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Descrição do dispositivo
O irrigador calórico com ar ICS Aircal® é um estimulador calórico com ar prático e preciso que se destina a ser usado
para provocar o nistagmo durante os exames VNG/ENG. O dispositivo proporciona estimulação térmica através da
utilização de um fluxo de ar cuidadosamente controlado. A temperatura do ar é ajustável de 12 °C a 50 °C. O sistema
permite predefinir duas temperaturas, uma para a estimulação calórica quente e outra para a fria. é mantido um
controlo preciso da temperatura através da utilização de um termístor situado perto do ponto de fornecimento do
fluxo de ar. O design inovador da cabeça de fornecimento otoscópico permite a observação do ponto de
estimulação, garantindo respostas válidas e repetíveis.

1.1

Utilização prevista
Um estimulador calórico com ar é um dispositivo que aplica um fluxo de ar no canal auditivo, com taxas controladas
do fluxo de ar e temperatura, e que se destina ao exame da função vestibular do sistema de equilíbrio corporal do
paciente. A estimulação vestibular dos canais semicirculares produz movimentos oculares involuntários que são
medidos e registados através de um dispositivo de nistagmografia.

1.2

Utilizadores previstos e grupo-alvo de pacientes
O sistema ICS Aircal deve ser usado apenas por pessoal médico qualificado com conhecimentos prévios dos factos
médicos e científicos subjacentes ao procedimento.
O sistema ICS Aircal destina-se a pacientes de todas as idades que possam tolerar testes.

1.3

Benefícios clínicos
O teste calórico é um procedimento clínico convencional durante o qual o médico direciona água ou ar quente e frio
para o canal auditivo do paciente durante um determinado período de tempo; os movimentos oculares resultantes
são medidos e analisados. Os testes calóricos são realizados inicialmente sem fixação. Em seguida, a fixação
é fornecida num determinado período de tempo após o final da apresentação de estímulos. Estes testes foram
concebidos para fazer parte de uma bateria de testes vestibulares para ajudar no diagnóstico diferencial.

1.4

Contraindicações e efeitos indesejáveis
Não execute uma irrigação em pacientes com perfurações na membrana timpânica.

1.5

Convenções tipográficas
Utilização de Aviso, Atenção e Nota
Para captar a sua atenção para as informações relativas ao uso seguro e apropriado do dispositivo ou software,
o manual utiliza as seguintes recomendações de prudência:
Aviso • Indica que existe a possibilidade de lesões, morte ou outras reações adversas graves associadas
à utilização ou má utilização do dispositivo.
Atenção • Indica que existe a possibilidade de um problema com o dispositivo associado à sua utilização ou
má utilização. Esses problemas incluem avarias do dispositivo, falhas no dispositivo, danos no dispositivo
ou danos em outros bens.
Nota • Indica que deve tomar especial atenção.
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2.1

Configuração da sala
A

H

D
B
G

C
E

A.
B.
C.
D.

Lavatório
Computador
Bancada dos equipamentos
Armários sobre a bancada

F

E.
F.
G.
H.

Banco do examinador
Apoio para os pés
Mesa de exame
Telefone

O dispositivo ICS Aircal foi concebido para ser utilizado a qualquer nível conveniente, como numa mesa ou num
carro. O dispositivo ICS Aircal pode ser empilhado com o hardware ICS Chartr® 200 para VNG/ENG. é preferível que
o dispositivo ICS Aircal esteja em cima para que a água possa ser reabastecida conforme necessário. Certifique-se de
6

ICS Aircal

Introdução
que a cabeça de fornecimento consegue chegar ao ouvido do paciente. Certifique-se de que o banco pode ser
ajustado a uma altura que lhe permitirá ver a membrana timpânica (o tímpano) durante a irrigação.
Atenção • O sistema ICS Aircal destina-se a ser utilizado apenas por pessoal médico qualificado.

2.2

Instalação e configuração

2.2.1

Remover os parafusos de transporte
Para evitar possíveis danos durante o transporte, a caixa da bomba de ar está presa com parafusos de transporte.
Estes parafusos têm de ser removidos para permitir que a caixa se mova e, assim, reduzir a quantidade de ruído que
a bomba de ar produz. É importante guardar os parafusos de transporte para fixar a caixa se o dispositivo precisar de
ser transportado.
Retire os parafusos de transporte (A) e (B).
Guarde-os com o seu kit de seringas, funil e chave Allen.

2.2.2

Instalar a base da cabeça de fornecimento
Nota • Instale a base antes de encher o reservatório de água. A instalação requer que o dispositivo ICS Aircal esteja
inclinado mais de 20°. Se o reservatório de água tiver água, inclinar o dispositivo pode introduzir ar no sistema.
O risco de danos no sistema é pequeno, mas seria necessário escorvar o reservatório de água para que o sistema
funcionasse corretamente e não sobreaquecesse.
Antes de instalar a base para a cabeça de fornecimento, determine como deve ser montada:
•

A base pode ser montada no lado esquerdo ou direito da unidade.

•

Para as unidades colocadas longe da borda da mesa, recomenda-se que a base seja montada na posição
horizontal (A).
Para as unidades colocadas na borda da mesa, recomenda-se que a base seja montada com inclinação (B).

ICS Aircal
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Localize o saco que foi enviado com a base que contém três parafusos e uma chave Allen.
Com o lado escolhido para segurar a base virado para o teto e a parte inferior da unidade virada para si, coloque
o dispositivo ICS Aircal de lado.
Localize os orifícios de montagem do suporte.

Fixe o suporte à unidade utilizando a chave Allen para apertar os parafusos.
Segure a base com a extremidade que segura a parte inferior da cabeça de fornecimento virada para a frente da
unidade. Deslize a base sobre o suporte na posição horizontal.

Para as unidades colocadas na borda da mesa, incline o suporte para a frente até parar.
Certifique-se de que o orifício de montagem do suporte se alinha com o orifício de montagem da base.
Fixe a base ao suporte utilizando a chave Allen para apertar o parafuso.
Guarde a chave Allen com o kit de seringas. Vai precisar dele ao encher o reservatório de água.
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2.2.3

Compreender o painel traseiro do dispositivo ICS Aircal

A porta USB

2.2.3.1

permite atualizar o firmware. Consulte a secção Procedimentos de firmware ► 38.

Ligar o pedal
O dispositivo ICS Aircal inclui um pedal. Ligue o pedal à parte de trás do irrigador
. Se o dispositivo ICS Aircal
estiver ligado a um sistema ICS VNG/ENG e pretender utilizar o pedal para começar testes que não o teste calórico,
o irrigador tem de ser ligado para utilizar o pedal.

2.2.3.2

Ligar a um sistema ICS VNG/ENG
O dispositivo ICS Aircal pode ser ligado a um sistema ICS VNG/ENG. Ligue o cabo do irrigador à parte de trás do
irrigador

e ao sistema ICS VNG/ENG.

A ligação dos dois dispositivos oferece uma funcionalidade adicional. Consulte a secção Funcionamento do
interruptor de ativação ► 19 para obter mais informações.

2.2.3.3

Ligar o cabo de alimentação da rede
O dispositivo ICS Aircal deve ser ligado a uma tomada elétrica de parede, ligando o cabo de alimentação ao
dispositivo ICS Aircal e o cabo à tomada elétrica de parede.

A. Conector para cabo de alimentação

ICS Aircal
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Aviso • Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser ligado a uma rede de
alimentação com proteção de terra.

2.2.3.4

Desligar o cabo de alimentação da rede
O dispositivo ICS Aircal e qualquer dispositivo a ser ligado que tenha uma fonte de alimentação própria tem de ser
desligado antes de estabelecer quaisquer ligações.
Aviso • Para desligar o dispositivo da alimentação de rede, puxe a ficha de rede da tomada elétrica de parede.
Não posicione a unidade de modo a que seja difícil puxar a ficha de rede da tomada elétrica de parede.

