamento ser usado, esse número não pode mudar.

Arquivamento de dados de paciente
Para otimizar o desempenho, recomendamos manter no máximo 500 pacientes no banco de dados. Arquivos de
paciente arquivados podem ser importados de volta para o banco de dados principal, se necessário.
O arquivamento remove informações do paciente, dados de teste, dados relacionados a vídeos e videoclipes AVI do
banco de dados do Otosuite Vestibular.
1.

2.

Selecione:
–

All Patients (Todos os pacientes) para arquivar todos os registros de paciente no banco de dados

–

Patients with Last Tested Date between (Pacientes com a data do último teste entre) para arquivar somente
os registros de paciente com data do último teste dentro do intervalo de datas selecionado

Clique em Archive Now (Arquivar agora). Esta ação:
–

cria um backup de todo o banco de dados

–

exporta os arquivos selecionados para a pasta de arquivamento
(C:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives)

–

remove do banco de dados todos os arquivos que foram arquivados

Você pode reimportar um registro de paciente arquivado. Consulte Importação de dados de paciente.

Backup automático
Por padrão, o sistema faz o backup automático de seus dados a cada sete dias. Recomendamos que configure um
backup automático mais frequente. Após o backup, as informações do paciente, os dados do teste e os dados
relacionados ao vídeo permanecem no banco de dados do Otosuite Vestibular. O arquivamento é recomendado para
reduzir o tamanho do banco de dados e proteger os dados de paciente fora do banco de dados principal.
Para fazer uma cópia dos dados de paciente que incluem videoclipes AVI, exporte os dados de paciente para um local
separado. Consulte Exportação de dados de paciente.
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Um backup automático é feito de acordo com o intervalo de tempo definido somente quando a opção Enable AutoBackup (Ativar backup automático) estiver selecionada. Por padrão, um backup automático do banco de dados
completo é feito a cada sete dias.
Arquivos de backup são armazenados em C:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Verifique se a opção Enable Auto-Backup (Ativar backup automático) está selecionada.

2.

Se desejado, altere o tempo entre os backups introduzindo o número de dias na opção Auto-Backup Every
(Backup automático a cada _ dias).

3.

O backup inicia quando o aplicativo é encerrado.

Days

O backup anterior é renomeado e salvo junto com o novo backup:
•

O arquivo de backup anterior é renomeado como old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Um novo arquivo de backup denominado AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak é criado.

Como evitar a perda de dados - instalações independentes
A exportação periódica do banco de dados evita a perda de dados. Consulte as políticas locais para saber em que
frequência essa exportação deve ocorrer.
1.

Abra o software Otosuite Vestibular.

2.

Fazer um backup. Consulte “Backup automático” em Arquivamento e backup do banco de dados Otosuite
Vestibular.

3.

Exportar todos os arquivos de pacientes. Consulte Exportação de dados de paciente.

4.

Clique duas vezes no atalho da área de trabalho OTOsuiteV Files (Arquivos OTOsuiteV).

5.

Navegue para a pasta Backups e copie o backup mais recente em um local separado.

6.

Navegue para a pasta Exports (Exportações) e copie todos os arquivos para o local separado.
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9.1

Limpeza
Se você usou um higienizador de mãos, verifique se suas mãos estão completamente secas, para que você não deixe
o higienizador no dispositivo. O higienizador de mãos pode danificar o dispositivo.

Limpeza dos óculos
•

Limpe a caixa dos óculos com um pano umedecido com solução de água e detergente suave.
Advertência • Nunca mergulhe ou pulverize os componentes dos óculos com soluções de limpeza.
As soluções de limpeza podem contaminar os sistemas eletrônico e óptico.

Limpeza do espelho e da câmera
•

Para limpar o espelho e/ou as lentes da câmera, use o pano de limpeza fornecido. Manchas nas superfícies do
espelho podem causar uma detecção imprecisa da pupila. Se a câmera ou espelho não estiver limpo, serão vistos
artefatos durante a coleta de dados.
Observação • A limpeza inadequada do espelho ou da lente da câmera pode arranhar as superfícies.

