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1.

Introdução
1.1.

Introdução

Leia atentamente o manual do operador e as Orientações de Uso que
acompanham as linhas de amostragem do Microstream™ etCO2
(FilterLines™, daqui em diante chamadas de linhas de amostragem) e
os sensores de SpO2, a fim de usar o Monitor Respiratório Portátil
Capnostream™35 PM35MN, com tecnologias Microstream™ EtCO2 e
Nellcor™ SPO2 (daqui em diante chamadas de Capnostream™35 ou o
monitor) corretamente e em segurança. O uso do monitor exige a
compreensão plena e a observação estrita destas instruções, das
informações de precaução e das especificações.

1.2.

Informações de
segurança

1.2.1. Geral
AVISO:
Em caso de dúvida sobre a precisão de qualquer medição,
verifique primeiro os sinais vitais do paciente por meios
alternativos e, em seguida, verifique se o monitor está
funcionando corretamente.

AVISO:
O monitor não deve ser utilizado como monitor de apneia.

AVISO:
O monitor deve ser considerado um dispositivo de alerta
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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precoce. Como é indicada uma tendência para a
desoxigenação do paciente, as amostras de sangue devem
ser analisadas por um CO-oxímetro de laboratório para
entender completamente a condição do paciente.

AVISO:
Para garantir a segurança do paciente, não coloque o
monitor em nenhuma posição que possa fazer com que caia
sobre o paciente. Se o monitor estiver montado, verifique a
segurança da montagem.

AVISO:
Encaminhe cuidadosamente os cabos do paciente (sensor e
linha de amostragem SpO2) para reduzir a possibilidade de
emaranhamento ou estrangulamento do paciente.

AVISO:
Não erga o monitor pelo cabo do sensor ou pela linha de
amostragem do SpO2, pois eles poderiam se desconectar do
monitor, fazendo com que o monitor caia sobre o paciente.

AVISO:
Não obstrua o monitor de forma que os indicadores do
alarme visual não possam ser vistos ou os indicadores do
alarme de áudio não possam ser ouvidos.

AVISO:
O monitor não deve ser utilizado adjacente ou empilhado a
outros equipamentos. Se for necessário usar uma
montagem adjacente ou empilhada, o monitor deve ser
observado para verificar o funcionamento normal na
configuração em que será utilizado.

AVISO:
O uso de acessórios, transdutores, sensores e cabos
diferentes dos especificados pode resultar em aumento das
emissões e/ou na diminuição da imunidade do equipamento
e/ou do sistema.
2
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AVISO:
A reutilização de acessórios de uso único pode representar
um risco de contaminação cruzada ao paciente ou danificar
o funcionamento do monitor.

AVISO:
As leituras de CO2, a frequência respiratória, as leituras de
oximetria de pulso e os sinais de pulso podem ser afetados
por erros no aplicativo do sensor, devido a determinadas
condições ambientais e determinadas condições do
paciente.

AVISO:
O monitor é um dispositivo de prescrição e deve ser operado
apenas por uma equipe de saúde qualificada.

AVISO:
Não é permitida nenhuma modificação neste equipamento.

AVISO:
Se a calibração não ocorrer conforme as instruções no
manual do serviço em questão, o monitor pode estar
descalibrado. Um monitor descalibrado pode fornecer
resultados imprecisos.

AVISO:
Não utilize sistema de monitoramento, sensor, cabo,
conector ou tela que estiverem danificados. Remova
qualquer equipamento danificado do serviço para inspeção
por um técnico qualificado.

AVISO:
Não execute o serviço ou a manutenção no dispositivo
enquanto ele estiver em uso.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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Cuidado:
O armazenamento ou o transporte do monitor em condições
ambientais além dos mencionados na especificação vão
afetar o desempenho do monitor e danificá-lo.

AVISO:
Não transporte pilhas e baterias de lítio danificadas ou com
defeito por transporte aéreo.

Observação:
Os sensores de temperatura vão desligar o monitor se
a temperatura permitida for excedida.
Os dispositivos ligados ao monitor devem ser exclusivamente de
classificação médica.
Faz-se necessária a exibição precisa dos seguintes parâmetros, a fim
de atender o desempenho essencial do monitor: os níveis de dióxido
de carbono no ar expirado e inspirado (CO2) e a taxa de respiração
durante o monitoramento com capnografia, a saturação arterial de
oxigênio do sangue (SpO2) e a frequência de pulso ao monitorar com
o oxímetro de pulso. Se o paciente for monitorado com ambas as
funções, todos estes parâmetros serão exibidos.

1.2.2. Leitura MRI

AVISO:
Não utilize os sensores de oximetria durante a leitura de
imageamento por ressonância magnética (MRI). A corrente
conduzida pode causar queimaduras. Os sensores podem
afetar a imagem de MRI, e o equipamento de MRI pode
afetar a precisão das medições de oximetria.

4
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AVISO:
Não use o FilterLine H Set Infant/Neonatal ou o VitaLine H
Set Infant/Neonatal durante a leitura de imageamento por
ressonância magnética (MRI). o uso do FilterLine H Set
Infant/Neonatal durante a leitura de MRI poderia prejudicar
o paciente.

AVISO:
Durante a leitura de MRI, o monitor deve ser colocado fora
da suíte de MRI. Quando o monitor for utilizado fora da suíte
MRI, o monitoramento de etCO2 pode ser implementado
com o FilterLine XL. Consulte a seção 4.10.5 Monitoramento
do CO2 durante a análise de MRI na página 88.

Cuidado:
o uso de uma linha de amostragem de CO2 com H no nome
(indicando que é para uso em ambientes umidificados)
durante a ressonância magnética pode causar artefatos na
imagem de MRI. Aconselha-se o uso de linhas de
amostragem não H. Para obter uma lista de linhas de
amostragem, consulte a seção 8.1 Consumíveis Microstream
EtCO2 na página 212.

1.2.3. Alarmes

AVISO:
Não desative o alarme sonoro se a segurança do paciente se
mostrar comprometida.

AVISO:
Sempre responda imediatamente a um alarme do
dispositivo, uma vez que o paciente não pode ser
monitorado em determinadas condições de alarme técnico
ou de cautela.
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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AVISO:
Antes de cada utilização, verifique se os limites de alarme
são apropriados para o paciente que está sendo
monitorado.

AVISO:
Verifique a duração do silêncio do alarme sonoro antes de
silenciar temporariamente os alarmes sonoros.

AVISO:
Não predefina limites de alarme diferentes ou inadequados
para o mesmo equipamento ou para um equipamento
semelhante em uma área única, uma vez que isso pode
comprometer a segurança do paciente.

1.2.4. Perigo de incêndio

AVISO:
Ao usar o monitor com anestésicos, óxido nitroso ou altas
concentrações de oxigênio, acople a saída de gás a um
sistema de limpeza.

AVISO:
O monitor não é adequado para utilização na presença de
uma mistura de anestésico inflamável com o ar, oxigênio ou
óxido nitroso.

AVISO:
A linha de amostragem pode causar a ignição de O2 quando
diretamente exposta ao laser, dispositivos ESU ou a altas
temperaturas. Ao executar os procedimentos de cabeça e
pescoço que envolvem laser, dispositivos eletrocirúrgicos
ou temperatura elevada, utilize esses dispositivos com
cautela para evitar a inflamabilidade da linha de
amostragem ou dos campos cirúrgicos em volta.
6
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1.2.5. Sistema elétrico

AVISO:
Para se proteger do perigo de choque elétrico, a tampa do
monitor deve ser removida apenas por pessoal qualificado.
Não há peças que possam ser consertadas no interior.

AVISO:
Para garantir o isolamento elétrico do paciente, conecte
apenas a outros equipamentos com circuitos que sejam
eletricamente isolados.

AVISO:
Não conecte o monitor a uma fonte de alimentação além da
fornecida com o monitor.

AVISO:
Para evitar o risco de choque elétrico, o monitor deve ser
ligado apenas a uma rede elétrica com aterramento de
proteção.

AVISO:
Conecte o monitor somente a uma tomada padrão
hospitalar. O conector macho deve ser inserido em uma
tomada adequadamente montada. Se não houver uma
tomada disponível, um eletricista qualificado deve instalar
uma de acordo com o código elétrico vigente. Não use
extensões ou adaptadores de nenhum tipo. O cabo de
alimentação e a tomada devem estar intactos e sem danos.

AVISO:
Não conecte a uma tomada elétrica controlada por um
interruptor de parede ou um dimmer.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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AVISO:
Meça a corrente de fuga do monitor sempre que um
dispositivo externo estiver conectado à porta serial. A
corrente de fuga não deve exceder 100 microamperes.

Cuidado:
Qualquer dispositivo USB (excluindo uma unidade de
memória flash) ou PC conectado ao monitor deve funcionar
com uma bateria ou com uma fonte de alimentação
compatível com IEC 60601-1 (Cláusula 16, ME Systems) ou
com um transformador de isolamento compatível com IEC
60601-1 (Cláusula 16, ME Systems).

Cuidado:
Todos os conectores de entrada e saída do sinal (E/S)
destinam-se à conexão de dispositivos que respeitam a
Cláusula 16, ME Systems, apenas do IEC 60601-1. Conectar
dispositivos adicionais ao monitor pode aumentar as
correntes de fuga do gabinete ou do paciente. Para manter a
segurança do operador e do paciente, considere as
exigências da Cláusula 16, ME Systems, da norma IEC 606011. Meça as correntes de fuga para confirmar que não existe
perigo de choque elétrico.

Cuidado:
A instalação elétrica da sala ou do edifício em que o monitor
será utilizado deve estar em conformidade com os
regulamentos especificados pelo país onde o equipamento
está sendo usado.

Cuidado:
Mantenha o cabo de alimentação, o conector e a tomada
desobstruídos, caso seja necessária uma desconexão
urgente da fonte de alimentação.
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1.2.6. Interferência eletromagnética
Este monitor foi testado e considerado em conformidade com os
requisitos para os dispositivos médicos de acordo com a norma IEC
60601-1-2. Esta norma foi projetada para fornecer proteção razoável
contra interferência prejudicial em uma instalação médica típica.
No entanto, devido à proliferação de equipamentos transmissores de
radiofrequência e outras fontes de ruído elétrico em ambientes de
saúde (por exemplo, telefones celulares, rádios bidirecionais móveis,
eletrodomésticos), é possível que haja altos níveis dessa interferência
devido à proximidade ou à intensidade de uma fonte possam resultar
em interrupção do desempenho deste dispositivo.

AVISO:
A operação do equipamento eletrocirúrgico de alta
frequência nas imediações do monitor pode causar
interferência no monitor e provocar medições incorretas.
Não use o monitor com tomografia de spin nuclear (MRT,
RMN, NMT), pois a função do monitor pode ser perturbada.

1.3.

Definições
Observação:
Uma Observação é inserida para apontar
procedimentos ou condições que possam de outra
forma ser mal interpretados ou negligenciados e para
esclarecer situações aparentemente contraditórias ou
confusas.

Cuidado:
Um aviso de Cuidado chama a atenção para um
procedimento que, se não for seguido exatamente, pode
levar a danos ou à destruição do equipamento.
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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AVISO:
Um Aviso chama a atenção para condições perigosas ou
potencialmente perigosas inerentes à operação, à limpeza e
à manutenção do equipamento que podem resultar em
danos pessoais ou morte do operador ou do paciente.

1.4.

Como entrar em contato
com o suporte técnico

Para qualquer problema técnico que envolva o monitor, entre em
contato com seu Centro de Assistência Técnica local ou com o
Suporte Técnico da Covidien, como segue:
América do Norte: Tel: 1-888-ORIDION (674-3466), Fax: (781) 453-2722;
Outros países: Tel: + (972) 2-589-9104, Fax: + (972) 2-582-8868; E-mail:
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com

1.5.

Símbolos

Os seguintes símbolos aparecem no corpo do monitor.
Tabela 1. Símbolos que aparecem no monitor
Símbolo

Descrição
Botão Lig./Desl. do monitor

Indicador de bateria/energia
Botão Início
Botão Voltar
10
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Desativar temporariamente os alarmes

Botão Enter com setas direcionais

Proteção de prova do desfibrilhador tipo
BF
Entrada de gás
Saída de gás
Indicador de porta CO2

Porta do cartão Micro SD

12 VCC

Conexão Nellcor SpO2

Porta de conexão de memória flash USB

Conexão do monitor

Federal Communications Commission
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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Símbolos

Apenas para uso em prescrição

Cuidado, consulte os documentos anexos

Siga as Instruções de Uso (em azul)
Diretiva sobre resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos
Radiação eletromagnética não ionizante
Normativa de uso de rede sem fio
(Austrália)
Classificação IPX

Marca ETL

Marca CE
Número de série
Número de catálogo
Data de fabricação
Fabricante

12
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1.6.