2.2.3.5

Procedimento de enchimento e escorva
O dispositivo ICS Aircal utiliza água para arrefecer o ar. O reservatório de água tem de ser enchido antes da utilização
do dispositivo.
Aviso • Para evitar choques elétricos, tem de desligar o dispositivo ICS Aircal e desligar a respetiva ficha da
tomada elétrica de parede ao encher ou voltar a encher o reservatório de água.

Nota • Siga este procedimento:
Se o dispositivo ICS Aircal acabou de ser recebido do transporte e está seco. Tem de ser enchido e escorvado.
Se o nível da água no visor estiver a zero porque o utilizador nunca o reabasteceu quando a barra laranja
estava presente.
Se o dispositivo ICS Aircal tiver estado inclinado a mais de 20° com a bomba de água a funcionar.
Se nenhum destes critérios foi cumprido e o visor do nível da água mostrar uma barra laranja e precisar de um
reabastecimento, siga as instruções na secção Procedimento de reabastecimento.

Nota • Utilize apenas água destilada. O uso de água comum da torneira resulta no depósito de minerais e prejudica
o dispositivo ICS Aircal.
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Enchimento
Desligue o dispositivo ICS Aircal e desligue a ficha da tomada elétrica de parede.
Limpe qualquer pó existente no topo da caixa.
Virado para o painel dianteiro, localize a pequena tampa no lado direito atrás. Utilizando a chave
Allen (fornecida), desaperte a tampa do reservatório e retire-a.

A.

Tampa do reservatório

Utilizando a chave Allen (fornecida com a base), desaperte a tampa interior e retire-a.

A.

Tampa interior

Expanda o funil fornecido com o dispositivo ICS Aircal e coloque-o no orifício de reabastecimento do reservatório.

A.
ICS Aircal

Funil
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Deite água no funil para encher o reservatório.
Monitorize atentamente o nível da água. Encha até ao fundo do bordo. NÃO encha demasiado o reservatório.
Retire o funil.
Limpe o excesso de água que se possa ter derramado nas pequenas reentrâncias onde a tampa interior
é colocada.
Volte a colocar a tampa interior.

Escorva
Ligue o cabo de alimentação do dispositivo à tomada elétrica de parede e ligue-o.
Desative o fluxo de ar.
Localize o interruptor de escorva no painel traseiro

.

Prima o interruptor de escorva para ligar e mantenha premido durante 5 segundos.
Solte o interruptor de escorva para desligar e aguarde 5 segundos.
Repita os passos 4 e 5 para ligar 10 vezes e desligar 10 vezes no total.
Prima o botão de arrefecimento

. Diminua a temperatura para 12 °C.

Se a temperatura atingir o valor definido, o irrigador é escorvado. Continue para o passo 10.
Atenção • Se a temperatura não chegar aos 12 °C em aproximadamente 3 minutos ou se o alarme de
temperatura excessiva soar, avance para o procedimento Escorvar com tubo dobrado.
Desligue o dispositivo e desligue a ficha da tomada elétrica de parede.
Retire a tampa interior.
Verifique se o reservatório de água está cheio. Caso contrário, coloque o funil no orifício de reabastecimento do
reservatório e adicione água.
Retire o funil e volte a colocar a tampa interior. Aperte os parafusos para fixar.
Volte a colocar a tampa exterior e aperte os parafusos para fixar.
Ligue o cabo de alimentação do dispositivo à tomada elétrica de parede e ligue-o.
Nota • O débito de fluxo de ar predefinido para a irrigação calórica é de 8 litros por minuto. Se o dispositivo for
transportado, a definição do botão de fluxo de ar pode ser alterada. Pode ter de reiniciar o fluxo de ar.
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Escorvar com tubo dobrado
Segure na seringa com o tubo dobrado e retire água suficiente do reservatório para encher a seringa.
Coloque a extremidade do tubo dobrado no orifício de entrada da bomba. O tubo estará virado para a frente
do irrigador.

Enquanto prime o interruptor de escorva

, injete a água na entrada.

Liberte o interruptor de escorva.
Prima o interruptor de escorva para ligar e mantenha premido durante 5 segundos.
Solte o interruptor de escorva para desligar e aguarde 5 segundos.
Repita os passos 5 e 6 para ligar 10 vezes e desligar 10 vezes no total.
Prima o botão de arrefecimento

. Diminua a temperatura para 12 °C.

Se a temperatura atingir o valor definido, o irrigador é escorvado. Continue para o passo 11.
Se a temperatura não chegar aos 12 °C em aproximadamente 3 minutos, repita os passos 1 a 9.
Desligue o dispositivo e desligue a ficha da tomada elétrica de parede.
Verifique se o reservatório de água está cheio. Caso contrário, coloque o funil no orifício de reabastecimento do
reservatório e adicione água.
Retire o funil e volte a colocar a tampa interior. Aperte os parafusos para fixar.
Volte a colocar a tampa exterior e aperte os parafusos para fixar.
Ligue o cabo de alimentação do dispositivo à tomada elétrica de parede e ligue-o.

ICS Aircal
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2.2.3.6

Procedimento de remoção de água
Desligue o dispositivo ICS Aircal e desligue a ficha da tomada elétrica de parede.
Limpe qualquer pó existente no topo do dispositivo ICS Aircal antes de abrir a caixa para reabastecer
o reservatório.
Fique de frente para o painel dianteiro. No lado direito atrás, existe uma pequena tampa. Utilizando a chave
Allen (fornecida com a base), desaperte a tampa exterior e retire-a.
Utilizando a chave Allen, desaperte a tampa interior e retire-a.
Utilizando o kit de seringas fornecido, retire a água do reservatório. Volte a colocar ambas as tampas após
a remoção da água.

3
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Esta secção descreve todos os controlos operacionais localizados no painel dianteiro do dispositivo ICS Aircal.

3.1

Ligar/desligar o dispositivo ICS Aircal
Trata-se de um interruptor para ligar/desligar no lado inferior esquerdo do painel dianteiro que liga e desliga
o dispositivo ICS Aircal. O dispositivo está ligado quando o LED verde e o visor digital se ligam. Quando o dispositivo
ICS Aircal está ligado, está no modo de funcionamento.

3.2

Modo de espera/funcionamento
Quando o dispositivo ICS Aircal é ligado, o modo predefinido é com o fluxo de ar ativado. Se premir o botão de fluxo
de ar
, alterna o dispositivo ICS Aircal entre o modo de espera e o modo de funcionamento. No modo de
espera (fluxo de ar desativado), o irrigador está ligado, mas o fluxo de ar, a bomba de água e de ar, o ventilador
e os mecanismos de aquecimento e arrefecimento estão desligados. Recomenda-se o modo de espera quando
o dispositivo ICS Aircal está ligado a um sistema ICS VNG/ENG e o pedal é utilizado para iniciar outros testes (por
exemplo, Dix Hallpike) no software ICS Chartr. Desative o fluxo de ar quando o dispositivo não estiver a ser utilizado.
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3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura recomendada e predefinida
As temperaturas predefinidas são de 24 °C para frio e 50 °C para quente.

3.3.2

Definir uma nova temperatura

3.3.2.1

Ajuste temporário
Para ajustar a temperatura para a utilização num único paciente, prima os botões
. O botão — diminui
a temperatura e o botão + aumenta a temperatura. Prima o botão rapidamente se forem necessários pequenos
incrementos ou mantenha premido para mudar mais rapidamente. As temperaturas são ajustáveis em incrementos
de 1/10 de grau. O intervalo para a temperatura fria é de 12 °C a 37 °C. O intervalo para a temperatura quente é de
37 °C a 50 °C. Para alterar o valor predefinido da temperatura quente ou fria, consulte a secção Alterar os valores
predefinidos guardados.