ICS Impulse
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9.2

Manutenção
Cuidado • Siga sempre as instruções de limpeza e manutenção.
•

Mantenha a cobertura das lentes na câmera quando os óculos não estiverem em uso.

•

Mantenha os óculos tão limpos e livres de poeira quanto possível. Remova a poeira usando um pano macio.

•

Calibre o sistema ICS Impulse antes de cada paciente ser testado, consulte Calibração.

Substituição da correia
Remova a almofada de rosto.
Use uma caneta para empurrar o prendedor plástico
para baixo e puxe para fora o prendedor da correia
nos óculos.
Repita do outro lado.
Remova o cabo dos dois prendedores da correia.

Obtenha um novo conjunto da correia
Coloque os prendedores da correia nos dois lados
dos óculos.
Prenda o cabo nos dois prendedores na correia.
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10

Especificações técnicas
Os óculos de vídeo monocular do ICS Impulse (Tipo 1085) é da Natus Medical Denmark ApS.

Interface
USB 3.0 para PC

Fonte de alimentação
O dispositivo é alimentado por USB (5 V CC, 900 mA)

Características de desempenho
Entradas

Monocular (olho direito)

Taxa de amostragem

250 fps - Head Impulse (Impulso cefálico), VOR, Video Record/Playback
(Gravar/reproduzir vídeo)
173 fps — Gaze (Olhar), Skew Deviation (Desvio de inclinação), Saccade
(Sacádico), Dynamic (Dinâmico), Repositioning (Reposicionamento), Caloric
(Calórico), Special Nystagmus (Nistagmo especial)
60 fps - quando a opção Torsional ou Vision Denied (Visão negada) está
selecionada

Gravação de vídeo

30 Hz, 60 Hz ou 120 Hz

Acompanhamento do olho

100 x 100 pixels Pupil Image (Imagem da pupila) - Head Impulse (Impulso
cefálico), VOR, Monocular Video Frenzel
160 x 120 pixels Eye Image (Imagem do olho) – Gaze (Olhar), Skew Deviation
(Desvio de inclinação), Saccade (Sacádico), Dynamic (Dinâmico), Repositioning
(Reposicionamento), Caloric (Calórico), Monocular Video Frenzel, Special
Nystagmus (Nistagmo especial)
320 x 240 pixels (quando Torsional estiver selecionado)
Alcance: Horizontal ± 30°, Vertical ± 25°

Estímulo sacádico com 3 lasers

Alcance +/- 7,5° (máx. 15°)

Software Otosuite Vestibular

Interface gráfica do usuário do Windows; software de análise de alto
desempenho; armazenamento do banco de dados de dados de teste; gestão
sofisticada de dados de teste e de paciente; Vision Denied (Visão negada) para
testes em escuridão completa

Especificações do laser
Comprimento de onda

650 nm +/- 20 nm

Potência de saída

< 0,95 mW

Modo de operação
Operação contínua
Não use o equipamento na presença de anestésicos inflamáveis (gases).
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Dimensões
Óculos

Comprimento

18,4 cm (7.25 pol.)

Largura

1,3 cm a 4,4 cm (0.5 pol. a 1.75 pol.)

Altura

4,4 cm (1.75 pol.)

Peso

60 g (2.1 oz)

Ambiente de operação
Temperatura

+15 °C a +29 °C (59 °F a +84,2 °F)

Umidade relativa

30% a 90%, sem condensação

Pressão de ar

700 hPa a 1060 hPa

A operação em temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) ou acima de acima de +60°C (140°F) pode causar danos
permanentes no dispositivo.

Armazenamento e manipulação
Temperatura

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Umidade relativa

<90 %, sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Desempenho essencial
Os óculos de vídeo monocular do ICS Impulse não têm um desempenho essencial.