A quem se destina este
manual

As pessoas a seguir devem ler este manual:
•

Profissionais de saúde que vão usar o monitor.

•

Gerentes de equipamento responsáveis por assegurar que o
equipamento esteja em conformidade com as políticas
institucionais.

•

Pesquisadores ou profissionais de laboratório que vão
baixar os dados do paciente.

•

Peritos técnicos que vão conectar o monitor a um
computador.

AVISO:
Nos Estados Unidos, leis federais limitam a venda deste
dispositivo por ou a pedido de um médico.

1.7.
1.7.1.

Garantia e isenções de
responsabilidade
Garantia

In case of discrepancy between the English and translated version of
this warranty and disclaimer, the English version shall prevail.
Em caso de discrepância entre a versão traduzida e a versão em inglês
desta garantia e da isenção de responsabilidade, a versão em inglês
prevalecerá.
---------------
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Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Garantia para
monitores Oridion:
ESTA GARANTIA LIMITADA se aplica a qualquer monitor de paciente
fabricado pela Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion"), ("Produtos").
Sujeito às limitações aqui estabelecidas, a Oridion garante que os
Produtos, quando entregues pela Oridion ou por seu distribuidor
autorizado, pelo prazo de dois (2) anos a contar da data da entrega,
mas por não mais de 27 meses após a data de produção, estarão livres
de defeitos de material e mão de obra e estarão substancialmente de
acordo com as especificações publicadas pela Oridion para os
respectivos Produtos e em vigor no momento da fabricação. Esta
garantia limitada exclui (i) Produtos adquiridos através de terceiros não
autorizados; (ii) Produtos que sofreram utilização incorreta, mau uso,
acidente, alteração, negligência, abertura de quaisquer componentes
selados sem a aprovação por escrito da Oridion, incêndio, descargas
elétricas ou outro perigo, conserto ou instalação não autorizados ou
qualquer outra causa além do controle razoável da Oridion, incluindo
os de força maior; (iii) Produtos que tiveram o número de série, o
número do modelo ou quaisquer outras marcações de identificação
removidos, modificados ou tornados ilegíveis; e (iv) Produtos que
foram utilizados com produtos consumíveis complementares além dos
produtos FilterLine™ da Oridion. Além disso, esta garantia limitada não
se aplica ao uso de Produtos em uma aplicação ou ambiente que não
esteja dentro das especificações da Oridion ou no caso de qualquer ato,
erro, negligência ou dolo do Cliente. É do exclusivo critério da Oridion a
substituição ou reparação de produtos danificados. O Cliente não
poderá devolver Produtos sem primeiro obter um número de
autorização de devolução de material (RMA) da Oridion ou de um dos
centros de Serviços Autorizados, e uma cópia da nota fiscal de compra
do Produto. O Cliente será o único responsável pela seleção, uso,
eficácia, eficiência e adequação dos Produtos.
Oridion Medical 1987 Ltd. ("Oridion Medical") - Warranty for Oridion
Monitors:
THIS LIMITED WARRANTY applies to any patient monitor manufactured
by Oridion Medical 1987 Ltd. (“Oridion”), (“Products”). Subject to the
limitations herein, Oridion warrants that Products, when delivered by
Oridion or its authorized distributor, for two (2) years following the
14

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

Garantia e isenções de responsabilidade

delivery date, but no more than 27 months following the date of
production, will be free from defects in material and workmanship and
will substantially conform to published Oridion specifications for the
respective Products and in effect at the time of manufacture. This
limited warranty excludes (i) Products purchased through unauthorized
third parties; (ii) Products that have been subject to misuse,
mishandling, accident, alteration, neglect, opening of any sealed
components without Oridion's written approval, fire, lightening, or
other peril, , unauthorized repair or installation, or from any other cause
beyond Oridion's reasonable control, including force majeure; (iii)
Products that have had the serial number, model number or any other
identification markings removed, modified or rendered illegible; and
(iv) Products that have been used with accessory consumable products
other than Oridion’s FilterLine™ products. Furthermore, this limited
warranty shall not apply to the use of Products in an application or
environment that is not within Oridion specifications or in the event of
any act, error, neglect or default of Customer. Oridion at its sole
discretion will replace or repair the damaged Products. Customer may
not return Products without first obtaining a customer return material
authorization (RMA) number from Oridion or one of the Authorized
Service centers and a copy of the Product purchase invoice. Customer
shall be solely responsible for the selection, use, efficacy, efficiency and
suitability of the Products.

1.7.2. Isenções de responsabilidade
O CLIENTE PODERÁ UTILIZAR OS PARÂMETROS (INCLUINDO TODAS E
QUAISQUER REFERÊNCIAS A CO2, SpO2, INTEGRATED PULMONARY
INDEX™ ATUAL E INDÍCIOS FUTUROS E RELACIONADOS, BEM COMO
CONFIGURAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ALARME DE SINAL) QUE
APARECEM NOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO DO PACIENTE
DA ORIDION E/OU NO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DA ORIDION
E/OU QUALQUER RESULTADO NOS RELATÓRIOS BAIXADOS DOS
DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO DO PACIENTE DA ORIDION
PARA IMPRESSORAS OU CARTÕES DE MEMÓRIA USB OU SISTEMAS
APROVADOS ("DADOS") ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE. O CLIENTE RECONHECE QUE OS DADOS
TRANSMITIDOS DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO DO
PACIENTE DA ORIDION NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS,
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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INTERFACEADOS, TROCADOS OU TRANSMITIDOS, E QUE A ORIDION
NÃO ACEITA NENHUMA RESPONSABILIDADE PELA PRECISÃO OU
PELA INTEGRALIDADE DOS DADOS QUE FORAM TRANSFERIDOS,
INTERFACEADOS, TROCADOS OU TRANSMITIDOS. O CLIENTE AINDA
RECONHECE QUE NÃO PODE VENDER, LICENCIAR OU COMERCIALIZAR
OS DADOS, NO TODO OU EM PARTE. QUALQUER OUTRO USO DOS
DADOS OU DA INTERFACE COM OUTROS SISTEMAS, SEJA PELO
CLIENTE OU POR QUALQUER ENTIDADE EM SEU NOME, ESTARÁ
SUJEITO A UM ACORDO DE LICENCIAMENTO SEPARADO COM A
ORIDION, INCORPORANDO, SEM LIMITAÇÃO, OS TERMOS
COMERCIAIS A SEREM NEGOCIADOS DE BOA-FÉ.
O CLIENTE RECONHECE E COMPREENDE QUE OS DADOS SÃO
FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E QUE A ORIDION SE ISENTA DE
TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM.
AS GARANTIAS FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO CONSTITUIRÃO A
ÚNICA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE POR PRODUTOS
COM DEFEITO OU NÃO EM CONFORMIDADE, E CONSTITUEM O ÚNICO E
EXCLUSIVO RECURSO DO CLIENTE NO QUE TANGE A PRODUTOS COM
DEFEITO E EM NÃO CONFORMIDADE. ESTAS GARANTIAS SUBSTITUEM
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA
FINALIDADE, ALÉM DE SUBSTITUIR TODAS AS OBRIGAÇÕES OU
RESPONSABILIDADES POR DANOS DA PARTE DA ORIDION. SOB
NENHUMA HIPÓTESE A ORIDION SERÁ RESPONSÁVEL PELOS CUSTOS
DE OBTENÇÃO DE PRODUTOS SUBSTITUTOS INCORRIDOS PELO
CLIENTE.
A ORIDION NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER LESÕES OU
DANOS A QUAISQUER PESSOAS OU A PROPRIEDADES TANGÍVEIS OU
INTANGÍVEIS RESULTANTES DE QUALQUER CAUSA. A ORIDION ISENTASE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS DIRETOS,
INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENTES, PUNITIVOS OU OUTROS
DANOS SIMILARES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS,
PERDA DE USO, PERDA DE RECEITA OU DANOS AO NEGÓCIO OU À
REPUTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AÇÃO, SEJA EM
16
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CONTRATO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA
DO PRODUTO OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL OU EQUIVALENTE,
MESMO QUE A ORIDION TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE
TAIS PERDAS OU DANOS.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

17

2.
Visão geral do
produto
A Folha de Verificação Operacional do Capnostream™35 é fornecida
no final deste capítulo para simplificar a instalação, a configuração e
os processos iniciais de utilização. Faça uma fotocópia da Folha de
Verificação do manual e verifique as etapas na Folha à medida que
você configurar o monitor.

2.1.

Apresentação

Este manual fornece instruções para configurar e operar o monitor.
O Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35 PM35MN, com
tecnologias Microstream™ EtCO2 e Nellcor™ SPO2, é um monitor
portátil de cabeceira que monitora continuamente as seguintes
condições do paciente:
•

Dióxido de carbono expirado final (etCO2) - nível de dióxido
de carbono no ar exalado

•

Frequência respiratória (RR)

•

Saturação de oxigênio (SpO2)

•

Frequência cardíaca (PR)

O monitor também fornece um índice, Integrated Pulmonary Index™
(daqui em diante referido como IPI), que é um valor numérico que
integra os quatro principais parâmetros medidos pelo monitor, a fim
de fornecer uma indicação simples do estado respiratório do
paciente. Os parâmetros integrados são etCO2, RR, SpO2 e PR. Apenas
esses quatro parâmetros são usados para calcular o IPI; outros
parâmetros não são levados em consideração.
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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Além disso, o monitor fornece dados de Apneias por hora (A/h)
(também conhecido como ASA, Alerta de Saturação de Apneia) e um
Índice de Dessaturação de Oxigênio (ODI), usados para ajudar na
identificação e quantificação de eventos de apneia e de dessaturação
de oxigênio para pacientes com mais de 22 anos, como se segue:
A/h: contagem do número de pausas na respiração do paciente (de
pelo menos 10 segundos), seja na última hora (na tela Início), seja em
termos de média de pausas por hora em um período (na tela Apneia e
Dessaturação de O2).
ODI: número de vezes que o valor de SpO2 caiu 4% ou mais da linha
de base e retornou à linha de base em 240 segundos ou menos, na
última hora (na tela Início) ou na média das quedas por hora em
período (na tela Apneia e e Dessaturação de O2).

2.2.

Finalidade de uso

O Capnostream™35 é um oxímetro portátil de capnografia/pulso,
destinado a fornecer aos profissionais da área de saúde qualificados
um monitoramento contínuo não invasivo da concentração de
dióxido de carbono do ar expirado e inspirado, da frequência de
respiração, da saturação arterial de oxigênio (SpO2) e da frequência
cardíaca de pacientes adultos, crianças e neonatais. O oxímetro de
pulso se destina para utilização durante condições com e sem
movimento e para pacientes que estão bem ou mal perfundidos.
O Capnostream™35 também fornece ao clínico o índice pulmonar
integrado (IPI), a apneia por hora (A/h) e o índice de dessaturação de
oxigênio (ODI). O IPI se destina apenas para pacientes pediátricos e
adultos. Os valores de A/h e ODI destinam-se para a faixa etária de 22
anos e acima.
O dispositivo foi projetado para uso em hospitais, instalações
hospitalares, durante o transporte intra-hospitalar e aplicações de
Serviço de Emergência Médica fora do hospital que incluem
transporte aéreo e terrestre.
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2.3.

Botões, indicadores e
conexões

A seguir são exibidas as vistas frontal, traseira e lateral do monitor,
mostrando o visor, os controles e os pontos de conexão externa.

2.3.1. Painel frontal do monitor
Os controles do painel frontal do monitor são descritos a seguir.
Consulte a Figura 1. Painel frontal do monitor abaixo.
Figura 1. Painel frontal do monitor

1 2

3

6
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Indicação

Nome

Descrição

Indicação

Nome

1

Botão
Lig./Desl.