3.3.3

Alternar entre temperatura fria e quente
Os botões da temperatura quente
ou fria
permitem ao operador selecionar o estímulo desejado.
Se o dispositivo ICS Aircal estiver ligado a um sistema ICS VNG/ENG, selecionar o protocolo calórico (por exemplo,
Left Warm — Lado esquerdo, quente) selecionará automaticamente a temperatura do irrigador. Portanto, não
é necessária uma seleção manual. No entanto, a temperatura de inicialização predefinida do dispositivo ICS Aircal
deve corresponder à temperatura do primeiro protocolo calórico da sua lista (por exemplo, se começar com Left
Cool — Lado esquerdo, frio —, predefina o dispositivo ICS Aircal para começar com Cool — Frio). A temperatura de
inicialização (fria ou quente) pode ser guardada. A temperatura predefinida é a fria. Consulte a secção Alterar os
valores predefinidos guardados.
A seleção da temperatura será indicada no painel de visualização. Se o dispositivo ICS Aircal estiver em modo de
funcionamento, apenas a temperatura selecionada atualmente será exibida. O visor digital mostra as temperaturas
reais e definidas. Depois de selecionar uma temperatura, o visor piscará até atingir +/- 0,4 graus da temperatura
definida ou predefinida. O tempo para atingir a temperatura é de <60 segundos. Se o dispositivo ICS Aircal estiver
em modo de espera, as temperaturas quente e fria definidas serão apresentadas e a temperatura real não será
exibida.

3.4

Temporizador de duração

3.4.1

Temporizador de duração recomendado e predefinido
A duração predefinida para a irrigação calórica é de 60 segundos.

3.4.2

Definir um novo tempo de duração
Para ajustar o tempo de duração, prima os botões
. O botão — diminui o tempo e o botão + aumenta
o tempo. Prima o botão rapidamente se forem necessários pequenos incrementos ou mantenha premido para
mudar mais rapidamente. O intervalo de tempo é de 1 a 99 segundos. Para alterar o valor predefinido do tempo de
duração, consulte a secção Alterar os valores predefinidos guardados.

ICS Aircal
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A seleção do tempo de duração será indicada no painel de visualização. Se o dispositivo ICS Aircal estiver em modo
de funcionamento, o visor digital mostra a hora definida. Depois de iniciar uma irrigação utilizando o pedal ou
o interruptor de ativação na cabeça de fornecimento, o temporizador real contará até 0. Soará um sinal sonoro
quando o temporizador chegar a 0 para alertar o ensaiador para parar a irrigação. Se o dispositivo ICS Aircal estiver
em modo de espera, apenas o tempo definido será exibido.

3.5

Débito de fluxo de ar

3.5.1

Débito de fluxo de ar recomendado e predefinido
O débito de fluxo de ar predefinido para a irrigação calórica é de 8 litros por minuto.

3.5.2

Definir um novo débito de fluxo de ar
Rode o botão do fluxo de ar
para a direita para ajustar o débito. Rode o botão no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio para aumentar o fluxo de ar e no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir o fluxo de ar.
O intervalo de débito de fluxo de ar é de 4,0 a 10 litros por minuto. O débito de fluxo de ar é definido com base na
posição do botão.
A seleção do débito (apenas real) será indicada no painel de visualização. Se o dispositivo ICS Aircal estiver em modo
de funcionamento, o visor digital mostra o débito real. Se o dispositivo ICS Aircal estiver em modo de espera, o visor
estará desligado.

3.6

Volume do sinal sonoro
Soará um sinal sonoro quando o temporizador chegar a 0 para alertar o ensaiador para parar a irrigação.
é apresentado um sinal sonoro de 2000 Hz.

3.6.1

Predefinir o sinal sonoro
O sinal sonoro predefinido está regulado para o nível 2.

3.6.2

Definir um novo volume do sinal sonoro
Para ajustar o volume do sinal sonoro, mantenha premido o botão do sinal sonoro
até ouvir o sinal sonoro
que deseja como predefinição. Há quatro níveis para o volume do sinal sonoro. Para alterar o valor predefinido do
volume do sinal sonoro, consulte a secção Alterar os valores predefinidos guardados.

3.7

Alterar os valores predefinidos guardados
Altere todas as definições para o valor desejado. Escolha a temperatura inicial para o ICS Aircal. Mantenha premido
o botão da temperatura quente
ou fria
durante 3 segundos para ajustar todas as predefinições
(temperaturas quentes e frias, temperatura de inicialização, temporizador de duração e volume do sinal sonoro).
Soará um sinal sonoro de 1 segundo para confirmar que as predefinições foram guardadas. Lembre-se de que
a temperatura de inicialização predefinida do dispositivo ICS Aircal deve corresponder à temperatura do primeiro
protocolo calórico da sua lista (por exemplo, se começar com Left Cool — Lado esquerdo, frio —, predefina
o dispositivo ICS Aircal para começar com Cool — Frio).
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3.8

Indicação do nível da água
O nível da água no reservatório de água é indicado. O símbolo

indica que o reservatório de água está cheio

e uma barra azul será exibida. O símbolo
indica que o reservatório de água está meio cheio e uma barra azul
será exibida. Entre o nível meio cheio e vazio, a barra mudará de azul para laranja, o que indica que o reservatório de
água precisa de ser reabastecido. O símbolo

3.8.1

indica que o reservatório de água está vazio.

Procedimento de reabastecimento
Nota • NÃO siga este procedimento de reabastecimento:
1.

Se o dispositivo ICS Aircal acabou de ser recebido do transporte e está seco. Tem de ser enchido e escorvado.

2.

Se o nível da água no visor estiver a zero porque o utilizador nunca o reabasteceu quando a barra laranja
estava presente.

3.

Se o dispositivo ICS Aircal tiver estado inclinado a mais de 20° com a bomba de água a funcionar.

Se um destes critérios for cumprido, consulte a secção Introdução e siga o Procedimento de enchimento e escorva.

Nota • Utilize apenas água destilada. O uso de água comum da torneira resulta no depósito de minerais e prejudica
o dispositivo ICS Aircal.
Desligue o dispositivo ICS Aircal e desligue a ficha da tomada elétrica de parede.
Limpe qualquer pó existente no topo do dispositivo ICS Aircal antes de abrir a caixa para reabastecer
o reservatório.
Fique de frente para o painel dianteiro do ICS Aircal. No lado direito atrás, existe uma pequena tampa.
Utilizando a chave Allen (fornecida com a base do irrigador), desaperte a tampa exterior e retire-a.
Utilizando a chave Allen, desaperte a tampa interior e retire-a.
Expanda o funil fornecido com o dispositivo ICS Aircal e coloque-o no orifício de reabastecimento do reservatório.
Deite água no funil para encher o reservatório.
Monitorize atentamente o nível da água. Encha até ao fundo do bordo. NÃO encha demasiado o reservatório.
Aviso • NÃO encha demasiado o reservatório. Se for derramada água nas pequenas reentrâncias onde a
tampa interior é colocada, limpe este excesso de água antes de voltar a colocar a tampa interior
Volte a colocar a tampa interior e aperte os parafusos.
Volte a colocar a tampa exterior e aperte os parafusos.
Ligue o cabo de alimentação do dispositivo ICS Aircal à tomada elétrica de parede e ligue-o.
Nota • Devido à possibilidade de congelação durante o transporte, a água tem de ser drenada do reservatório antes
de enviar o ICS Aircal. Consulte a secção Procedimento de remoção de água.

ICS Aircal
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4

Cabeça de fornecimento e pedal do dispositivo
ICS Aircal

4.1

Cabeça de fornecimento
A cabeça de fornecimento pode ser segura de qualquer forma que seja confortável para o ensaiador. A ativação do
tempo de fluxo é realizada por um interruptor de ativação localizado na cabeça de fornecimento. A luz do otoscópio
pode ser ligada e desligada utilizando o botão situado na parte de trás da pega, abaixo da lente.