Normas
Segurança

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, tipo B, classe II, IPX0
IEC 60825-1:2014, classe 2
IEC 62471:2006, grupo isento de risco
EN 62471:2008, grupo isento de risco

EMC

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015

Controle remoto de apresentação
Recomendado
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Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter ou
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Acessórios
Observação • Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo e os módulos de software, consulte
o Manual de referência listado nesta tabela.
Observação • Use as peças destacáveis corretas com o dispositivo.

Acessórios

ICS Impulse

Guia do usuário

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Manual de referência

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Software

Software Otosuite Vestibular

8-49-92600

Óculos

Almofada de rosto 1, 120/pacote

8-62-50200

Almofada de rosto 2, 100/pacote

8-62-62300

Conjunto da correia

8-35-34200

Pano de limpeza óptica

7590527

Ponto de fixação (2 folhas/pacote)

1-26-44000

Solução de visão negada (200 ajustes/pacote)

8-62-50700

Prendedor para controle remoto

8-36-00600

Vídeo da sala sincronizado

Câmera USB Microsoft Life Cam

2-25-08805

Cabos

Prendedor de cabo

8-35-36900

Estojo e suporte

Estojo de transporte

8-35-36700

Suporte de parede

8-62-45600
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10.2

Observações sobre EMC (Compatibilidade eletromagnética)
•

O dispositivo ICS Impulse faz parte de um sistema elétrico médico e portanto está sujeito a precauções de
segurança especiais. Por este motivo, as instruções de instalação e de funcionamento fornecidas neste
documento devem ser seguidas atentamente.

•

Dispositivos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis, como telefones celulares, podem interferir no
funcionamento do sistema ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
O ICS Impulse foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse deve confirmar que ele seja usado
neste ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF

Grupo 1

O ICS usa energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Assim, as emissões RF
são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências em equipamentos
eletrônicos nas imediações.

Classe A

O dispositivo ICS Impulse é apropriado para uso em qualquer estabelecimento, exceto
ambientes domésticos e diretamente conectados à rede pública de alimentação de baixa
tensão que abastece prédios usados para fins domésticos.

CISPR11
Emissões de RF
CISPR11
Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Não aplicável

Flutuações de
tensão/emissões com
tremulação IEC 61000-3-3

Não aplicável

As características das EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para uso em
áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em ambiente residencial
(para a qual a CISPR 11 Classe B é normalmente necessária), este equipamento pode não
oferecer uma proteção adequada para os serviços de comunicação de frequência de
rádio. O usuário pode ter de tomar medidas de mitigação, como deslocamento ou
reposicionamento do equipamento.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
O ICS Impulse foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse deve confirmar que ele seja usado
neste ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste IEC 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga eletrostática
(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV em contato

+/- 8 kV em contato

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

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

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

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

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

+/- 2 kV para linhas de
alimentação de energia

Sem portas relevantes

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

Sem portas relevantes

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

Transiente elétrico
rápido/pico IEC 61000-4-4

Observação: O dispositivo ICS Impulse deve ser usado
ou armazenado dentro da faixa de operação ou
armazenamento especificada, para cumprir com os
níveis de descarga eletrostática (ESD) indireta (ar).
Consulte Especificações técnicas, Ambiente de
operação para obter mais informações sobre umidade
relativa e temperatura.

+/- 1 kV para linhas de
entrada/saída
Surto de tensão
IEC 61000-4-5

+/- 1 kV linha(s) para linha(s)
+/- 2 kV linha(s) para terra
+/- 2 kV CC de entrada de linha(s)
para terra
+/- 1 kV CC de entrada de linha(s)
para linha(s)
+/- 2 kV linha(s) de E/S para terra
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Especificações técnicas
Quedas de tensão,
interrupções breves
e variações de tensão nas
linhas de entrada da
fonte de alimentação
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 ciclo

Sem portas relevantes

Interrupções de tensão
nas linhas de entrada da
fonte de alimentação
IEC 61000-4-11

0 % UT; 250/300 ciclos

Sem portas relevantes

Frequência da energia
elétrica

30 A/m

Nenhuma entrada
relevante que possa ser
afetada

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0 % UT; 1 ciclo e
70 % UT; 25/30 ciclos em fase
única: a 0°

(50/ 60 Hz) campo
magnético IEC 61000-4-8

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser
igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.
Se o usuário do dispositivo ICS Impulse precisar de
operação contínua durante interrupções de energia
elétrica, é recomendado que a alimentação de energia
elétrica do ICS Impulse seja a de uma fonte de
alimentação ininterrupta ou de uma bateria.