Liga ou
desliga o
monitor

6

Botão Voltar Retorna o
usuário à
tela
anterior

2

Indicador
de
bateria/
energia

Indica o
status da
bateria e
da
energia

7

Botão Início

3

Indicador
LED de
prioridade
média do
alarme

Indica o
8
status
atual de
prioridade
média do
alarme

Botão Menu Abre a
tela Menu,
para que
se possa
escolher
uma
opção

4

Indicador
LED de
prioridade
alta do
alarme

Indica o
9
status
atual de
prioridade
alta do
alarme

Botão de
desativação
do alarme

Desativa
os alarmes
por dois
minutos

5

Sensor de
luz
ambiente

Detecta o
nível de
luz
ambiente
e ajusta o
brilho da
tela

Botão Enter
e setas
direcionais

Usado
para
navegação
e seleção
de menu
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Retorna o
usuário à
tela Início
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2.3.2. Painel traseiro do monitor
Figura 2. Painel traseiro do monitor
1

2

Indicação

Função

Descrição

1

Conector

Conecta o monitor com
acessórios opcionais

2

Etiqueta do produto

22
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2.3.3. Painéis esquerdo e direito do
monitor
Figura 3. Vista direta do monitor
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Indicação

Função

Descrição

1

Porta do conector
de entrada CO2

Porta para conexão da linha de
amostragem do Microstream CO2

2

Saída de gás

Para conectar a um sistema de
limpeza quando o monitor é usado
na presença de gases anestésicos.
A saída de gás é um conector
"farpado" que se destina à
tubulação com diâmetro interno de
3/32 polegadas.

3

Porta micro SD

Porta para cartão micro SD

4

Porta do conector
de 12 VCC

Para se conectar ao adaptador CA

24
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Figura 4. Vista esquerda do monitor

1

2
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Indicação

Função

Descrição

1

Porta do sensor de
Nellcor SpO2

Porta para conexão com o
sensor Nellcor SpO2

2

Porta do conector
USB

Porta para conexão com a
unidade flash USB

3

Porta USB Mini

Porta USB Mini; apenas para
uso técnico de suporte

2.3.4. Opções de tela do visor
O monitor oferece uma série de opções para o visor do monitor, a fim
de atender às necessidades de diferentes usuários e instituições.

2.3.5. Opções de tela do visor de
monitoramento
O monitor oferece uma série de opções de tela para o visor de
monitoramento, conforme listado abaixo. É exibida a Visualização
Padrão da Tela Início Nº 1 quando o dispositivo é ligado pela primeira
vez. Por padrão, as Visualizações da Tela Início 1, 2 e 3 estarão
disponíveis quando o dispositivo for ligado pela primeira vez. Para
alternar entre as opções de tela, pressione as setas direcionais para
direita ou esquerda no botão Enter.
É possível escolher uma opção diferente de Visualização da Tela Início
como padrão usando-se a opção Padrões oficiais. Essa opção é
descrita na seção 11.1.8 Configuração da tela inicial na página 256.
1.

Padrão do Modo de Exibição 1: valores de EtCO2, RR, SpO2, e
PR com formas de onda para CO2 e SpO2 (este é o padrão de
fábrica para a tela Início padrão)

2.

Padrão do Modo de Exibição 2: tela Início numérica sem IPI

3.

Padrão do Modo de Exibição 3: valores EtCO2, RR, SpO2 e PR
com gráfico de tendências de IPI

26

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

Botões, indicadores e conexões

4.

Padrão do Modo de Exibição 4: valores EtCO2 e RR com
forma de onda de CO2

5.

Padrão do Modo de Exibição 5: valores EtCO2, RR, SpO2 e PR
com forma de onda de CO2

6.

Padrão do Modo de Exibição 6: valores de EtCO2, RR, SpO2 e
PR com forma de onda de SpO2

7.

Padrão do Modo de Exibição 7: valores de EtCO2, RR, SpO2,
PR e IPI com forma de onda de SpO2

8.

Padrão do Modo de Exibição 8: valores de EtCO2, RR, SpO2,
PR e IPI com forma de onda de CO2

9.

Padrão do Modo de Exibição 9: valores de EtCO2, SpO2, ODI,
RR, A/h e PR com gráfico de tendência de IPI

Nas telas a seguir são mostrados alguns exemplos.
Figura 5. Visualização da tela Início Nº1
1

2

3

8
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Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Área de mensagens

Área na qual aparecem o alarme
e outras mensagens

3

Forma de onda de
CO2

Exibição dos valores de CO2 do
paciente no formato de onda

4

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente

5

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

7

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente

8

Forma de onda de
SpO2
(pletismográfico)

Exibição dos valores de SpO2 do
paciente no formato de onda
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Figura 6. Visualização da tela Início Nº 2
1

2

3

4

5

6

Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Área de mensagens

Área na qual aparecem o
alarme e outras mensagens

3

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente

6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente
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Figura 7. Visualização da tela Início Nº 3
1

2

3

4

7

5

6

8

Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da bateria
removível e do status das conexões
do cabo de alimentação

2

Dados de EtCO2
do paciente

Dados atuais de etCO2 do paciente

3

Área de
mensagens

Área na qual aparecem o alarme e
outras mensagens

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do paciente

6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente
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7

Valor de IPI

Valor atual do Índice Pulmonar
Integrado,(IPI) do paciente

8

Forma de onda da
tendência de IPI

IPI para paciente atual como
tendência no formato de forma de
onda

Figura 8. Visualização da tela Início Nº 4
1

2

3

4

5

Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da bateria
removível e do status da conexão do
cabo de alimentação

2

Área de
mensagens

Área na qual aparecem o alarme e
outras mensagens
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3

Dados de EtCO2
do paciente

Dados atuais de etCO2 do paciente

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Forma de onda
de CO2

Exibição dos valores de CO2 do
paciente no formato de onda

Figura 9. Visualização da tela Início Nº 5
1

2

3

4

5

6

7
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Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente

3

Área de mensagens

Área na qual aparecem o
alarme e outras mensagens

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente

6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

7

Forma de onda de CO2

Exibição dos valores de CO2 do
paciente no formato de onda
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Figura 10. Visualização da tela Início Nº 6
1

2

3

4

5

6

7

Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente

3

Área de mensagens

Área na qual aparecem o
alarme e outras mensagens

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente
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6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

7

Forma de onda de
SpO2 (pletismográfico)

Exibição dos valores de SpO2
do paciente no formato de
onda

Figura 11. Visualização da tela Início Nº 7
1

2

3

4

5

6

7

8
Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente
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3

Área de mensagens

Área na qual aparecem o
alarme e outras mensagens

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente

6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

7

Valor de IPI

Valor do Índice Pulmonar
Integrado (IPI) do paciente
atual

8

Forma de onda de
SpO2 (pletismográfico)

Exibição dos valores de SpO2
do paciente no formato de
onda
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Figura 12. Visualização da tela Início Nº 8
1

2

3

4

5

6

7

8
Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da
bateria removível e do status
das conexões do cabo de
alimentação

2

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do
paciente

3

Área de mensagens

Área na qual aparecem o
alarme e outras mensagens

4

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

5

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente
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6

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

7

Valor de IPI

Valor atual do Índice Pulmonar
Integrado,(IPI) do paciente

8

Forma de onda de CO2

Exibição dos valores de CO2 do
paciente no formato de onda

Figura 13. Visualização da tela Início Nº 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicação

Função

Descrição

1

Indicadores de
energia

Indica o nível de poder da bateria
removível e do status das conexões
do cabo de alimentação
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2

Dados de EtCO2 do
paciente

Dados atuais de etCO2 do paciente

3

Área de
mensagens

Área na qual aparecem o alarme e
outras mensagens

4

Dados de SpO2 do
paciente

Dados atuais de SpO2 do paciente

5

Dados de ODI do
paciente

Dados atuais do Índice de
Dessaturação de Oxigênio do
paciente

6

Dados de RR do
paciente

Dados atuais de RR do paciente

7

Dados de A/h do
paciente

Dados atuais de Apneia por hora
do paciente

8

Dados de PR do
paciente

Dados atuais de PR do paciente

9

Forma de onda da
tendência de IPI

Índice Pulmonar Integrado (IPI)
para o paciente atual como
tendência no formato de onda

O usuário poderá alterar a tela de visualização da seguinte forma:
1.

Quando o dispositivo é ligado, a Visualização Padrão da Tela
Início Nº 1 é exibida.

2.

Na tela Início, clique na seta direcional para a direita no botão
Enter.

3.

Vai aparecer a Tela Início Padrão Nº 2.

4.

Clique na seta direcional para a direita no botão Enter
novamente para percorrer as opções da tela inicial.

5.

A tela Início escolhida será exibida até que o monitor seja
desligado. Quando o monitor é ligado novamente, a
Visualização Padrão da Tela Início Nº 1 é exibida.
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6.

Para escolher uma opção diferente de Visualização da Tela
Início como padrão, de modo que ela continue sendo o
padrão mesmo depois que o dispositivo é desligado, use a
opção Padrões oficiais. Consulte a seção 11.1.8 Configuração
da tela inicial na página 256.

2.3.6. Desligamento do monitor
Para encerrar a operação do monitor, proceda da seguinte forma:
1.

Remova a linha de amostragem de CO2 e o sensor de SpO2 do
paciente e, se estiver usando um caso de paciente, feche-o.

2.

Pressione o botão Lig./Deslig. por 2 a 3 segundos para
desligar o monitor.

2.3.7. Navegação na tela
Para se mover pela tela:
1.

Use as setas direcionais para se movimentar pela tela.

2.

Quando a tela mostra uma série de opções/parâmetros que
podem ser ajustados para exibir uma lista de escolhas, será
apresentada uma moldura ao redor da seção selecionada.
Clique em Enter para selecionar a opção/parâmetro no qual
deseja fazer alterações. Agora você poderá usar as setas
para cima e para baixo para fazer sua seleção.

Figura 14. Exemplo de tela de ajuste de parâmetros

Observe as setas inativas à esquerda e as setas ativas com a mudança
de forma, à direita.
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Letras e números podem ser inseridos da seguinte maneira:
1.

Quando o cursor está localizado em uma seção da tela onde
é possível adicionar letras ou números, um teclado será
exibido na tela.

2.

Navegue no teclado usando as setas direcionais. Depois de
mover o cursor até a letra/número que você deseja inserir,
clique em Enter.

3.

Quando a inserção dos dados é concluída, vá até Concluído
e clique em Enter.

Para definir a hora, a data e outras mudanças, consulte a seção 2.3.8
Data, hora, idioma e outras opções, abaixo.

2.3.8. Data, hora, idioma e outras
opções
A data e a hora podem ser alteradas da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

A primeira opção no menu é Configurar> Configuração de
alarme. Clique na seta para baixo no botão
Enter/Navegação para navegar até Configuração do
sistema e clique em Enter.

3.

Use a seta à direita para navegar até Data e hora e clique em
Enter.

4.

Selecione a primeira janela que deseja atualizar e clique em
Enter.

5.

Usando as setas direcionais, navegue até o valor que deseja
exibir e pressione Enter. Faça a alteração desejada e clique
em Enter.

6.

Para fazer mais alterações, vá até a próxima janela que
deseja atualizar e repita o procedimento.
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7.

Ao terminar, navegue até a janela Aplicar e clique em Enter.

É possível alterar os idiomas e outras opções como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

A primeira opção no menu é Configurar> Configuração de
alarme. Clique na seta para baixo no botão
Enter/Navegação para navegar até Configuração do
sistema e clique em Enter.

3.

Use a seta para direita e a seta para baixo para navegar até a
janela desejada e clique em Enter.

4.

Usando as setas direcionais, navegue até o valor que deseja
exibir e pressione Enter. Faça a alteração desejada e clique
em Enter.

5.

Para fazer mais alterações, vá até a próxima janela que
deseja atualizar e repita o procedimento.

6.

Retorne à tela inicial usando o botão Início para
implementar as alterações.

Tabela 2. Opções de exibição disponíveis na tela do sistema
Parâmetro

Padrão

Opções

Data e hora

N/A

N/A

Idioma

Inglês

Inglês, francês,
alemão, espanhol,
italiano, holandês,
sueco, norueguês,
japonês

MD marcação
eventos

Detalhado

Rápido, Detalhado

Exibição de
tendência gráfica

4 horas

1, 2, 4, 8, 12 horas
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Exibição de
incremento de
tendência tabular

30 s

1, 5, 15, 30 s, 1, 5, 15,
30 min, 1 hora

Modo de exibição de
tendência gráfica

Gravado

Calendário, Gravado

Chamada de
enfermeira

Desativado

Desativado, Ativado

Exibição de
tendência na tela
inicial

1 horas

1, 2, 4 horas

Horário de verão

Desl.

Desl., Lig.