A.
B.

4.1.1

Espéculo interior
Interruptor de ativação do
tempo de fluxo

C.
D.

Lente do otoscópio de vista
completa
Botão para ligar/desligar a luz

Espéculo
Atenção • Nunca coloque o espéculo interior diretamente no ouvido do paciente.
Um espéculo exterior descartável deve ser sempre colocado na cabeça de fornecimento antes de efetuar uma
irrigação a um paciente. O espéculo exterior descartável destina-se a uma única utilização.
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4.1.2

Lente
A lente deve ser limpa com um pano de limpeza ótica. Se a lente for manuseada incorretamente e partida, pode ser
comprada uma nova lente. Deslize a lente partida para fora e deslize a nova lente para o lugar correto. Consulte
a secção Acessórios ► 31 para ver uma lista de acessórios.

4.1.3

Botão para ligar/desligar a luz
A luz deve estar acesa durante a irrigação para ver a membrana timpânica (o tímpano) para garantir que o fluxo de
ar está a ser corretamente direcionado. Por predefinição, a luz acende-se quando o dispositivo ICS Aircal está em
modo de funcionamento. A luz piscará quando o teste/irrigador calórico for iniciado ao pisar o pedal ou ao premir
o interruptor de ativação na cabeça de fornecimento para confirmar a inicialização dos dispositivos. Se o dispositivo
ICS Aircal não tiver sido utilizado durante 10 minutos, a luz apaga-se automaticamente.

4.1.4

Funcionamento do interruptor de ativação
Se o fluxo de ar estiver ativado e a temperatura for ±0,4 do valor definido, premir o interruptor de ativação na pega
inicia o temporizador de contagem decrescente e faz piscar a luz na cabeça de fornecimento. (A temperatura
definida tem de ser alcançada para iniciar o temporizador e para que a luz pisque.)
Se o dispositivo ICS Aircal estiver ligado a um sistema ICS VNG/ENG:
•

Em VNG, o primeiro toque também inicia o traçado e os toques subsequentes iniciam o gravador de vídeo ou
centram o traçado dependendo da configuração do software.

•

Em ENG, o primeiro toque também inicia o traçado e os toques subsequentes centram o traçado.

Se o computador estiver ligado, mas o software Natus VNG/ENG não estiver a ser executado, o tempo de fluxo pode
ser ativado mantendo premido o interruptor de ativação do tempo de fluxo durante 5 segundos. As funções do
interruptor de ativação do tempo de fluxo são executadas em paralelo com o pedal na cabeça de fornecimento.
Premir o interruptor de ativação na pega mais de uma vez NÃO para ou reinicia o temporizador de contagem
decrescente. Se o fluxo de ar estiver desativado, premir o interruptor de ativação na pega NÃO inicia o temporizador
de contagem decrescente.

4.2

Pedal
Operação
É utilizado um pedal para ativar o temporizador de fluxo.
Se um sistema ICS VNG/ENG estiver ligado e tiver sido selecionado um teste calórico no software, o primeiro toque
no pedal inicia o temporizador de duração e a gravação do traçado no software. Os toques subsequentes centram
o traçado (ENG/VNG) ou iniciam a gravação de vídeo (apenas VNG).
Se o computador estiver ligado, mas o software Natus VNG/ENG não estiver a ser executado, o tempo de fluxo pode
ser ativado continuando a pisar o pedal durante 5 segundos. As funções do pedal são executadas em paralelo com
o interruptor de ativação do tempo de fluxo na cabeça de fornecimento.
Pisar o pedal mais de uma vez NÃO para ou reinicia o temporizador de contagem decrescente.
Se o dispositivo ICS Aircal estiver em modo de espera, pisar o pedal NÃO inicia o temporizador de contagem
decrescente. No modo de espera, o pedal pode iniciar qualquer teste no software ICS VNG/ENG.

ICS Aircal
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5

Realizar uma irrigação calórica

5.1

Preparação para o teste
Ligue a unidade premindo o interruptor de alimentação na parte inferior esquerda do painel dianteiro.
A temperatura predefinida (a predefinição é a temperatura fria) será selecionada automaticamente como indicado
pela iluminação do LED verde e do visor digital. A temperatura real piscará até atingir a temperatura definida.
Demora aproximadamente 60 segundos até que a temperatura definida seja alcançada quando a unidade é ligada
inicialmente. Quando a temperatura definida for atingida (±0,4 °C), o indicador da temperatura real deixará de piscar.
Utilizando um otoscópio regular ou a cabeça de fornecimento com fluxo de ar desativado, examine o canal auditivo
para confirmar a presença de cerume e determinar a melhor forma de direcionar o fluxo de ar. O canal auditivo deve
estar essencialmente livre de cerume. Se não estiver, o cerume tem de ser removido antes do estímulo. Não utilize
água para remover o cerume, pois isto fará com que as temperaturas no canal auditivo sejam mais frias do que
o desejado devido à água residual no canal auditivo.
Verifique se o paciente está corretamente posicionado, na posição supina com a cabeça inclinada 30°.

Gravidade

L SCC
5.2

Procedimento de teste
Execute cada uma das quatro irrigações da seguinte forma:
Verifique se foi colocado um novo espéculo na cabeça de fornecimento.
Instrua o paciente a manter os olhos abertos (VNG) ou fechados (ENG).
Feche os óculos para o exame VNG. Peça ao paciente para fechar os olhos para o exame ENG.
Comece a recolher a resposta e inicie a irrigação.
Comece as tarefas no paciente 20 a 30 segundos em irrigação.
Quando o tempo de duração for atingido e o dispositivo ICS Aircal emitir um aviso sonoro, retire a cabeça de
fornecimento do ouvido do paciente e continue a fazer as tarefas.
Logo após o pico da resposta, deixe o paciente fixar-se.
Recolha movimentos oculares até que a resposta diminua.
Elimine o espéculo e coloque cuidadosamente a cabeça de fornecimento na base.
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Se o dispositivo ICS Aircal estiver ligado a um sistema ICS VNG/ENG, os toques subsequentes no interruptor de
ativação do tempo de fluxo centrarão o traçado de VNG/ENG ou iniciarão a gravação de vídeo para VNG.
(Se instalado, o pedal também servirá para iniciar e centrar os traçados ou iniciar a gravação de vídeo.)

6

Segurança do sistema ICS Aircal
Este guia contém informações, precauções e avisos que têm de ser seguidos para garantir o desempenho
seguro do sistema ICS Aircal.
Nota • As regras e regulamentos governamentais locais, se forem aplicáveis, devem ser sempre respeitados.
Quando o dispositivo ICS Aircal é utilizado em conjunto com um sistema VNG/ENG, certifique-se de que são seguidas
todas as informações, precauções e avisos no manual de utilizador do dispositivo de teste. Para informações
específicas de segurança relativamente aos sistemas VNG/ENG, consulte os manuais específicos.
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relativamente ao dispositivo deve ser comunicado
à Natus Manufacturing Limited e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente
está estabelecido.

6.1

Glossário de símbolos

Símbolo

Título do
símbolo de
acordo com
a referência
da norma

Referência da
norma

Título padrão do símbolo

N/A

N/A

Uma indicação
de dispositivo
médico

Este produto é um
dispositivo médico.

Diretiva
93/42/CEE

Directiva de dispositivos
médicos

Marca CE.

Significa conformidade
técnica europeia.
(O número de organismo
notificado aparece sob
o símbolo.)

XXXX

ICS Aircal

Explicação

MDR 2017/745

Regulamento de Dispositivos
Médicos da UE

21 CFR
801.109(b)(1)

Rotulagem-Dispositivos de
prescrição

Apenas
prescrição

Indica que o produto está
autorizado para venda por
ou sob prescrição de um
profissional de saúde
licenciado.