Os campos magnéticos de frequência da energia
elétrica devem ter níveis característicos de um local
normal num ambiente comercial ou hospitalar normal.
Se forem observados efeitos negativos na medição,
mude o local do dispositivo ICS Impulse.

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

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética - para equipamentos e sistemas em ambientes de tratamento de saúde

O ICS Impulse foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do ICS Impulse deve confirmar que ele seja usado
neste ambiente.
Teste de emissões

Nível de teste IEC 60601

Nível de conformidade

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

Faixas ISM

Faixas ISM

RF irradiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz

Campos de proximidade
de comunicação de
RF sem fio

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz,
5785 MHz

IEC 61000-4-3

ICS Impulse

Ambiente eletromagnético - orientação

A distância de separação entre as peças eletrônicas
do dispositivo ICS Impulse e os equipamentos de
comunicação de RF sem fio deve ser maior que
30 cm (11.8 pol.).
As características das EMISSÕES deste equipamento
o tornam adequado para uso em áreas industriais
e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em
ambiente residencial (para a qual a CISPR 11
Classe B é normalmente necessária), este
equipamento pode não oferecer uma proteção
adequada para os serviços de comunicação de
frequência de rádio. O usuário pode ter de tomar
medidas de mitigação, como deslocamento ou
reposicionamento do equipamento.
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11.1

Glossário de símbolos

Símbolo
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Título do
símbolo de
acordo com
a norma de
referência

Norma de
referência

Título padrão do
símbolo

ISO 15223-1
Símbolo 5.7.7

Dispositivos médicos —
Símbolos para utilizar com
as informações que serão
fornecidas pelo fabricante

Dispositivo
médico

Este produto é um
dispositivo médico.

Diretiva
93/42/EEC

Diretiva de dispositivos
médicos

Marca CE

Significa conformidade
técnica europeia.

Explicação

(O número do organismo
notificado aparece sob
o símbolo.)

MDR 2017/745

Regulamento de
dispositivos médicos
da UE

21 CFR
801.109(b)(1)

Etiquetagem - Dispositivos
de prescrição

Apenas sob
prescrição

Indica que o produto
somente pode ser vendido
por ou sob a ordem de um
profissional de saúde
devidamente licenciado.

Não aplicável

Não aplicável

Quantidade

Número de peças em um
pacote.

2012/19/EU

Descarte de equipamentos
elétricos e eletrônicos
(WEEE).

Instruções para
o descarte ao
final da vida útil

Indica que os resíduos de
equipamentos elétricos
e eletrônicos não devem
ser eliminados juntamente
com os resíduos não
separados, mas que devem
ser coletados
separadamente.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.1

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
rótulos e informações
a serem fornecidas.

Fabricante

Indica o fabricante do
dispositivo médico.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.3

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

Data de
fabricação

Indica a data de fabricação
do dispositivo médico.

ICS Impulse

Normas e segurança

Símbolo

Norma de
referência

Título padrão do
símbolo

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.5

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Código de lote

Indica o código de lote do
fabricante para que lote
possa ser identificado.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.6

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Número do
catálogo

Indica o número do
catálogo do fabricante para
que o dispositivo médico
possa ser identificado.

ISO 15223-1
Símbolo 5.1.7

Dispositivos médicos —
Símbolos que serão usados
com etiquetas, rótulos
e informações de
dispositivos médicos que
serão fornecidas.