Índice de brilho

Automático

Automático, 7, 8, 9,
10

2.3.8.1. Bloqueio de teclado
O teclado monitor pode ser bloqueado pelo usuário, talvez para
evitar alterações acidentais pelo paciente ou por outro motivo. Use o
procedimento a seguir para bloquear o teclado:
1.

Pressione a tecla Enter durante mais de dois segundos para
bloquear o teclado. Uma mensagem na tela vai indicar que o
teclado está bloqueado.

2.

Para desbloquear o teclado, pressione a tecla Enter durante
mais de dois segundos. Uma mensagem na tela vai indicar
que o teclado está desbloqueado.

2.3.8.2. Tempos limite da tela
Após um minuto sem interação do usuário, todas as telas de
configuração, exceto as telas no modo de serviço, voltarão para a tela
em que estavam anteriormente. Se uma tela de configuração atingir o
tempo limite durante o processo da mudança, nenhuma alteração é
realizada.
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2.3.8.3. Horário de verão
O monitor fornece a opção de ajustar automaticamente a hora
mostrada para o horário de verão, com base nas definições do
Windows CE. O ajuste automático do horário de verão pode ser
definido como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

A primeira opção no menu é Configuração. Clique na seta
para direita e depois na seta para baixo no botão
Enter/Navegação para navegar até Configuração do
sistema e clique em Enter.

3.

Navegue até Horário de verão e clique em Enter.

4.

Selecione Lig. e clique em Enter.

5.

Selecione Início para retornar para a tela Início.
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2.3.9. Folha de Verificação Operacional
do Capnostream™35
Para fazer com que o monitor seja instalado e comece a funcionar
rapidamente e sem problemas, siga a lista de instruções abaixo:

□

1.

Desembale o monitor

Remova o monitor e os acessórios da caixa.
Verifique se os itens na lista da embalagem estão incluídos.

□

2.

Instale a bateria

Consulte a seção 3.2.2 Instalação de baterias removíveis na página 49
para obter instruções de instalação.

□

3.

Ligue o monitor

Ligue um adaptador CA à porta de 12 VCC no painel do lado direito
do monitor.
Ligue o cabo adaptador na rede elétrica CA.
O indicador de bateria/energia na parte da frente do monitor vai
acender.
Pressione o botão Power Lig./Desl.
no painel frontal para ligar o
monitor. A tela vai acender, indicando que o monitor está ligado.

□

4.

Altere a data, a hora ou o idioma
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□
□

5.

Defina o tipo de paciente e o modo

6.

Para alternar entre as opções da tela inicial, clique

no botão direito/esquerdo na base de navegação do painel
frontal.

□

7.

Verifique os limites do alarme (Menu >

Configuração > Configuração do alarme > Selecionar
alarme > Selecionar limites)

□

8.

Abra um caso de paciente (Menu > Ações >

Admissão do paciente)

□

9.

Conecte a linha de amostragem

Abra o obturador do conector de entrada de CO2 no painel do lado
direito do monitor e conecte a linha de amostragem adequada à
porta de entrada do CO2 no topo desta seção.
Conecte a linha de amostragem no paciente como descrito nas
Orientações de Uso, fornecidas com a linha de amostragem. O
conector da linha de amostragem deve ser rosqueado no sentido
horário na porta de CO2 do monitor até o final, para garantir que
esteja conectado com firmeza no monitor. Isso vai assegurar que não
ocorra fuga de gases durante a medição no ponto de conexão e que a
precisão da medição não seja comprometida.

□
46

10.

Conecte um sensor de SpO2
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Conecte o cabo de extensão de SpO2 firmemente na porta do sensor
de SpO2 no lado esquerdo do monitor e, em seguida, conecte o sensor
apropriado de SpO2 na extensão.
Conecte o sensor SpO2 no paciente, como descrito nas Orientações de
Uso.

□

11.

Depois que um ou os dois sensores estiverem

conectados ao monitor, ele está pronto para operação. Os
dados do paciente devem começar a aparecer na tela dentro
de alguns segundos.

□

12.

Veja as tendências se desejado (Menu >

Tendência > Tendência gráfica ou Tendência tabular)

□

13.

Configure a transferência de dados, conforme

necessário (se aplicável, os acessórios de conectividade
devem ser adquiridos separadamente) (consulte a seção 5.4
Transferência de dados na página 180).
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3.

Instalação

Este capítulo descreve os componentes físicos do monitor e como
configurar o monitor para que esteja pronto para uso.

3.1.

Desembalagem e
inspeçãodo monitor

Desembale o monitor e verifique todos os componentes antes de
prosseguir.
Para desembalar e inspecionar o monitor:
1.

Retire cuidadosamente o monitor e os acessórios de caixa.

2.

Verifique se os itens na lista da embalagem estão incluídos:

3.

a.

Monitor

b.

Cabo de alimentação de energia elétrica (cabo CA)

c.

Adaptador CA com cabo CC

d.

Bateria removível

e.

Manual do Operador

f.

Guia rápido do monitor

g.

CD com documentação adicional (este manual em
outros idiomas)

Inspecione cada componente.
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Se algum componente estiver danificado ou estiver faltando algum
item, entre em contato com seu representante local.
Ao desembalar o monitor, descarte os resíduos das embalagens de
acordo com as normas locais para o descarte dos resíduos da
embalagem.

3.2.

Baterias

3.2.1. Baterias
O dispositivo inclui uma bateria interna, que não pode ser acessada
pelo usuário, e uma bateria removível. Ambas são baterias de íon lítio.

AVISO:
A unidade deve ser sempre operada com a bateria removível
instalada, a fim de fornecer energia suplementar em caso de
falta de energia momentânea ou temporária.

Cuidado:
O armazenamento prolongado do dispositivo, acima de 60
°C, pode causar a degradação do desempenho das baterias

3.2.2. Instalação de baterias
removíveis
As baterias podem ser instaladas da seguinte forma:
1.

Coloque as baterias no compartimento correspondente na
parte inferior do monitor, com a etiqueta virada para baixo,
em direção ao painel traseiro do monitor.
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2.

Empurre a bateria até o fim, até ouvir um clique. A bateria
está agora instalada.

Figura 15. Parte de baixo do monitor, com as baterias instaladas

1

2

Indicação

Função

Descrição

1

Bateria

Bateria instalada no monitor

2

Controle
deslizante
preto

Controle deslizante preto usado para
abrir o compartimento da bateria

3.

Para remover ou trocar a bateria, abra o compartimento
deslizando o controle preto para a esquerda.

4.

A bateria vai se soltar do compartimento. Puxe a bateria
totalmente para fora.

Cuidado:
Sempre deve haver uma bateria removível instalada no
dispositivo. Se não houver uma bateria removível instalada,
a unidade vai funcionar corretamente com alimentação CA e
50
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vai funcionar com a bateria interna por um período muito
limitado (para a troca de bateria e troca com operação
ininterrupta), mas, caso a energia CA seja suspensa por
qualquer motivo, o monitorar vai funcionar apenas durante
um período limitado, até que a carga da bateria interna se
esgote.

Cuidado:
Apenas a bateria fornecida com este monitor deverá ser
utilizada para o monitor. Outras baterias podem não
funcionar corretamente.

Cuidado:
A bateria fornecida com este monitor não deve ser utilizada
com outros dispositivos.
O ícone da bateria indica o nível de carga da bateria removível.
Consulte a seção 3.2.5 Indicadores de bateria e conexões CA na
página 52.

3.2.3. Utilização da bateria e da
energia
Caso falte energia quando o monitor estiver funcionando com
energia CA, ele alternará automaticamente para a bateria removível.
Se a bateria removível estiver vazia, o monitor inclui uma bateria
interna que pode fornecer energia por um período limitado,
enquanto o usuário insere outra bateria removível ou liga o monitor à
alimentação CA.
O indicador de bateria/energia na parte da frente do monitor (

)

indica o status da bateria/energia, conforme descrito na seção 3.2.5
Indicadores de bateria e conexões CA na página 52.
O monitor pode funcionar com a bateria removível durante
aproximadamente 3 horas. O monitor pode funcionar com a bateria
interna permanente por 20 minutos. Recomenda-se usar a bateria
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interna apenas para os períodos de troca da bateria, e não para uso
mais prolongado.
As duas baterias serão carregadas quando a unidade estiver
conectada. O tempo de carregamento é de até 5 horas quando a
unidade está desligada, e de até 8 horas quando a unidade estiver
ligada. A bateria removível também pode ser carregada no
carregador (consulte a seção 8.2 Acessórios disponíveis na página 214).
O ícone da bateria vai mostrar o nível de carga aproximado da
bateria. É exibida uma mensagem de aviso, BATERIA FRACA, quando
estiverem sobrando 30 minutos de carga da bateria.

3.2.4. Troca da bateria com operação
ininterrupta
O monitor inclui uma bateria interna permanente para manter a
energia da bateria durante a troca enquanto o monitor estiver ligado,
mas não conectado à rede elétrica CA. Retire a bateria removível,
como descrito acima, e insira outra bateria.
Quando o monitor estiver ligado na energia CA, as baterias
removíveis externas e as permanentes internas serão carregadas.

3.2.5. Indicadores de bateria e
conexões CA
O nível de carga da bateria e as conexões elétricas CA devem ser
confirmados antes de cada utilização.
Recarregue a bateria removível quando a mensagem de advertência
de BATERIA FRACA aparece na tela do visor. Para recarregar a
bateria, certifique-se de que o monitor esteja ligado na rede elétrica
ou use o carregador da bateria externa.
O indicador de bateria/energia na parte da frente do monitor (
indica o status da bateria/energia, como segue:
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•

O indicador fica verde quando o monitor está conectado na
rede elétrica e as duas baterias estão totalmente carregadas.

•

O indicador fica laranja quando o monitor está conectado na
rede elétrica e uma ou as duas baterias estão sendo
carregadas no momento.

•

O indicador fica vermelho quando o monitor está conectado
à energia CA e uma ou as duas baterias não estão sendo
carregadas como resultado de um mau funcionamento.

•

O indicador está apagado (sem luz emitida no indicador)
quando o monitor não está ligado à rede elétrica.

É exibido um indicador na tela (
) sempre que a bateria
removível estiver instalada, indicando o status atual da bateria. Este
indicador vai piscar quando o nível de carga da bateria removível
estiver baixo (consulte a seção 3.2.3 Utilização da bateria e da energia
na página 51).
Vai aparecer um indicador na tela ( ) se a bateria interna não estiver
carregada. Neste caso, não deve ser feita uma troca da bateria
removível durante a operação e o dispositivo deve ser conectado à
energia CA para carregar a bateria interna. Se o indicador aparecer
mesmo depois de o dispositivo estar conectado à energia CA, o
dispositivo precisará passar por manutenção. Entre em contato com
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Para um funcionamento normal, verifique sempre se o indicador de
bateria/energia está verde ou laranja durante o uso do monitor. Isso
vai garantir que a bateria seja carregada durante o uso, e o monitor
esteja preparado em caso de uma queda de energia. No caso de uma
transferência de paciente, a unidade poderá ser desconectada e
transferida com o paciente. Devem ser tomados cuidados para
reconectar o monitor à rede elétrica CA após a transferência.
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3.2.6. Manuseio da bateria

Cuidado:
Não mergulhe a bateria removível na água, pois poderá
apresentar mau funcionamento.

Cuidado:
Recarregue a bateria removível apenas no monitor ou o
carregador de bateria externa (consulte a seção 8.2
Acessórios disponíveis na página 214) para evitar um possível
aquecimento, queima ou ruptura da bateria.
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3.2.7. Armazenamento da bateria
A bateria removível deve ser armazenada fora do dispositivo e conta
com um recurso de descarga automática. Você deverá verificar
periodicamente o nível de carga da bateria. A bateria pode ser
armazenada como segue:
A bateria deve ser armazenada em um local fresco e seco, e não
dentro do monitor. Sua carga diminui com o tempo. Para restaurar a
carga completa da bateria, recarregue a bateria antes de usar.
O armazenamento ideal para uma bateria removida é em
temperatura ambiente. As baterias devem ser armazenadas nas
seguintes faixas de temperatura:
•

Menos de 1 mês: -20 a +50 °C

•

De 1 mês a 3 meses: -20 a +40°C

•

3 meses a 1 ano: -20 a +20°C

3.2.8. Descarte da bateria

Cuidado:
Não descarte a bateria no fogo, ela pode explodir.
Siga as portarias governamentais locais e as instruções de reciclagem
referentes ao descarte ou à reciclagem de baterias.