N/A

N/A

Quantidade

Número de unidades numa
embalagem.
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Título do
símbolo de
acordo com
a referência
da norma

Referência da
norma

Título padrão do símbolo

Diretiva
2012/19/UE

Resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE)

Instruções de
eliminação no
final da vida útil

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

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.1.1 (ISO 70003082)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar nos
rótulos, rotulagem
e informação a fornecer com
os dispositivos médicos

Fabricante

Indica o fabricante do
dispositivo médico.

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.1.3. (ISO 70002497)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações de
dispositivos médicos —
Parte 1: Requisitos gerais.

Data de fabrico

Indica a data em que
o dispositivo médico foi
fabricado.

ISO 15223-1
Referência n.º
5.1.5

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Código da
remessa ou lote

Indica o código do lote do
fabricante para que
o número carregamento ou
lote possam ser
identificados.

ISO 15223-1
Referência n.º
5.1.6

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Número de
catálogo

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

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.1.7. (ISO 70002498)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações de
dispositivos médicos —
Parte 1: Requisitos gerais.

Número de
série

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

Listagem UL

N/A

N/A

Certificações de
laboratórios de testes
reconhecidos a nível
nacional (NRTL).

IEC 60601-1,
Referência n.º
Tabela D.2,
Símbolo 20
(IEC 60417-5333)

Equipamento de
eletromedicina — Parte 1:
Requisitos gerais de
segurança básica
e desempenho essencial

Peça aplicada
tipo BF

Para identificar uma peça
aplicada tipo BF em
conformidade com
a IEC 60601-1.

Explicação

ICS Aircal
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Símbolo

Referência da
norma

Título padrão do símbolo

Título do
símbolo de
acordo com
a referência
da norma

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.4.3. (ISO 70001641)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar nos
rótulos, rotulagem
e informação a fornecer com
os dispositivos médicos.

Consultar as
instruções de
utilização

Indica a necessidade do
utilizador consultar as
instruções de utilização.

IEC 60601-1,
Referência n.º
Tabela D.2, Sinal
de segurança 10
(ISO 7010-M002)

Equipamento de
eletromedicina — Parte 1:
Requisitos gerais de
segurança básica
e desempenho essencial.

Siga as
Instruções de
utilização

Consulte o manual de
instruções/Folheto.

ISO 15223-1,
Cláusula 5.4.4
ISO 60601-1
Tabela D.1
símbolo 10

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Atenção

Indica a necessidade do
utilizador consultar as
instruções de utilização
para obter informações
importantes de
advertência, como avisos
e precauções que não
podem, por várias razões,
ser apresentadas no
próprio dispositivo médico.

NOTA sobre
EQUIPAMENTO ME
«Seguir as instruções de
utilização».

Equipamento de
eletromedicina — Parte 1:
Requisitos gerais de
segurança básica
e desempenho essencial.

ICS Aircal

Explicação

IEC 60601-1,
Tabela D.2
símbolo 2

Equipamento de
eletromedicina — Parte 1:
Requisitos gerais de
segurança básica
e desempenho essencial.

Sinal de aviso
geral

Indica a necessidade do
utilizador consultar as
instruções de utilização
para obter informações
importantes de
advertência, como avisos
e precauções que não
podem, por várias razões,
ser apresentadas no
próprio dispositivo médico.

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.2.8. (ISO 70002606)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar nos
rótulos, rotulagem
e informação a fornecer com
os dispositivos médicos.

Não utilize se
a embalagem
estiver
danificada

Indica um dispositivo
médico que não deve ser
utilizado se a embalagem
tiver sido danificada ou
aberta.

ISO 15223-1
Referência n.º
5.3.7 (ISO 70000632)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Limitação de
temperatura

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

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.3.8. (ISO 70002620)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Limitação de
humidade

Indica o intervalo de
humidade (armazenamento)
ao qual o dispositivo médico
pode ser exposto com
segurança.
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Símbolo

Referência da
norma
ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.3.9 (ISO 70002621)

Título padrão do símbolo

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar com
etiquetas, rótulos
e informações do dispositivo
médico a fornecer.

Título do
símbolo de
acordo com
a referência
da norma
Limitação de
pressão
atmosférica

Explicação

Para indicar os limites
superior e inferior de
pressão atmosférica
aceitáveis para transporte
e armazenamento.
ISO 15223 Limitação de
pressão atmosférica
ISO 7000 Limitação de
pressão atmosférica

ISO 15223-1:2016
Referência n.º
5.4.2. (ISO 70001051)

Dispositivos médicos —
Símbolos a utilizar nos
rótulos, rotulagem
e informação a fornecer com
os dispositivos médicos

Não reutilizar

Indica que o dispositivo
médico se destina a uma só
utilização ou a utilização
num único paciente
durante um único
procedimento.
NOTA: Os sinónimos de
«Não reutilizar» são
«utilização única» e «utilize
apenas uma vez».

ISO 7000 /
IEC 60417

Símbolos gráficos para
utilização em equipamento

Stand-by

Identifica o interruptor ou
a posição do interruptor
através do qual parte do
equipamento está ligado,
para o levar à condição de
stand-by.

Símbolos gráficos para
utilização em equipamento

Radiação
eletromagnética
não ionizante

Indica níveis geralmente
elevados, potencialmente
perigosos, de radiação não
ionizante.

N/A

N/A

Pedal

Localizado no painel
traseiro. Porta para pedal.

N/A

N/A

Porta do
sistema ICS
VNG/ENG

Localizado no painel
traseiro. Porta para
o sistema ICS VNG/ENG.

N/A

N/A

Porta USB

Localizado no painel
traseiro. Porta para
computador (utilizada para
atualizações de firmware
e desenvolvimento futuro).

N/A

N/A

Interruptor de
escorva

Localizado no painel
traseiro. Interruptor de
escorva para reservatório
de água.

Símbolo 5009

ISO 7000 /
IEC 60417
Símbolo 5140
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6.2

Avisos gerais, precauções e notas
Os produtos Natus Medical Denmark ApS ICS não foram concebidos para serem utilizados em conjunto com
quaisquer dispositivos que não sejam aprovados pela Natus Medical Denmark ApS. A utilização de produtos
Natus ICS com peças não aprovadas pode aumentar o risco para o paciente. Todas as peças do dispositivo ICS Aircal
são adequadas para o uso num ambiente com pacientes.

6.2.1

Avisos
Aviso • As seguintes condições ou práticas podem apresentar um possível risco de morte ou ferimentos
graves para o utilizador ou paciente:

ICS Aircal

•

Para garantir a segurança e para não anular a garantia, o dispositivo ICS Aircal só deve ser reparado
por pessoal de assistência autorizado. Em caso de defeito, faça uma descrição detalhada do(s)
defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não utilize um aparelho defeituoso.

•

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

•

Não utilize o dispositivo ICS Aircal na presença de agentes inflamáveis (gases) ou em ambientes ricos
em oxigénio.

•

O dispositivo ICS Aircal está destinado a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as
perturbações irradiadas são controladas. O utilizador do dispositivo ICS Aircal pode ajudar a prevenir
a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de
comunicações de RF portáteis e móveis.

•

O dispositivo ICS Aircal tem de ser instalado e posto em funcionamento de acordo com a informação
CEM fornecida neste manual. Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis podem
afetar os equipamentos de eletromedicina. O dispositivo ICS Aircal pode sofrer interferências por
parte de outro equipamento com requisitos de emissão CISPR.

•

O uso de acessórios e cabos que não os especificados na Lista de acessórios deste manual pode
resultar em aumento de emissões ou diminuição da imunidade do dispositivo ICS Aircal.

•

Os danos acidentais e o manuseamento incorreto podem ter um efeito negativo na funcionalidade do
dispositivo. Contacte o seu fornecedor para obter aconselhamento.