Número de
série

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

Listagem UL

N/D

N/D

Certificações de
laboratórios de testes
reconhecidos
nacionalmente (NRTL)

IEC 60601-1
Tabela D.1 N° 19

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

Peça tipo B
aplicada

Para identificar uma peça
aplicada de tipo B em
conformidade com a norma
IEC 60601- 1.

Dispositivos médicos –
Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
rótulos e informações
fornecidas.

Consulte as
instruções de
uso

Indica a necessidade de
o usuário consultar as
instruções de uso.

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

Siga as
instruções de
uso

Consulte o manual/livreto
de instruções.

ISO 15223-1,
Símbolo 5.4.4

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Cuidado

IEC 60601-1
Tabela D.1 N° 10

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

IEC 60417
Símbolo 5480
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.3
IEC 60601-1
Tabela D.1 N° 11

IEC 60601-1,
Tabela D.2 N° 10

ICS Impulse

Título do
símbolo de
acordo com
a norma de
referência

Explicação

OSERVAÇÃO SOBRE
EQUIPAMENTO ME
“Siga as instruções de uso”.
Indica a necessidade de
o usuário consultar as
instruções de uso para
obter informações
importantes sobre
cuidados, como
advertências e precauções
que não podem, por vários
motivos, ser apresentados
no próprio dispositivo
médico.
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Símbolo

Norma de
referência

Título padrão do
símbolo

IEC 60601-1
Tabela D.2 N° 2

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

Sinal geral de
advertência

Indica um perigo de lesões
pessoais potenciais para
o paciente ou operador.

ISO 15223-1
Símbolo 5.2.8

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
rótulos e informações
a serem fornecidas.

Não use se
a embalagem
estiver
danificada

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

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.7

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Limite de
temperatura

Indica os limites de
temperatura (de
armazenamento) às quais
o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.8

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Limites de
umidade

Indica as faixas de umidade
(de armazenamento) às
quais o dispositivo médico
pode ser exposto com
segurança.

ISO 15223-1
Símbolo 5.3.9

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
em etiquetas, rótulos
e informações fornecidas.

Limitação de
pressão
atmosférica

Indica a faixa de pressão
atmosférica à qual
o dispositivo médico pode
ser exposto com segurança.

IEC 608251:2014

Segurança de produtos a
laser — Parte 1:
Classificação e requisitos
dos equipamentos

Advertência:
Radiação
óptica, não olhe
diretamente
para a fonte de
luz.

Indica que não se deve
olhar diretamente para
a fonte de luz.

ISO 15223-1
Símbolo 5.4.2

Dispositivos médicos —
Símbolos a serem usados
com etiquetas de
dispositivos médicos,
rótulos e informações
a serem fornecidas.

Não reusar

Indica que o dispositivo
médico é destinado a um
uso ou para uso em um
único paciente durante um
único procedimento.

Símbolos gráficos para uso
no equipamento

Frágil;
manuseie com
cuidado

ISO 7000 /
IEC 60417
Símbolo 0621
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Título do
símbolo de
acordo com
a norma de
referência

Explicação

OBSERVAÇÃO: Sinônimos
para “Não reusar” são
“uso único” e “usar apenas
uma vez”.
Indica que o conteúdo da
embalagem de transporte
é frágil e que a embalagem
deve ser manuseada com
cuidado.
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11.2

Advertências, cuidados e observações gerais
Este manual contém informações que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro dos dispositivos e do
software cobertos por este manual. As regras e regulamentos locais, quando aplicáveis, devem ser sempre cumpridos.
Os produtos da Natus ICS não foram projetados para serem usados em conjunto com qualquer dispositivo não
aprovado pela Natus. A combinação de produtos não aprovados poderia anular a segurança do ICS Impulse. Todas as
partes do sistema do Impulse são adequadas para uso dentro do ambiente do paciente.
Quando o sistema ICS Impulse for usado em conjunto com um dispositivo de teste, confirme se todas as informações,
advertências e avisos do manual do dispositivo de teste são seguidos.
Para obter as especificações de segurança do ICS Aircal ou dispositivos de teste semelhantes, consulte os manuais
específicos.