3.2.9. Bateria interna
A bateria interna não é removível e não deve ser manipulada pelo
usuário.
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3.2.10.
Placa de montagem do
monitor
A parte traseira do monitor foi projetada para caber em uma placa de
montagem padrão VESA de 75 mm.

3.2.11.
Operação no transporte
em helicóptero
Ao instalar o dispositivo em um helicóptero para uso durante o
transporte, observe o seguinte:
O dispositivo deve ser montado em uma estrutura VESA e na placa de
montagem do monitor, posicionado de modo que a parte inferior do
dispositivo fique paralela ao chão do helicóptero. Além disso, ele
deve ser colocado em uma posição em que os controles possam ser
facilmente acessados pelo profissional, e a tela possa ser vista
claramente por ele.

3.3.

Manutenção periódica

Se sua instituição tiver um banco de dados de manutenção periódica,
registre o monitor neste banco de dados para sua manutenção
regular periódica e seu procedimento de calibração.
A manutenção periódica é necessária a cada 24 meses, a partir da
data de instalação.
A calibração é necessária após as primeiras 1.200 horas de uso (ou
12 meses, o que ocorrer primeiro) e, posteriormente, a cada 4.000
horas de uso (ou 12 meses, o que ocorrer primeiro). O número de
horas que faltam até a calibração vai aparecer na tela de serviço do
monitor. Para obter mais detalhes sobre a calibração e sobre outros
procedimentos de manutenção, consulte a seção 6 Manutenção
preventiva na página 195.
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Operação

4.1.

Como ligar o monitor

Esta seção explica como ligar o monitor.

Cuidado:
O monitor destina-se apenas como um complemento na
avaliação do paciente. Deve ser usado em conjunto com os
sinais e sintomas clínicos.

Cuidado:
Utilize apenas itens de reposição Microstream™ etCO2 e
sensores Nellcor SpO2, para garantir que o monitor funcione
corretamente.
Use os seguintes procedimentos para ligar o monitor:
1.

Ligue o adaptador CA à porta do conector de 12 VCC no lado
direito do monitor.

2.

Conecte o cabo de alimentação ao adaptador CA.

3.

Conecte o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação
externa.

4.

O indicador de bateria/energia na parte frontal do monitor
deve ficar verde ou laranja quando o monitor estiver
conectado. Se necessário, o monitor pode funcionar por um
período limitado com a bateria. Consulte a seção 3.2.3
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Utilização da bateria e da energia na página 51 para obter
detalhes.
5.

Pressione o botão Lig./Desl. ( ) no painel frontal do
monitor. O monitor vai ligar e a tela vai acender.

Cuidado:
Se o indicador de bateria/energia na parte da frente do
monitor
(
) ficar vermelho ou estiver desligado, o monitor está
funcionando só com energia da bateria e vai parar de
funcionar quando a bateria estiver descarregada.

Cuidado:
Se as luzes vermelhas e amarelas de alarme não se
acenderem ou não houver som saindo do alto-falante, o
monitor não deve ser utilizado e deve ser enviado para
manutenção.
6.

O modo padrão para o dispositivo é o modo habilitado para
EMS, em que o monitor ficará imediatamente pronto para o
monitoramento, uma vez que sejam conectados a linha de
amostragem de CO2 e um sensor de SpO2.

7.
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Se o modo EMS estiver desativado no dispositivo, o monitor
vai exibir a seguinte mensagem na tela quando ligado:
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Figura 16. Mensagem de memória de tendência

8.

Neste caso, clique em Não para continuar monitorando o
mesmo paciente, ou clique em Sim se agora estiver
monitorando um novo paciente e quiser limpar todas as
informações sobre o paciente anterior para evitar confusões.
O monitor está pronto para iniciar o monitoramento, uma
vez que for acoplada uma linha de amostragem de CO2 e um
sensor de SpO2. Se deseja ativar ou desativar o modo EMS,
consulte a seção 4.8.3 Modo EMS na página 75.

4.2.

Preparação do monitor
para um paciente

Cuidado:
Se alguma resposta do monitor não parece adequada, não
use o monitor. Em vez disso, entre em contato com a
Assistência Técnica local ou pelo e-mail
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
Os passos a seguir descrevem o procedimento para preparar o
monitor para um paciente.
1.

Conecte a linha de amostragem, o sensor de SpO2 ou os dois
no monitor, seguindo as instruções contidas neste manual.
Para conectar o sensor e a linha de amostragem, consulte a

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

59

Preparação do monitor para um paciente

seção 4.10.2 Conexão do FilterLine na página 82 e a
seção 4.11.1 Conexão de um sensor de SpO2 ao monitor na
página 89.
2.

Uma vez que o sensor de SpO2 ou a linha de amostragem
estejam, conectados ao monitor, ou os dois, ele está pronto
para a operação.

3.

É possível usar a função de Capnografia (etCO2) ou a função
de Oximetria de Pulso (SpO2) individualmente. Se deseja
operar apenas uma função, conecte APENAS o componente
para essa função, e o monitor vai funcionar normalmente.

O monitor deve ser utilizado com apenas um paciente por vez

4.2.1. Tipos de pacientes
Existem cinco tipos de pacientes diferentes reconhecidos pelo
monitor, que aparecem abaixo.
•

Infantil/neonatal: para pacientes do nascimento à idade de
um ano

•

Pediátrico 1-3 anos: para pacientes com idade entre um e
três anos

•

Pediátrico 3-6 anos: para pacientes com idades entre três e
seis anos

•

Pediátrico 6-12 anos: para pacientes com idades entre seis e
doze anos

•

Adulto: para pacientes com idades entre 12 anos e mais

O tipo de paciente é exibido no canto superior esquerdo da tela.
O tipo de paciente padrão original que aparece no monitor é
ADULTO. Após o tipo de paciente ser alterado, o padrão será o tipo do
paciente atual.
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AVISO:
As características de uma respiração são calculadas de forma
diferente para os diferentes tipos de pacientes. A definição
do tipo de paciente correto é, portanto, muito importante. A
configuração incorreta vai resultar em monitoramento
impreciso da respiração do paciente, podendo levar a
limites incorretos de alarme ou produzir incorretos de IPI
para o paciente.
Para alterar o tipo de paciente:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

A primeira opção no menu é Configurar> Configuração de
alarme.

3.

Na tela Menu de configuração, navegue até o ícone do tipo
de paciente usando as setas direcionais e clique em Enter
para abrir o menu suspenso.

Figura 17. Lista suspensa de tipo de paciente

4.

Usando as setas direcionais, selecione o tipo de paciente
relevante.

5.

Selecione Enter e, se solicitado, Confirmar, usando o botão
Enter. Se existir uma contradição entre o tipo e a idade do
paciente, verifique os dados do paciente e faça as alterações
necessárias.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

61

Eventos do paciente

4.3.

Casos de pacientes e
números de ID do
paciente

O monitor só pode ser usado para um paciente de cada vez.
Recomenda-se que todos os pacientes sejam registrados como casos
de pacientes, como descrito abaixo.
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Na tela Menu, vá até Ações > Admissão do paciente e
selecione essa opção.

3.

Altere o número de ID do paciente gerado automaticamente
(que inclui a data atual de acordo com o dispositivo) para
um número que identificará o paciente em seu sistema, se
desejado.

4.

Insira os dados do paciente, conforme necessário. Observe
que é possível abrir um caso de paciente, mesmo que você
não adicione os dados do paciente.

5.

Acesse e clique no botão Iniciar caso à esquerda. Uma
janela vai notificá-lo que um processo foi iniciado e o texto
nesse botão vai mudar para Parar caso.

6.

Para interromper um caso já iniciado, navegue até a mesma
tela e clique no botão Parar caso.

4.4.

Eventos do paciente

Ao fazer a leitura do histórico do paciente no monitor, muitas vezes é
útil ter um registro dos eventos do paciente que poderiam ter
influenciado as leituras registradas. Os eventos são adicionados ao
registro de tendências do paciente, como segue:
1.
62

Clique no botão Menu no painel frontal.
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2.

Na tela Menu, vá até Ações > Eventos e selecione essa
opção. Será aberta a tela Evento. Consulte a Figura 18. Tela
de marcação de evento na página 63.

3.

A lista Evento de medicação será vista na tela principal. Se
desejar adicionar um evento de medicação, navegue até o
evento relevante e pressione Enter. Se deseja adicionar um
Evento de PaCO2, de paciente ou de intervenção, navegue
até os botões PaCO2, Paciente ou Intervenção e clique em
Enter. Para PaCO2, acesse e defina a data, a hora e o número
de PaCO2 usando a tecla Enter. Para Evento de intervenção
ou de paciente, acesse e selecione o evento desejado.

4.

Se deseja adicionar um evento diferente, acesse e clique no
botão Entrada de texto e adicione texto livre, até 20
caracteres, e a data e a hora para este evento. Esta data e
hora podem estar no passado.

5.

Depois de ter inserido os dados do evento, clicar em Enter
fará você retornar à tela Início. Se decidir não inserir os
dados do Evento, clique em Voltar ou em Início para
retornar à tela inicial.

A gravação de tendência vai continuar como antes. Inserir um evento
não altera o status de gravação de tendência.
Figura 18. Tela de marcação de evento
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As opções de marcação de eventos padrão no monitor são como seguem:
Tabela 3. Marcações de eventos
MEDICAÇÃO

PACIENTE

INTERVENÇÃO

Fentanyl

COMENDO

OXIGÊNIO

Versed

BEBENDO

SUCÇÃO

MIDAZOLAM

TOSSINDO

AJUS. VIA AÉREA

Morfina

ANDANDO

NARCAN

Demerol

PEITO PC

ROMAZICON

Propofol

VIROU

NEB TX

SURFACTANTE

RONCANDO

ESTIMULADO

Outro

OUTRO

Insuflação de CO2
ABG
OUTRO

Novos eventos podem ser adicionados e qualquer uma dessas
marcações de eventos pode ser alterada usando-se os configurações
oficiais. Consulte a seção 11.1.1 Alteração dos padrões oficiais na
página 92 para obter mais informações.

4.5.

Volume do alarme e do
pulso e atraso do alarme

O volume do alarme pode ser aumentado ou diminuído para os
alarmes do paciente e do tom de pulso. O tom de pulso também pode
ser desligado utilizando-se o menu do SpO2. Por padrão, o tom de
pulso está desligado.
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4.5.1. Volume do alarme
Siga os passos listados abaixo para aumentar ou diminuir o volume
do alarme.
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione a tela Configurar > Volume do alarme.
Clique em Enter e selecione o volume desejado utilizando as
setas direcionais. Selecione Início para voltar à tela inicial,
mantendo todas as alterações feitas.

3.

Se o monitor está definido para o ajuste padrão de volume
do alarme, o volume definido permanecerá ativo quando o
monitor for desligado.

As outras opções de volume para o alarme que podem ser ajustadas
nos padrões oficiais são Máximo e Áudio desl. Para alterar os ajustes
oficiais do volume do alarme, consulte a seção 11.1.7.1 Configurações
do monitor principal na página 252.

4.5.2. Volume do tom de pulsação
O volume de tom de pulso pode ser ligado ou desligado da seguinte
forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar > Ajuste de SpO2 na tela do
menu.

3.

Vá até Tom pulsação e clique em Enter para ver as opções.
O valor padrão é Desl.. Acesse Ligar e clique em Enter para
ativar o som do tom de pulso.

4.

Isso fará você retornar para a tela de configuração do SpO2.
Selecione Início para retornar à tela inicial.

O volume de tom de pulso pode ser definido da seguinte forma:
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1.

Quando o tom de pulso for ativado como descrito acima,
clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse a tela Configurar > Volume do alarme. Clique na
seta para baixo para ir até a seção Volume do pulso da tela.
Clique em Enter e selecione o volume desejado utilizando as
setas direcionais. Selecione Início para voltar à tela inicial,
mantendo todas as alterações feitas.

4.5.3. Opções padrão do volume do
alarme

AVISO:
A opção Áudio desl. (que vai desativar permanentemente o
alarme) deve ser definida em Padrões oficiais somente em
uma situação em que o profissional também está
acompanhando o paciente por outros meios, para evitar a
possibilidade de não ouvir os alarmes.

4.5.4. Atraso do alarme
O atraso de alarme pode ser definido para todos os alarmes do
paciente, exceto para o alarme NO BREATH (SEM RESPIRAÇÃO),
utilizando os seguintes passos:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela inicial e Serviço na
tela do menu de configuração.