•

Fiabilidade do aterramento que só pode ser alcançada quando o equipamento está ligado a um
recetáculo de grau hospitalar equivalente.

•

Configurações padrão recomendadas para garantir um estímulo que produza uma resposta
comparável à irrigação com água. A duração prolongada em mais de 60 segundos ou definições
alternativas da temperatura poderá resultar num desconforto desnecessário para o paciente.

•

Utilize apenas os acessórios especificados na secção Especificações técnicas.
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6.2.2

Cuidados
Atenção • As seguintes condições ou práticas podem representar um risco de ferimentos para o utilizador
ou paciente ou risco de danos em dados ou no dispositivo:

6.2.3

•

Nenhuma peça pode ser aquecida, queimada ou utilizada de qualquer modo para finalidades
diferentes das aplicações definidas na secção Utilização prevista deste manual.

•

O equipamento pode ser eliminado como resíduo eletrónico normal, de acordo com os regulamentos
locais.

•

Nunca insira a extremidade do espéculo no ouvido do paciente sem primeiro fixar o espéculo
descartável exterior. O espéculo deve ser inserido cuidadosamente no ouvido do paciente. Evite o uso
de força excessiva ou uma inserção demasiado profunda para evitar ferimentos.

•

Pare imediatamente de utilizar o equipamento caso ocorra uma irritação da pele ou desconforto.

•

Siga as instruções de limpeza.

•

Não limpe ou reutilize o espéculo.

•

Não olhe diretamente para o feixe de luz, nem aponte o feixe de luz na direção dos olhos de outras
pessoas. Tal pode provocar lesões.

Notas
Nota • As seguintes condições ou práticas exigem que o utilizador preste especial atenção:

6.3

•

Por razões de segurança e devido aos efeitos sobre a CEM, os acessórios ligados à instalação de saída do
equipamento devem ser idênticos aos do tipo que é fornecido com o sistema.

•

Recomendamos que o dispositivo não seja empilhado com outros equipamentos (exceto com
o ICS Chartr 200 VNG/ENG, conforme descrito na secção Configuração da sala) ou colocado num espaço
mal ventilado, uma vez que isso pode afetar o desempenho do dispositivo. Se este for empilhado ou
colocado junto a outros equipamentos, certifique-se de que o funcionamento do dispositivo não é afetado.

•

Drene a água do reservatório e fixe a caixa da bomba de ar com os parafusos de transporte antes de
enviar.

•

Consulte a secção Outras referências para informações detalhadas sobre o dispositivo.

•

Se o funcionamento correto ou a segurança operacional do irrigador do dispositivo estiver comprometido
de alguma forma, desligue o irrigador da tomada elétrica e proteja-o contra futuras utilizações.

•

Os utilizadores podem solicitar ao fabricante uma cópia em papel das instruções de utilização.

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
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6.3.1

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

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

•

A instalação elétrica à qual o equipamento está ligado está em conformidade com os requisitos especificados
na secção Especificações técnicas deste manual.

•

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

O fabricante reserva-se o direito de negar qualquer responsabilidade pela segurança de funcionamento, fiabilidade
e desempenho do equipamento mantido ou reparado por outras partes.
Nota • Consulte o website da Natus para obter uma cópia eletrónica deste documento.

6.3.2

Instruções para aceder às instruções de utilização eletrónicas (eIFU)
Está disponível uma cópia das Instruções de utilização no formato PDF na área de produtos de associada:
•

Audição e equilíbrio: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Procure por «ICS Aircal Air Caloric Irrigator» (Irrigador calórico com ar ICS Aircal) e escolha a versão das instruções de
utilização no seu idioma local.
Os ficheiros podem ser impressos, guardados ou pesquisados utilizando o Adobe Reader. é possível transferir uma
cópia do Adobe Reader diretamente a partir do site da Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Assistência, limpeza e manutenção
Aviso • Indica que existe a possibilidade de lesões, morte ou outras reações adversas graves associadas
à utilização ou má utilização do dispositivo.

7.1

Assistência
Aviso • Para garantir a segurança e para não anular a garantia, a assistência e a reparação do
equipamento elétrico médico devem ser efetuadas apenas pelo fabricante do equipamento ou por pessoal
de assistência em oficinas autorizadas. Em caso de qualquer defeito, faça uma descrição detalhada do(s)
defeito(s) e contacte o seu fornecedor. Não utilize um dispositivo defeituoso.

7.2

Limpeza
Mantenha o dispositivo ICS Aircal limpo e o mais livre de pó possível. Para limpar a caixa exterior ou a cabeça de
fornecimento, utilize um pano suave ligeiramente humedecido com uma pequena quantidade de detergente
suave.
Aviso • Mantenha o dispositivo afastado de líquidos. Não permita humidade no interior do dispositivo.
A humidade no interior pode danificar o dispositivo e resultar num risco de choque elétrico para o utilizador
ou paciente.

ICS Aircal
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7.2.1

Lente na cabeça de fornecimento
A lente deve ser limpa com um pano de limpeza ótica.

7.2.2

Espéculo (exterior)
O espéculo é descartável e de utilização única. Pode solicitar espéculos adicionais à Natus Medical Denmark ApS ou
ao seu representante local.

7.2.3

Eliminação
Atenção • Os espéculos (exteriores) são descartáveis e de utilização única. A eliminação dos espéculos
usados deve seguir os regulamentos locais.
A Natus Medical Incorporated está empenhada em cumprir os requisitos da Diretiva 2012/19/UE relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) da União Europeia. Estes regulamentos estabelecem que os
resíduos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente para receberem o tratamento e recuperação
adequados a fim de garantir que os REEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) são reutilizados ou
reciclados em segurança. Como tal, a Natus Medical Incorporated pode transferir a obrigação de devolução
e reciclagem para o utilizador final, salvo disposição em contrário. Contacte-nos para obter detalhes sobre os
sistemas de recolha e recuperação disponíveis na sua região em natus.com.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser
perigosos e representam um risco para a saúde humana e para o ambiente quando os REEE (resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos) não são corretamente processados. Como tal, os utilizadores finais também
têm um papel a desempenhar para garantir que os REEE são reutilizados e reciclados com segurança. Os utilizadores
de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem eliminar os REEE (resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos) juntamente com outros resíduos. Os utilizadores devem recorrer aos planos municipais de recolha ou
à obrigação de devolução do produtor/importadores ou transportadores de resíduos credenciados para reduzir os
impactos ambientais adversos relacionados com a eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos
e aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e recuperação de resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos.
Os equipamentos assinalados com o caixote de lixo com uma cruz são equipamentos elétricos e eletrónicos.
O símbolo do caixote de lixo com uma cruz indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não
devem ser eliminados juntamente com resíduos indiferenciados, mas devem ser recolhidos separadamente.

7.3

Manutenção
Calibração
A calibração deste sistema não é necessária. No entanto, se o sistema não estiver a funcionar como esperado,
poderá ser necessária uma recalibração.

8

Outras referências
Para obter informações detalhadas, consulte o website da Natus www.natus.com.
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Especificações técnicas
O dispositivo ICS Aircal é do tipo 1079 da Natus Medical Denmark ApS.

Ambiente de funcionamento
Temperatura

+15°C a +35°C (59°F a +95°F)
O funcionamento a temperaturas inferiores a –20 °C (–4 °F) ou superiores
a +60 °C (140 °F) pode causar danos permanentes.

Humidade relativa

<90%, 35 °C sem condensação

Pressão Atmosférica

600 hPa a 1060 hPa

Armazenamento e manuseamento
Temperatura

-25°C a +60°C (-13°F a +140°F)

Humidade relativa

<90%, 35 °C sem condensação

Pressão Atmosférica

500 hPa a 1060 hPa

Reservatório

Nota • Se o dispositivo ICS Aircal for armazenado por um período prolongado
sem ser utilizado ou transportado, o reservatório deve estar vazio.