Advertências
Advertência - As seguintes condições ou práticas podem apresentar possíveis riscos de morte ou lesões
graves para o usuário ou paciente:
•

Não há peças que permitem manutenção pelo usuário dentro dos óculos ICS Impulse. Por motivos de
segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser
feitos apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos,
faça uma descrição detalhada dos defeitos e entre em contato com o fornecedor.

•

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

•

Não use o instrumento na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambiente rico em oxigênio.

•

Um produto a laser classe 2 é usado para calibração. O feixe de laser projeta da parte frontal dos óculos
para uma superfície sólida.
Não olhe diretamente nos lasers. O uso de controles
ou ajustes ou a execução de procedimentos
diferentes dos aqui especificados pode resultar em
exposição à radiação nociva.

•

Não toque nas partes não médicas, como computador ou impressora e no paciente ao mesmo tempo.

•

A exposição a campos eletromagnéticos pode interferir no processo de gravação de medições corretas.
As câmeras e giroscópios do sistema ICS Impulse são sensíveis a perturbações elétricas. Evite descargas
estáticas e campos eletromagnéticos.

•

Ao conectar equipamento aos conectores USB, deve-se considerar o seguinte:
–

O equipamento de TI deve ser certificado segundo normas de segurança EN/IEC relevantes, por
exemplo, EN/IEC 60950 ou IEC 62368-1.

–

Uso de equipamento conectado em um ambiente de paciente. Verifique se o sistema eletromédico
é compatível com os requisitos da norma EN 60601-1.

O sistema ICS Impulse é parte de um sistema elétrico médico. Ao montar um sistema elétrico médico,
a pessoa que faz a montagem deve levar em conta que conectar outros equipamentos que não atendem
às mesmas normas de segurança que o sistema de impulso ICS podem causar redução do nível de
segurança geral do sistema. O sistema ICS Impulse foi projetado para assegurar conformidade com os
requisitos na Norma EN 60601-1 quando o computador, a impressora etc. estiverem fora do alcance do
paciente, ou seja, a pelo menos 1,5 m de distância (5 pés).
•

ICS Impulse

Nenhum desfibrilador ou equipamento cirúrgico de alta frequência deve ser aplicado ao paciente
enquanto estiver conectado ao dispositivo a qualquer momento.
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Cuidados
Cuidado• As condições ou práticas a seguir podem representar um risco de lesões em paciente ou usuário
ou risco de danos a dados ou ao dispositivo:

82

•

Instalar a unidade em um ambiente que minimize a quantidade de eletricidade estática. Por exemplo, use
tapetes antiestáticos.

•

Nenhuma peça pode ser ingerida, queimada ou usada de qualquer maneira para outros propósitos além
das aplicações definidas na seção Uso pretendido deste manual.

•

O dispositivo pode ser descartado como lixo eletrônico normal de acordo com as regulamentações locais.

•

Interrompa imediatamente o uso do equipamento se ocorrer irritação da pele ou desconforto.

•

O sistema ICS Impulse deve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações de
EMC fornecidas neste manual. Equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis podem afetar
equipamentos médicos elétricos. O sistema ICS Impulse pode sofrer interferência de outro equipamento
com requisitos de emissão de CISPR.

•

Existe um pequeno ventilador de resfriamento dentro da caixa dos óculos. No caso improvável de
a ventilação do ventilador de resfriamento ficar bloqueada, a temperatura da superfície dos óculos em
contato com o paciente pode subir para 42,2 °C.

•

Mantenha as pás do ventilador livres de qualquer obstrução.

•

Um teste de impulso cefálico não deve ser realizado em pacientes com lesão no pescoço ou em pacientes
cujos médicos orientaram a limitar ou evitar atividade ou movimento com o pescoço.

•

Não use um dispositivo com defeito.