3.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

4.

Navegue até Padrões oficiais > Alarmes > Atraso do
alarme.

5.

Acesse e selecione Enter no alarme relevante.

6.

Acesse e selecione o atraso de alarme desejado. Clique em
Enter.
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7.

Selecione Início para retornar para a tela Início.

8.

O dispositivo vai lhe pedir para salvar as configurações e
desligar. Desligue e reinicie para manter as mudanças de
configuração que você acabou de fazer.

Se for selecionado SatSeconds e o valor SatSeconds acionar um
alarme SpO2, qualquer atraso SpO2 que foi definido será substituído e
o alarme vai ocorrer, apesar do atraso do SpO2.

4.6.

Uso do sistema de
limpeza

ao usar o monitor com anestésicos, óxido nitroso ou altas
concentrações de oxigênio, acople a saída de gás a um sistema de
limpeza. A saída de gás é um conector "farpado" que se destina à
tubulação com diâmetro interno de 3/32 polegadas.
A saída de gás pode ser vista na Figura 3. Vista direta do monitor, na
página 23.

4.7.

Uso do modo Bomba
Desl.

Use o modo Bomba Desl. ao realizar sucção ou lavagem. Durante o
modo Bomba Desl., a atividade da bomba é suspensa para impedir
que o monitor receba líquidos que poderiam causar mau
funcionamento.
No modo Bomba Desl., a bomba do módulo de CO2 é DESLIGADA por
um tempo predeterminado para evitar que os líquidos entrem no
monitor.
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AVISO:
Se a qualquer momento o monitor exibir a mensagem
Obstrução FilterLine, substitua a linha de amostragem.
Defina o modo de bomba da seguinte forma:
1.

No momento, o monitor deve estar monitorando o CO2, a
fim de ser colocado no modo Bomba Desl.

2.

Clique no botão Menu no painel frontal.

3.

Acesse e selecione Ações na tela inicial e em Bomba Desl.
na tela do menu de ações. Clique em Enter.

4.

O monitor vai indicar, na área de CO2 e na área da
mensagem, o tempo restante para a bomba se ligar
automaticamente.

5.

O período padrão de Bomba Desl. é 15 minutos. Isso pode
ser alterado na tela de configuração do CO2
(temporariamente, até que o monitor seja desligado.
Consulte a seção 4.10.4 Parâmetros ajustáveis de CO2, na
página 85) ou na tela de padrões oficiais
(permanentemente; consulte a seção 11.1.1 Alteração dos
padrões oficiais, na página 92.)

6.

Para ligar novamente a bomba de CO2 antes de passar o
período de tempo definido, clique no botão de menu do
painel frontal e, em seguida, acesse e selecione Bomba desl.
por xx:xx – Sair já.

7.
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Para prorrogar o temporizador para outro período de
Bomba Desl. além do período atual, clique no botão de
menu do painel frontal e, em seguida, acesse e selecione
Aum. temp.. Ao clicar no botão Aum. temp., terá início
outro período de bomba desligada, igual ao período de
bomba desligada.
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Enquanto a bomba estiver desligada, o CO2 não é monitorado, sendo
exibidos os valores da forma de onda de no breath, de etCO2 ou do
número da frequência de respiração. O monitoramento de SpO2 e o
ritmo cardíaco se mantêm.

4.8.

Modos adicionais do
monitor

4.8.1. Modo de demonstração
Acesse o modo de demonstração da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela inicial e Serviço na
tela do menu de configuração.

3.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

4.

Acesse e selecione Modo demo. Acesse e selecione a opção
desejada do tipo de paciente para a demonstração. Clique
em Enter.

5.

Após um breve período de espera, o monitor vai passar para
o modo de demonstração. É exibida uma mensagem na tela
indicando o modo de demonstração no canto superior
direito, ao lado da hora e data, em texto preto sobre um
fundo amarelo.

6.

Para sair do modo de demonstração, desligue o monitor.
Quando o monitor é reiniciado, ele não estará mais no modo
de demonstração.

Observação:
Não ocorrerá monitoramento de pacientes enquanto o
monitor estiver no modo de demonstração, mesmo
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que uma linha de amostragem e um sensor estejam
ligados no monitor. Para retornar ao monitoramento,
desligue o monitor e reinicie-o.
Quando um dispositivo estiver no modo de demonstração, os dados
de tendência no dispositivo não serão apagados. No entanto, se os
dados de tendência forem visualizados quando o dispositivo estiver
no modo de demonstração, os dados de tendência exibidos serão os
dados de demonstração. Quando o dispositivo for desligado e ligado
novamente, o dispositivo vai mostrar os dados anteriores de
tendência do paciente, se o usuário não os tiver limpado (escolhendo
Sim quando o dispositivo perguntar se você deseja limpar os dados
de tendência). Para o período durante o qual o modo de
demonstração foi visualizado na tela, não há dados disponíveis, uma
vez que nenhum dado é gravado enquanto o dispositivo estiver no
modo de demonstração.

4.8.2. Modo standby do parâmetro
Há uma opção de colocar o monitor em modo de standby de
parâmetro separado para capnografia e oximetria de pulso. Se esta
possibilidade for ativada, o usuário pode ativar o standby do
parâmetro, conforme necessário. O objetivo dessa opção é permitir
que um monitor soe o alarme quando a linha de amostragem/sensor
estiver desconectada do monitor, mas permitindo que o usuário
desligue esta opção se desejar.
Por padrão, o modo de standby do parâmetro está desativado.
No modo padrão (quando o modo standby do parâmetro não estiver
ativado), a remoção de uma linha de amostragem ou sensor/cabo de
extensão de SpO2 do monitor fará com que uma mensagem apareça
na tela (FilterLine desligado ou Sensor SpO₂ desligado, conforme o
caso), mas não vai soar nenhum alarme. A remoção do sensor de SpO2
do paciente vai disparar um alarme sonoro e uma mensagem na tela.
Por padrão, o modo standby do parâmetro está desativado.
Quando o modo standby do parâmetro estiver ativado, depois que
uma linha de amostragem (FilterLine) foi conectada e, em seguida,
removida do monitor, vai soar um alarme de prioridade média para
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FilterLine desligado. Da mesma forma, depois que um sensor/cabo
de extensão de oximetria de pulso for conectado e, em seguida,
desconectado do monitor, vai soar um alarme de prioridade média
para Sensor SpO₂ desligado. O objetivo deste alarme é evitar a
desconexão não autorizada de um sensor da linha de
amostragem/SpO2 do monitor, talvez pelos pacientes ou por visitas
dos pacientes.
Quando o modo standby do parâmetro estiver ativado, a remoção do
sensor de SpO2 do paciente vai emitir um alarme sonoro e uma
mensagem será exibida na tela, como acontece no modo padrão.
O modo standby do parâmetro pode ser ativado da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela inicial e Serviço na
tela do menu de configuração.

3.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

4.

Selecione Padrões oficiais > Monitor.

5.

Navegue até Modo standby do parâmetro e clique em Enter.
Defina o modo standby do parâmetro como Ativado e
clique em Enter.

6.

Selecione Início para retornar para a tela Início. O
dispositivo solicitará salvar as configurações e desligar.
Proceda conforme solicitado.

Depois que o modo standby do parâmetro for habilitado, ele pode ser
ativado da seguinte forma:
1.

Remova a linha de amostragem e/ou o sensor de SpO2 do
monitor ou remova o sensor de SpO2 do paciente.
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2.

Pressione a tecla física de desativação do alarme na parte
frontal do monitor (
) por mais de dois segundos para
entrar no modo standby do parâmetro.

3.

O monitor emite um bipe padrão de standby ao ser
colocado com sucesso no modo standby do parâmetro. A
tela do monitor vai indicar as seguintes mensagens nas
áreas de forma de onda (e nas áreas de mensagens,
alternadamente com outras mensagens relevantes): CO2 em
standby, SpO2 em standby.

Se uma linha de amostragem de CO2 for conectada no monitor, o
modo standby do parâmetro para CO2 não será aberto, mesmo que a
tecla de desativação do alarme seja pressionada conforme necessário.
Da mesma forma, se um sensor do SpO2 estiver conectado ao monitor
e a um paciente, o modo standby do parâmetro para o SpO2 não vai
abrir se a tecla de desativação do alarme for pressionada conforme
necessário. Isso ocorre para evitar que se entre neste modo, enquanto
um paciente está sendo monitorado. O pressionamento da tecla de
desativação do alarme vai iniciar o modo standby do parâmetro para
CO2 e SpO2 se ambos forem desconectados, ou para um, se apenas
um for desconectado.
Observe o seguinte:
•

O CO2 em standby será encerrado automaticamente quando
uma linha de amostragem de CO2 estiver conectada ao
monitor.

•

O SpO2 em standby será encerrado automaticamente
quando um sensor de SpO2 estiver conectado ao monitor e a
um paciente.

Assim, se o usuário não tem conhecimento de que o monitor está no
modo standby do parâmetro, reconectar a linha de amostragem no
monitor ou o sensor de SpO2 até o paciente fará com que o monitor
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saia do modo standby do parâmetro e o monitoramento seja
retomado.
Durante o modo de standby, o valor atual de qualquer parâmetro no
modo de standby será exibido como duplo traçado na área relevante
na tela inicial.
Tabela 4. Mensagem e status do alarme durante as situações de
standby do parâmetro diferente
Recurso

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
desabilitado

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
habilitado,
mas não
ativado

Status quando
o modo
standby do
parâmetro está
habilitado, e o
standby do
parâmetro está
ativado

Mensagem na tela
do FilterLine
desligado (do
monitor)/
mensagem na tela
do sensor de SpO2
desconectado (do
monitor)

Sim

Sim

Sim

Alarme do
FilterLine
desligado (do
monitor)/ alarme
do sensor de SpO2
desligado (do
monitor)

Não

Sim

Não

Sensor de SpO2
fora do alarme
sonoro de
prioridade média
do paciente

Sim

Sim

Não
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Recurso

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
desabilitado

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
habilitado,
mas não
ativado

Status quando
o modo
standby do
parâmetro está
habilitado, e o
standby do
parâmetro está
ativado

Sensor de SpO2
fora da mensagem
na tela do
paciente

Sim

Sim

Sim

Mensagem de
standby do CO2/
mensagem de
standby do SpO2

Não

Não

Sim

Alarmes de alta
prioridade
(paciente)

Sim

Sim

Não (para o
parâmetro em
standby)

LEDs vermelho e
amarelo piscando
no painel frontal
durante os
alarmes de alta
prioridade
(paciente)

Sim

Sim

Não, para o
parâmetro em
standby (como
os alarmes [de
paciente] de
alta prioridade
relacionados
ao parâmetro
em standby
não existem,
neste caso)

Armazenamento
ou transferência
para as estações
remotas de
alarmes de alta
prioridade
(paciente)

Sim

Sim

Não, para o
parâmetro em
standby (como
os alarmes [de
paciente] de
alta prioridade
relacionados
ao parâmetro
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Recurso

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
desabilitado

Status
quando o
modo
standby do
parâmetro
está
habilitado,
mas não
ativado

Status quando
o modo
standby do
parâmetro está
habilitado, e o
standby do
parâmetro está
ativado
em standby
não existem,
neste caso)

4.8.3. Modo EMS
O monitor fornece uma opção para criar um conjunto diferente de
padrões de fábrica, para uso do monitor no ambiente EMS.
Quando o modo EMS estiver habilitado, as seguintes mudanças
ocorrerão no funcionamento do monitor:
•

Após ligar, o monitor abre imediatamente na tela inicial,
sem mensagens exibidas na tela.

Por padrão, o modo EMS está ativado.
Desative o modo EMS como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela inicial e Serviço na
tela do menu de configuração.

3.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído. Selecione
Padrões oficiais > Monitor > Padrões de fábrica.

4.

Navegue até o Modo EMS e pressione Enter.

5.

Defina o Modo EMS como Desativado e clique em Enter.
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6.

Selecione Início para retornar para a tela Início. O
dispositivo solicitará salvar as configurações e desligar.
Proceda conforme solicitado.

7.

Para ativar o Modo EMS, siga as etapas 1, 2, 3, 4 e 5 acima.
Defina o Modo EMS como Ativado e clique em Enter.

8.

Selecione Início para retornar para a tela Início. O
dispositivo solicitará salvar as configurações e desligar.
Proceda conforme solicitado.