Normas
Segurança

Classe I, Tipo BF, IPX0.
Está em conformidade com o seguinte:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Desempenho

ICS Aircal

Intervalo da temperatura do
estímulo

12 °C a 50 °C

Estímulo a frio

12 °C a 37 °C (definição recomendada: 24 °C)

Estímulo a quente

37 °C a 50 °C (definição recomendada: 50 °C)

Leitura da temperatura

Digitais

Tempo até à temperatura

<60 segundos

Precisão da temperatura

±0,4 °C

Intervalo de tempo

1 a 99 segundos (definição recomendada: 60 segundos)

Intervalo do débito

4,0–10 litros por minuto (definição recomendada: 8 litros por minuto)

Precisão do débito

± 0,4 litros por minuto
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Especificações técnicas

Dimensões
Largura

34,3 cm (13,5 polegadas)

Profundidade

30,5 cm (12 polegadas)

Altura

10,2 cm (4 polegadas)

Peso
Com reservatório vazio

7,9 kg (17,5 lbs)

Com reservatório cheio

8,2 kg (18 lbs)

Fonte de alimentação
Tensão de entrada

100–240 VCA 50/60 Hz

Consumo de energia

<192 VA

Fusível

T 1,6 H 250 V

Parte aplicada
A parte aplicada do dispositivo ICS Aircal é a cabeça do irrigador.

Desempenho essencial
O dispositivo ICS Aircal não tem desempenho essencial.
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9.1

ICS Aircal

Acessórios
Item

Número de peça

Espéculos (25 unidades)

8-62-44100

Lente

8-35-33300

Kit de seringas

8-62-46300

Funil

1-12-66100

Kit de bases para cabeça de fornecimento

8-62-46200

Cabo mini DIN de 7 pinos (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

Subminiatura de 9 pinos para mini DIN de 7 pinos (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Pedal

8-35-39700

Cabo de alimentação, energia IEC de grau hospitalar, EUA

7630024

Cabo de alimentação, padrão, UE

8-71-240

Cabo de alimentação, Reino Unido

8-71-80200

Cabo de alimentação, Austrália

8-71-82700

Cabo de alimentação, Brasil

8-71-90600
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Notas sobre CEM (compatibilidade eletromagnética)
•

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

•

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

IEC 60601-1:2012 e IEC 60601-1-2:2014
Orientações e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF CISPR11

Grupo 1

O dispositivo ICS Aircal utiliza energia de RF apenas para as suas funções internas.
Portanto, suas emissões RF são muito baixas e provavelmente não causam interferências
em equipamentos eletrónicos próximos.

Emissões de RF CISPR11

Classe A

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Em conformidade

Flutuações de
tensão/cintilação
IEC 61000-3-3

Em conformidade

O dispositivo ICS Aircal é adequado para ser utilizado em ambientes hospitalares e clínicos.
As características de EMISSÕES deste equipamento tornam-no adequado para uso em
áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for utilizado num ambiente residencial
(para o qual normalmente é necessária a norma CISPR 11 classe B), este equipamento
poderá não oferecer uma proteção adequada para serviços de comunicação por
radiofrequência. O utilizador poderá ter de tomar medidas de mitigação, tais como mudar
a localização ou a orientação do equipamento.

Orientações e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de imunidade

Nível de teste para IEC 60601

Nível Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga eletrostática
(DES)

Contacto de +/- 8 kV

Contacto de +/- 8 kV

IEC 61000-4-2

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

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

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

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

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

Transiente rápido
elétrico/explosão

+/- 2 kV para linhas de
alimentação elétrica

+/- 2 kV para linhas de
alimentação elétrica

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

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV a linhas de
entrada/saída

+/- 1 kV a linhas de
entrada/saída

Sobretensão

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

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

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) à terra

+/- 2 kV linha(s) à terra

+/- 2 kV E/S linha(s) para terra

+/- 2 kV E/S linha(s) para terra

0% UT; 0,5 ciclo

0% UT; 0,5 ciclo

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°

0% UT; 1 ciclo

0% UT; 1 ciclo

e

e

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

Interrupções de tensão nas
linhas de entrada de
alimentação elétrica

70% UT; 25/30 ciclos

70% UT; 25/30 ciclos

Monofásico: a 0°

Monofásico: a 0°

0% UT; 250/300 ciclos

0% UT; 250/300 ciclos

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

A qualidade da energia da rede deve ser a de um
ambiente comercial ou hospitalar típico. Se
o utilizador do dispositivo ICS Aircal necessitar de
funcionamento contínuo durante as interrupções da
rede elétrica, é recomendado que o dispositivo
ICS Aircal seja alimentado por uma unidade de
alimentação ininterrupta ou bateria.

IEC 61000-4-11
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Frequência de energia

30 A/m

Sem portas relevantes que
possam ser afetadas

de frequência de
alimentação (50/60 Hz)

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

IEC 61000-4-8
UT é a tensão de rede CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientações e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética — para equipamentos e sistemas em ambientes de utilização por
profissionais dos cuidados de saúde
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de imunidade

Nível de teste para
IEC 60601

Nível Conformidade

RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Bandas ISM

Bandas 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 das comunicações
sem fios de RF

27 V/m

27 V/m

IEC 61000-4-3

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

Ambiente eletromagnético - orientação

A distância de separação entre quaisquer
componentes eletrónicos do dispositivo
ICS Aircal e qualquer equipamento de
comunicação sem fios de RF tem de ser
superior a 30 cm (11,8 polegadas).

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,
objetos e pessoas.
a. A intensidade de campo dos transmissores fixos, como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fios) ou rádios móveis terrestres,
rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no
local onde o dispositivo ICS Aircal é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, o dispositivo ICS Aircal deve ser
observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais,
tais como a reorientação ou a relocalização do dispositivo ICS Aircal.
b. No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

ICS Aircal
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o dispositivo ICS Aircal
O dispositivo ICS Aircal está destinado a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiadas são controladas.
O cliente ou o utilizador do dispositivo ICS Aircal pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre
o equipamento de comunicação de RF portátil ou móvel (transmissores) e o dispositivo ICS Aircal, conforme recomendado abaixo, de acordo com
a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.
Potência nominal máxima de saída Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
do transmissor
m
W
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de segurança d recomendada em metros (m)
pode ser estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,
objetos e pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientações e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF

Grupo 1

O dispositivo ICS Aircal utiliza energia de RF apenas para as suas funções internas.
Portanto, suas emissões RF são muito baixas e provavelmente não causam interferências
em equipamentos eletrónicos próximos.

Classe A

O dispositivo ICS Aircal é adequado para a utilização em todos os tipos de ambientes,
incluindo ambientes domésticos e os diretamente ligados à rede pública de fornecimento
de energia elétrica de baixa tensão que abastece edifícios utilizados para fins domésticos.

CISPR11
Emissões de RF
CISPR11
Emissões harmónicas

Em conformidade

IEC 61000-3-2
Flutuações de
tensão/cintilação
IEC 61000-3-3
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Em conformidade

As características de EMISSÕES deste equipamento tornam-no adequado para uso em
áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for utilizado num ambiente residencial
(para o qual normalmente é necessária a norma CISPR 11 classe B), este equipamento
poderá não oferecer uma proteção adequada para serviços de comunicação por
radiofrequência. O utilizador poderá ter de tomar medidas de mitigação, tais como mudar
a localização ou a orientação do equipamento.