ICS Impulse
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Observações
Observação • As seguintes condições ou práticas exigem que o usuário preste especial atenção:

ICS Impulse

•

Por motivos de segurança e devido aos efeitos na EMC, os acessórios conectados às conexões de saída do
equipamento devem ser idênticos ao tipo fornecido com o sistema.

•

O uso de acessórios e cabos que não sejam os especificados para este dispositivo pode resultar na emissão
aumentada ou na imunidade diminuída do sistema ICS Impulse. Para obter mais informações, consulte
Acessórios ► 75.

•

O sistema ICS Impulse não deve ser empilhado ou usado próximo de outros equipamentos. Se for
necessário usar o sistema próximo ou empilhado, deve-se observar o sistema ou equipamento para
garantir a operação normal na configuração pretendida.

•

Evite o uso simultâneo de vários dispositivos USB.

•

A restauração de backups somente pode ser realizada sob a orientação do pessoal da assistência técnica.
A execução de uma restauração resulta na perda permanente de quaisquer dados coletados após
o backup, e os dados perdidos não podem ser recuperados.

•

Tocar nos óculos ou na correia dos óculos ao movimentar a cabeça do paciente pode resultar em
movimento da câmera que produz artefatos nos dados de coleta.

•

Se você escolher excluir o vídeo do teste selecionado e clicar em Yes (Sim) no aviso, os dados de vídeo
serão excluídos permanentemente. Os dados de vídeo não podem ser recuperados.

•

Se escolher excluir um teste selecionado e clicar em Yes (Sim) no aviso, os dados do teste serão excluídos
permanentemente. O teste não pode ser recuperado.

•

A instalação de qualquer software de terceiros (aplicativos, programas ou utilitários) além dos
especificados pela Natus pode comprometer a segurança ou efetividade deste sistema.

•

A localização correta do indicador da posição do olho garante que a cabeça será posicionada com precisão
na próxima etapa. Antes de continuar, verifique se o indicador da posição do olho está bem na frente da
cabeça no gráfico de feedback.
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Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Dinamarca
Tel.: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Web: hearing-balance.natus.com

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

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

•

A instalação eléctrica a que o equipamento está ligado cumprir os requisitos especificados na seção
Especificações técnicas deste manual.

•

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

O fabricante reserva-se o direito de renunciar a toda responsabilidade de segurança, confiabilidade e desempenho da
operação do equipamento com manutenção ou reparos realizados por terceiros.

13

Instruções de descarte
A Natus Medical Incorporated tem o compromisso de atender aos requisitos da Diretiva 2012/19/EU da União Europeia
para Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Estes regulamentos estipulam que os resíduos elétricos
e eletrônicos devem ser coletados separadamente para o tratamento e recuperação apropriados para garantir que os
resíduos WEEE (Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos) sejam reusados ou reciclados de forma segura.
De acordo com esse compromisso, a Natus Medical Incorporated pode repassar a obrigação de devolução e reciclagem
ao usuário final, a menos que outras providências tenham sido tomadas. Entre em contato conosco para saber mais
detalhes sobre os sistemas de coleta e recuperação disponíveis para você em sua região em natus.com.
Equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos
e apresentar um risco para a saúde humana e para o meio ambiente quando os WEEE não forem tratados
corretamente. Portanto, os usuários finais também têm um papel a desempenhar na garantia de que os WEEE sejam
reusados e reciclados de forma segura. Os usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem descartar
WEEE juntamente com outros resíduos. Os usuários devem usar os sistemas municipais de coleta ou a obrigação de
coleta do produtor/importador ou seus transportadores licenciados de resíduos para reduzir os impactos ambientais
adversos relacionados ao descarte dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e para aumentar as
oportunidades de reuso, reciclagem e recuperação dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
O equipamento marcado com a lixeira com rodas riscada é um equipamento elétrico e eletrônico. O símbolo de uma
lixeira com rodas riscada indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados
juntamente com os resíduos não separados, mas que devem ser coletados separadamente.
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