Quaisquer padrões oficiais definidos enquanto o monitor está no
modo habilitado para EMS continuarão sendo relevantes apenas
enquanto o monitor estiver no modo EMS. Quando o modo EMS
estiver desativado no monitor, os padrões permanecerão os padrões
de fábrica (se não houver mudanças nos padrões oficiais que nunca
foram feitas quando o EMS foi desativado) ou padrões definidos
enquanto o EMS foi desativado no monitor.
Da mesma forma, se as alterações forem feitas nos padrões enquanto o
modo EMS está desativado no monitor, essas mudanças não serão
relevantes enquanto o monitor estiver no modo EMS. Assim, se desejado,
uma instituição pode manter dois conjuntos de padrões oficiais: uma
para o modo EMS e uma para quando o modo EMS está desativado.

4.8.4. Sinal de lembrete
Quando o monitor estiver definido para Áudio Desl. (Desativação
permanente do alarme), é fornecido um sinal de lembrete, um único
bipe sonoro, a cada dois minutos para indicar que o monitor está em
estado de desativação permanente do alarme.
Por padrão, esse sinal de lembrete está Desativado.
Ative o sinal de lembrete da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela inicial e Serviço na
tela do menu de configuração.
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3.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

4.

Selecione Padrões oficiais > Monitor.

5.

Navegue até Sinal de lembrete e clique em Enter. Defina o
sinal de lembrete como Ativado e clique em Enter.

6.

Selecione Início para retornar para a tela Início. O
dispositivo solicitará salvar as configurações e desligar.
Proceda conforme solicitado.

7.

Ao reiniciar, o sinal de lembrete será ativado.

4.9.

Gráfico de referência do
menu da tela do monitor

O gráfico abaixo mostra os caminhos de fluxo do menu para navegar
pelas diferentes telas do monitor.
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Figura 19. Fluxo de menu do monitor
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4.10. Capnografia com o
monitor
4.10.1.
Itens consumíveis do
Microstream™ EtCO2

Cuidado:
Antes de usar, leia atentamente as Orientações de Uso dos
itens consumíveis do Microstream™ etCO2.

Cuidado:
Utilize apenas consumíveis Microstream™ etCO2 para
assegurar que o monitor funcione adequadamente.

Cuidado:
Os consumíveis Microstream™ etCO2 são projetados para
uso em um único paciente e não devem ser reprocessados.
Não tente limpar, desinfectar ou apagar a linha de
amostragem, pois o monitor pode ser danificado.

Cuidado:
Descarte os consumíveis Microstream™ etCO2 de acordo
com os procedimentos operacionais padrão ou usando as
orientações da legislação local para descarte de resíduos
hospitalares contaminados.

AVISO
Conexões soltas ou danificadas podem comprometer a
ventilação ou causar uma medição imprecisa dos gases
respiratórios. Conecte com segurança todos os
componentes e verifique as conexões para ver se há
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vazamentos de acordo com os procedimentos clínicos
padrão.

AVISO:
Se muita umidade entrar na linha de amostragem (isto é, da
umidade ambiente ou da respiração de ar excepcionalmente
úmido), a mensagem Desobstruindo FilterLine aparecerá na
área de mensagem do monitor. Se não for possível limpar a
linha de amostragem (FilterLine), a mensagem Obstrução
FilterLine será exibida na seção de exibição de forma de
onda do CO2 na tela inicial e na área de mensagem do
monitor. (Se não for exibida nenhuma forma de onda, a
mensagem aparecerá apenas na área de mensagem.)
Substitua a linha de amostragem uma vez que a mensagem
de obstrução do FilterLine aparecer.

AVISO:
A linha de amostragem pode causar a ignição de O2 quando
diretamente exposta ao laser, dispositivos ESU ou a altas
temperaturas. Ao executar procedimentos de cabeça e
pescoço que envolvam laser, dispositivos eletrocirúrgicos ou
alta temperatura, use com cuidado para evitar a combustão
da linha de amostragem ou das cortinas cirúrgicas ao redor.

Observação:
Ao conectar uma linha de amostragem no monitor,
parafuse o conector da linha de amostragem no
sentido horário na porta de CO2 do monitor até o final,
para garantir que ele esteja firmemente conectado ao
monitor. Isso vai assegurar que não ocorra fuga de
gases durante a medição no ponto de conexão e que a
precisão da medição não seja comprometida.

Observação:
Depois da conexão da linha de amostragem do CO2,
verifique se os valores de CO2 aparecem no visor do
monitor.
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Os consumíveis do Microstream etCO2 estão disponíveis num
determinado número de variedades, dependendo do tamanho e do
tipo do paciente e outras considerações. Devem-se levar em
consideração as seguintes considerações quando se escolhe o
consumível correto para um paciente.
•

Se o paciente está intubado ou não intubado

•

Se o paciente está com balão de oxigênio

•

Tempo de uso

•

Tamanho e peso do paciente

•

Se o paciente está respirando pelo nariz, pela boca ou
alternando entre a respiração oral e nasal

É exibida uma lista de consumíveis do Microstream™ etCO2 na
seção 8.1 Consumíveis Microstream EtCO2 na página 212. Para obter
mais informações sobre o Microstream FilterLines ou sobre opções
adicionais de dimensionamento e embalagem desses produtos, entre
em contato com o seu representante local ou consulte
http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurBrands/Microstr
eam.
Selecione a linha de amostragem adequada e ligue-a ao monitor
antes de encaixá-la nas vias aéreas do paciente. Certifique-se de
seguir as orientações de uso dos consumíveis do Microstream™ etCO2
para ver a conexão adequada.

Observação:
O termo genérico FilterLine ou linha de amostragem
utilizados neste manual são intercambiável com
qualquer um dos consumíveis Microstream™ etCO2.
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4.10.2.

Conexão do FilterLine

Antes de monitoramento de um paciente com capnografia, a linha de
amostragem adequada (FilterLine) deve ser ligada ao monitor e ao
paciente.
Conecte a linha de amostragem, como segue:
1.

Abra o obturador do conector de entrada da linha de
amostragem e conecte a linha de amostragem adequada.
Aparafuse o conector de linha de amostragem no monitor
no sentido horário, até o final.

2.

Conecte a linha de amostragem no paciente como descrito
nas Orientações de Uso, fornecidas com a linha de
amostragem.

3.

Quando a linha de amostragem estiver conectada, o
monitor vai começar imediatamente a procurar respirações,
mas não vai indicar uma condição No Breath antes de ter
ocorrido qualquer respirações válidas.

4.10.3.
Dados de CO2
apresentados pelo monitor
O monitoramento do EtCO2 está disponível para pacientes adultos,
infantis (de todos os tipos) e neonatais.
A tela Início do monitor exibe os dados de CO2 em tempo real. Os
dados exibidos incluem:
•

Valores de etCO2 em tempo real com a unidade selecionada
(para unidades disponíveis, consulte a seção 10.6
Capnografia Microstream™ na página 222)

•
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Frequência respiratória (RR) em respirações por minuto,
como derivado da capnografia
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•

Forma de onda do CO2 (em algumas telas)
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Figura 20. Dados de CO2 no monitor

1

Indicação

Função

1

Forma de onda de CO2

2

Valor de EtCO2

3

Valor da frequência de respiração

2

3

Além disso, o monitor pode exibir os dados de CO2 em forma de
tendência, mostrando hora, data, etCO2, RR, alarmes, eventos e um
marcador de INÍCIO DE CASO. Para obter mais informações sobre a
exibição de tendência, consulte a seção 4.15 Tendência na página 148.
Se for escolhida a tela inicial numérica, a forma de onda do CO2 não
será exibida. Em vez disso, os dados do CO2 vão aparecer em uma fonte
grande, para permitir a fácil visualização, mesmo à distância. Para a
seção do CO2 da tela inicial numérica, consulte a Figura 7. Visualização
da tela Início Nº 3 na página 30. Para ver outros tipos de tela inicial,
consulte a seção 2.3.5 Opções de tela do visor de monitoramento na
página 26.
Para todos os tipos de pacientes, o etCO2 numérico exibido na tela é o
valor máximo de CO2 nos últimos 20 segundos, atualizado uma vez
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por segundo. Soará um alarme etCO2 com base no valor de etCO2
apresentado na tela.
Em ambientes de alta altitude, os valores de etCO2 podem ser
menores do que os valores observados ao nível do mar, como
descrito pela lei de pressões parciais de Dalton. Quando utilizar o
monitor em ambientes de alta altitude, é aconselhável considerar o
ajuste das configurações de alarme do etCO2 da forma
correspondente.
O modo de medição corrige o valor de CO2 para a configuração de
BTPS (temperatura corporal, pressão, saturação), que assume que os
gases alveolares são saturados com o vapor de água. A configuração
de BTPS deve permanecer ativada para a medição do paciente. Para
outros fins, pode ser desligado na tela de configuração do CO2.

4.10.4.
Parâmetros ajustáveis de
CO2
O monitor oferece a opção de ajustar algumas definições de
parâmetros utilizados para a medição de CO2 para atender às
necessidades do paciente, aos requisitos de sua instituição ou a
outras necessidades. Para alterar essas configurações
temporariamente até que o monitor seja desligado, siga o
procedimento abaixo. Para definir as alterações como padrões oficiais
para que as configurações permaneçam em vigor mesmo após o
monitor ser desligado, consulte a seção 11.1.1 Alteração dos padrões
oficiais na página 237.
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Figura 21. Tela de configuração do CO2

As definições dos parâmetros de CO2 podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu e
Configuração de CO2 na tela do menu de configuração.
Clique em Enter.

3.

Navegue até o parâmetro desejado e pressione Enter.
Selecione o valor desejado e clique em Enter para retornar à
tela de Configuração do CO2. Selecione Início para retornar
à tela inicial.

4.

Para fazer alterações na forma de onda do CO2, selecione
Configuração da forma de onda do CO2 na tela do menu
de configuração. Clique em Enter.

5.

Em ambos os casos, navegue até o parâmetro desejado e
pressione Enter. Selecione o valor desejado e clique em
Enter para retornar à tela de Configuração do CO2.
Selecione Início para retornar à tela inicial.
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6.

Para alterações permanentes nesses parâmetros, altere os
parâmetros em Padrões oficiais. Para obter mais informações,
consulte a seção 11.1.1 Alteração dos padrões oficiais na
página 237.

Tabela 5. Parâmetros do CO2
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

BTPS*

Ligado, Desligado

Ligado

Tempo limite da
bomba (min)

5, 10, 15, 30

15

Escala de exibição da
tendência de EtCO2
(mmHg)

50, 100, 150

50

Escala de exibição da
tendência RR (bpm)

50, 100, 150

50

Nível do alerta visual
de A/h

1-99

10

* O BTPS indica a correção padrão usada durante a medição de temperatura do corpo,
pressão e saturação. O BTPS deve ser definido como LIG. durante todos os procedimentos
de medição. O monitor desliga automaticamente a correção de BTPS durante os
procedimentos de calibração e ativa-o novamente depois desses procedimentos. Não há
necessidade de o usuário fazer quaisquer alterações na configuração de BTPS.

Tabela 6. Parâmetros de configuração da forma de onda de CO2
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

Velocidade de exame
Adulto/Pediátrico
(mm/s)

1, 2, 3, 6.3, 12.5, 25

6.3

Escala de forma de
onda do CO2 (mmHg)

20, 60, 120, 150,
Automático

60
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A velocidade de exame é a velocidade com a qual a forma de onda
completa um ciclo do gráfico, cobrindo toda a tela de exibição.

4.10.5.
Monitoramento do CO2
durante a análise de MRI

AVISO:
Não use o FilterLine H Set Infant/Neonatal ou o VitaLine H
Set Infant/Neonatal durante a leitura de imageamento por
ressonância magnética (MRI). Usar o FilterLine H Set
Infant/Neonatal durante a ressonância magnética poderia
causar um artefato na imagem de MRI.

AVISO:
Durante a leitura de MRI, o monitor deve ser colocado fora
da suíte de MRI. Quando o monitor é utilizado fora da suíte
de MRI, o monitoramento de etCO2 pode ser implementado
anexando-se o FilterLine XL para fornecer o comprimento
estendido.

Cuidado:
O uso de uma linha de amostragem de CO2 com H em seu
nome (indicando que é para uso em ambientes
umidificados) durante a ressonância magnética pode causar
interferência. Aconselha-se o uso de linhas de amostragem
não H. Para obter uma lista de linhas de amostragem H,
consulte a seção 8.1 Consumíveis Microstream EtCO2 na
página 212.
O monitoramento não invasivo de etCO2 durante o imageamento de
ressonância magnética (MRI) pode ser realizado com o monitor, um
FilterLine XL e uma linha de amostragem apropriada de CO2.
O monitor pode ser usado durante a análise MRI, como segue:
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1.