ICS Aircal
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Orientações e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de imunidade

Nível de teste para IEC 60601

Nível Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga eletrostática (DES)

Contacto de +/- 6 kV

Contacto de +/- 6 kV

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

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

Transiente rápido
elétrico/explosão

+/- 2 kV para linhas de
alimentação elétrica

+/- 2 kV para linhas de
alimentação elétrica

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

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV a linhas de
entrada/saída

+/- 1 kV a linhas de
entrada/saída

Sobretensão

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

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

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) à terra

+/- 2 kV linha(s) à terra

Quedas de tensão,
interrupções curtas
e variações de tensão nas
linhas de entrada da fonte
de alimentação

<5% UT (>95% de queda em UT)
para 0,5 ciclos

<5% UT (>95% de queda em UT)
para 0,5 ciclos

40% UT (60% de queda em UT)
para 5 ciclos

40% UT (60% de queda em UT)
para 5 ciclos

IEC 61000-4-11

70% UT (30% de queda em UT)
para 25 ciclos

70% UT (30% de queda em UT)
para 25 ciclos

<5% UT (>95% de queda em UT)
para 5 s

<5% UT (>95% de queda em UT)
para 5 s

3 A/m

3 A/m

Frequência de energia
de frequência de
alimentação (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

A qualidade da energia da rede deve ser a de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
A qualidade da energia da rede deve ser a de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo ICS Aircal necessitar
de funcionamento contínuo durante as
interrupções da rede elétrica, é recomendado que
o dispositivo ICS Aircal seja alimentado por uma
unidade de alimentação ininterrupta ou bateria.

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

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

ICS Aircal
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Orientações e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética — para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte
vital
O dispositivo ICS Aircal foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador do dispositivo ICS Aircal deverá
certificar-se de que este é utilizado no ambiente indicado.
Teste de imunidade
RF conduzida IEC 61000-4-6

Nível de teste para IEC 60601

Nível Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

3 V rms

3 V rms

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

Os equipamentos de comunicação de RF
portáteis e móveis não devem ser usados perto
de nenhuma parte do dispositivo ICS Aircal,
incluindo cabos, a uma distância de separação
inferior à recomendada, calculada a partir da
equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2

RF radiada IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

80 MHz a 2,5 GHz

80 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

em que P é a potência máxima de saída do
transmissor em watts (W) de acordo com
o fabricante do transmissor e d é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos transmissores de RF
fixos, conforme determinado por uma pesquisa
eletromagnética no local, a deve ser menor que
o nível de conformidade em cada faixa de
b
frequência .
Pode ocorrer interferência na proximidade do
equipamento marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,
objetos e pessoas.
a. As bandas ICM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz
a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz.
b. Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na gama de frequências de 80 MHz a 2,5 GHz destinam-se
a diminuir a probabilidade de equipamentos de comunicações móveis/portáteis causarem interferências se forem levados acidentalmente para as
áreas dos pacientes. Por este motivo, é usado um fator adicional de 10/3 no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores
nestas gamas de frequências.
c. A intensidade de campo dos transmissores fixos, como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fios) ou rádios móveis terrestres,
rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente
eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no
local onde o dispositivo ICS Aircal é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável referido acima, o dispositivo ICS Aircal deve ser
observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais
como a reorientação ou a relocalização do dispositivo ICS Aircal.
d. No intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o dispositivo ICS Aircal
O dispositivo ICS Aircal está destinado a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiadas são controladas.
O cliente ou o utilizador do dispositivo ICS Aircal pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre
o equipamento de comunicação de RF portátil ou móvel (transmissores) e o dispositivo ICS Aircal, conforme recomendado abaixo, de acordo com
a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.
Potência nominal máxima de saída Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
do transmissor
m
W
150 kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não estejam listados acima, a distância de segurança d recomendada em metros (m)
pode ser estimada utilizando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de segurança para a gama de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,
objetos e pessoas.
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Resolução de problemas
Problema
O aviso de sobreaquecimento do ICS AirCal
emite um sinal sonoro contínuo.
Causas:
1.

O reservatório de água está baixo/vazio.

2.

O ICS AirCal foi inclinado 20° ou mais
enquanto a bomba estava em
funcionamento, havendo o risco de a
bomba ter recebido ar em vez de água.

3.

O ICS AirCal não está a funcionar
corretamente.

Opção 1:
Veja a indicação do nível da água. Se a barra estiver cor de laranja,
significa que é necessário reabastecer o ICS AirCal com água.
Desligue o ICS AirCal. Siga o procedimento de enchimento e escorva
em Procedimento de enchimento e escorva. Ligue a unidade e
verifique que está a funcionar corretamente.

Opção 2:
Veja a indicação do nível da água. Se a barra estiver azul, a
quantidade de água deverá ser suficiente mas deve ser verificada.
Desligue o ICS AirCal. Siga o procedimento de enchimento e escorva
em Procedimento de enchimento e escorva.
Contudo, verifique visualmente que se encontra água no
reservatório. Se não houver água ou se o nível for baixo, reabasteça.
Ligue a unidade e verifique que está a funcionar corretamente.
Mesmo que a unidade funcione, contacte o apoio técnico da Natus
Medical Denmark ApS e comunique que o ICS AirCal não está a
funcionar conforme o esperado.

Procedimento de remoção de água

Atenção • Ao enviar o
dispositivo, certifique-se de
que:
1) Drene a água do
reservatório para evitar a
possibilidade de danos
causados por congelamento, e
2) Fixe a caixa da bomba de ar
com os parafusos de
transporte fornecidos com o
dispositivo.
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1.

Desligue o ICS AirCal e desligue a ficha da tomada
elétrica de parede.

2.

Limpe qualquer pó existente no topo do ICS AirCal
antes de abrir a caixa para reabastecer o
reservatório.

3.

Fique de frente para o painel frontal do irrigador.
No lado direito atrás, existe uma pequena tampa.
Utilizando a chave Allen (fornecida com a base),
desaperte a tampa e retire-a.

4.

Utilizando a chave Allen, desaperte a tampa
interior e retire-a.

5.

Utilizando o kit de seringas fornecido, retire a
água do reservatório.

6.

Ligue o ICS AirCal à tomada elétrica de parede e
ligue-o.

7.

Desative o fluxo de ar.

8.

Para escorvar a bomba, localize o interruptor de
escorva no painel traseiro.

9.

Prima o interruptor de escorva para ligar e
mantenha premido durante 5 segundos.

Procedimentos de firmware
Para atualizar o firmware do dispositivo ICS AirCal, localize a media de atualização do firmware do dispositivo ICS
AirCal e um computador no qual o controlador do dispositivo ICS AirCal foi instalado. Para instalar o controlador do
dispositivo, siga as instruções na secção Instalar o controlador do dispositivo antes de continuar.
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12.1

Atualizar o firmware
Desligue o dispositivo ICS Aircal.
No painel traseiro, localize o botão do modo de firmware (acedido através do orifício A) e a porta USB (B).

A.

Acesso ao botão do firmware

B.

Porta USB

Ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo ICS Aircal e à porta USB do computador.
Ligue o computador e localize a atualização do firmware do dispositivo ICS AirCal.
Utilizando uma esferográfica, mantenha premido o botão do modo de firmware enquanto liga o dispositivo
ICS Aircal. Prima durante 3 segundos (o visor ficará em branco).
Clique duas vezes no ficheiro AircalFirmwareUpdate.exe para executar o programa de atualização.
Clique em Update Aircal Firmware (Atualizar firmware do dispositivo Aircal).
Nota • Se a atualização não for bem-sucedida, clique em Write Update Log To Text File (Escrever registo de
atualizações no ficheiro de texto). Envie este ficheiro para o apoio ao cliente da Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalar o controlador do dispositivo
Este procedimento instala o controlador do dispositivo no computador que será utilizado para atualizar o firmware
do dispositivo ICS Aircal.
Ligue o computador.
Localize a atualização do firmware do dispositivo ICS AirCal.
Na pasta da atualização, dentro da pasta AirCal Driver (Controlador do dispositivo AirCal), localize o ficheiro
AirCalInstaller.exe.
Clique duas vezes no ficheiro para executar o programa de instalação.
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