Coloque o monitor fora da suíte MRI. Deve haver um orifício
na parede da suíte (cerca de 10 cm. de diâmetro).

2.

Conecte o FilterLine XL ao monitor e oriente o FilterLine XL
pelo buraco na parede da suíte MRI.

3.

Fixe o FilterLine XL no paciente.

Devido ao grande comprimento do FilterLine XL, pode haver um
aumento no tempo de atraso e, portanto, um tempo de resposta mais
lento.
Para adquirir o FilterLine XL, entre em contato com seu representante
local.

4.11. Oximetria de pulso com o
monitor
4.11.1.
Conexão de um sensor de
SpO2 ao monitor
Antes do monitoramento de um paciente com a oximetria de pulso, o
sensor adequado de SpO2 deve estar conectado ao monitor e ao
paciente.
A conexão do sensor de SpO2é realizada como segue:
1.

Conecte o cabo de extensão de SpO2 firmemente no sensor
de SpO2 do monitor no painel do lado esquerdo e, em
seguida, conecte o sensor apropriado de SpO2 Nellcor ao
cabo de extensão.

2.

Conecte o sensor de SpO2 Nellcor ao paciente como descrito
em suas Orientações de Uso, usando um cabo de extensão
do sensor de SpO2 Nellcor
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3.

Quando o sensor de SpO2 está conectado ao cabo de
extensão e conectado ao monitor, o monitor vai começar
imediatamente a procurar um pulso. Ele vai indicar Sensor
SpO2 fora do paciente até o momento em que o sensor é
colocado no paciente. Isso é classificado como alarme de
prioridade média e vai gerar um bipe triplo a cada trinta
segundos. Para evitar a mensagem de alarme e o aviso
sonoro, você pode conectar o cabo de extensão ao monitor,
mas espere para conectar o sensor de SpO2 ao cabo de
extensão até o momento de conectar o paciente no monitor.

4.

Para iniciar o monitoramento, coloque o sensor no paciente
conforme descrito nas Instruções de Uso do sensor.

4.11.2.

Sensores de SpO2 Nellcor

AVISO:
Antes de usar, leia com atenção as Orientações de Uso do
sensor, incluindo todos os avisos, cuidados e instruções.

AVISO:
Perigo de choque elétrico – Não mergulhe nem molhe o
sensor.

AVISO:
Não utilize nenhum sistema de monitoramento, sensor,
cabo ou conector que pareçam estar danificados. Remova
qualquer equipamento danificado do serviço para inspeção
por um técnico qualificado.

AVISO:
Não use um cabo do sensor ou da interface danificado. Não
use um sensor com componentes ópticos expostos.
90
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AVISO:
Não borrife, derrame nem salpique líquidos no monitor,
seus acessórios, conectores, interruptores ou orifícios no
gabinete, pois isso pode causar danos ao monitor.

AVISO:
Use apenas sensores e cabos de interface aprovados pela
Covidien ao conectar à porta do sensor. A conexão de outro
cabo ou sensor influencia a precisão dos dados do sensor, o
que pode levar a resultados adversos. Verifique a
compatibilidade da sonda de oximetria de pulso, do cabo e
do monitor antes do uso para garantir a precisão e a
utilização segura.

AVISO
Use somente cabos de interface aprovados pela Covidien
com o monitor. A utilização de outro cabo de interface
afetará negativamente o desempenho. Não acople na porta
do sensor nenhum cabo projetado para uso no computador.

AVISO:
Desligue o monitor e o sensor do paciente durante o exame
de ressonância magnética (MRI). Objetos que contêm metal
podem se tornar projéteis perigosos quando estão sujeitos
aos campos magnéticos fortes criados por equipamentos de
ressonância magnética. Além disso, correntes induzidas
poderiam causar queimaduras.
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AVISO:
Dano tecidual pode ser causado por aplicação ou uso
incorreto de um sensor de oximetria de pulso. Inspecione o
local do sensor conforme indicado nas Instruções de Uso.
Não aplique o sensor com muita força ou usando pressão
excessiva. Não enrole o sensor, não aplique fita
complementar nem deixe o sensor muito tempo em um só
lugar. Se a pele sob o sensor ficar irritada, troque o local do
sensor.

Cuidado:
Os sensores de uso num único paciente e os sensores de
adesivo destinam-se para uso num único paciente. Não
transfira um sensor de uso único ou um sensor de adesivo
de um paciente para outro.
Os sensores utilizados com este monitor podem ser categorizados
como dispositivos de superfície de contato com a pele por um
período limitado. Os sensores passaram nos testes recomendados de
biocompatibilidade e estão, portanto, em conformidade com a norma
ISO 10993-1.

4.11.3.
Seleção do sensor de SpO2
Nellcor
Ao selecionar um sensor, considere o peso do paciente e da atividade,
a adequação da perfusão, os locais disponíveis do sensor e a duração
prevista do monitoramento. Use as Orientações de Uso
recomendadas do sensor para orientar a seleção do sensor ou entre
em contato com a Covidien ou com um representante local da
empresa. Consulte a Tabela 7. Modelos do sensor de SpO2 Nellcor e
tamanhos de pacientes na página 93. As informações sobre o
comprimento do sensor estão incluídas nas Instruções de Uso para
cada sensor.

92

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

Oximetria de pulso com o monitor

O cabo de interface Nellcor™ (DOC-10, 10 pés/3 m ou DEC-4, 4 pés/
1,2 m) conecta o sistema de monitoramento com o sensor Nellcor™.
Não acople nenhum cabo à porta de sensor, que é destinada para o
uso do computador. Use apenas sensores e cabos de interface
aprovados pela Covidien ao conectar à porta do sensor.
Tabela 7. Modelos do sensor de SpO2 Nellcor e tamanhos de pacientes
Sensor Nellcor™

RR

Tamanho do
paciente

Nellcor™ Preemie SpO2 Sensor, não
adesivo (uso em apenas um paciente)

SC-PR*

< 1,5 kg

Nellcor™ Neonatal SpO2 Sensor, não
adesivo (uso em apenas um paciente)

SC-NEO*

1,5 a 5 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor, não
adesivo (uso em apenas um paciente)

SC-A*

>40 kg

Nellcor™ Adult-Neonatal SpO2 Sensor
com Fitas (reutilizável com adesivo)

OXI-A/N*

<3 ou >40 kg

Nellcor™ Pediatric-Infant SpO2 Sensor
com Fitas (reutilizável com adesivo)

OXI-P/I*

3 a 40 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor, duas
peças (esterilizado, uso único)

P

10 a 50 kg

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor,
duas peças (esterilizado, uso único)

N

<3 ou >40 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor, duas
peças (esterilizado, uso único)

A

> 30 kg

Nellcor™ Neonatal-Adult SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXN*

<3 ou >40 kg

Nellcor™ Infant SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXI*

3 a 20 kg
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Sensor Nellcor™

RR

Tamanho do
paciente

Nellcor™ Pediatric SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXP*

10 a 50 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXA*

>30 kg

Nellcor™ Adult XL SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXAL*

>30 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Nasal Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXR*

>50 kg

Nellcor™ Forehead SpO2 Sensor
(esterilizado, uso único)

MAXFAST*

≥10 kg

Nellcor™ Adult SpO2 Sensor,
reutilizável (não esterilizado)

DS-100A*

>40 kg

Nellcor™ SpO2 Sensor, reutilizável em
vários locais (não esterilizado)

D-YS*

>1 kg

Nellcor™ SpO2 Ear Clip, reutilizável
(não esterilizado)

D-YSE*

>30 kg

Nellcor™ Pediatric SpO2 Clip,
reutilizável (não esterilizado)

D-YSPD*

3 a 40 kg

* Adequado para uso em ambientes típicos de EMS, consulte o grau
de proteção contra infiltração de matéria e água na seção 10.11
Conformidade na página 229.

4.11.4.
Recursos do sensor
Nellcor™
Os recursos do sensor Nellcor™ são diferentes para sensores em um
nível de revisão diferente e por tipo de sensor (adesivo, reciclado e
reutilizável). O nível de revisão de um sensor está localizado na ficha.
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4.11.4.1. Testes de biocompatibilidade
Os testes de biocompatibilidade foram conduzidos em sensores
Nellcor™ em conformidade com a norma ISO 10993-1, Avaliação
Biológica de Dispositivos Médicos, Parte 1: Avaliação e Teste. Os
sensores Nellcor™ passaram nos testes recomendados de
biocompatibilidade e estão, portanto, em conformidade com a norma
ISO 10993-1.

4.11.5.
Considerações sobre o
desempenho
Este capítulo contém informações para ajudar os usuários a otimizar o
desempenho de oximetria de pulso no monitor.
Antes da primeira instalação em um ambiente clínico, um técnico
qualificado deve verificar o desempenho do monitor de acordo com o
Manual de Serviço.

4.11.5.1. Restrições do sistema de
monitoramento

AVISO:
Não utilize para medições fora dos níveis de exibição
listados para o monitor durante o monitoramento dos
pacientes.
Taxa de pulso – O sistema de monitoramento exibe apenas as taxas
de pulso entre 20 e 250 bpm. As pulsações detectadas acima de 250
bpm aparecem como 250. As pulsações detectadas abaixo de 20
aparecem como zero (0).
Saturação – O sistema de monitoramento mostra os níveis de
saturação entre 1% e 100%.
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4.11.6.
Considerações sobre o
desempenho do sensor Nellcor™

AVISO:
As leituras de oximetria de pulso e os sinais de pulso podem
ser afetados por determinadas condições ambientais, por
erros na aplicação do sensor e por condições do paciente.

Cuidado:
A incapacidade de cobrir o local do sensor com material
opaco em condições de alta luminosidade ambiente pode
resultar em medições imprecisas.

4.11.6.1. Condições imprecisas de
medição do sensor
Várias condições podem conduzir a medições inexatas dos sensores.
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•

Aplicação incorreta do sensor recomendado

•

Colocação do sensor recomendado em uma extremidade com
um manguito de pressão arterial, cateter arterial ou linha
intravascular

•

Luz ambiente

•

Incapacidade de cobrir o local do sensor com material opaco
ao operar em condições de muita luz ambiental

•

Atividade excessiva do paciente

•

Pigmento escuro da pele

•

Corantes intravasculares ou coloração aplicada
externamente, como esmalte ou creme pigmentado
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•

Perda de sinal

•

O sinal de perda de pulso pode ocorrer por várias razões.
o

Sensor recomendado aplicado com muita força

o

Enchimento de um manguito de pressão arterial na
mesma extremidade que o sensor conectado

o

Oclusão arterial próxima ao sensor recomendado

o

Má perfusão periférica

4.11.6.2. Uso recomendado
Selecione um sensor recomendado adequado, aplique conforme as
instruções e observe todas as advertências e cuidados apresentados
nas Orientações de Uso que acompanham o sensor.
Limpe e remova quaisquer substâncias como esmalte de unha do
local de aplicação. Periodicamente verifique para garantir que o
sensor permaneça posicionado adequadamente no paciente.
Fontes elevadas de luz ambiente, como lâmpadas cirúrgicas
(especialmente aquelas com uma fonte de luz xenon), lâmpadas de
bilirrubina, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de aquecimento
infravermelho e luz solar direta podem interferir com o desempenho
de um sensor de SpO2. Para evitar a interferência da luz ambiente,
garanta que o sensor esteja devidamente colocado e cubra o local do
sensor com material opaco.
Se o movimento do paciente se mostrar um problema, tente uma ou
mais das seguintes medidas:
•

Verifique se o sensor está corretamente posicionado.

•

Mova o sensor para um local menos ativo.

•

Use um sensor de adesivo que tolera algum movimento do
paciente.
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•

Use um novo sensor com adesivo fresco.

Se a má perfusão afetar o desempenho, pense em usar o sensor MAXR; ele obtém medidas da artéria etmoidal anterior do septonasal, uma
artéria fornecida pela carótida interna. Este sensor pode obter
medições quando a perfusão periférica for relativamente ruim.

4.11.6.3. Condições do paciente
Problemas de aplicação e certas condições do paciente podem afetar
as medições do sistema de monitoramento e causar a perda do sinal
de pulso.
Anemia – A anemia provoca a diminuição do conteúdo de oxigênio
arterial. Embora as leituras de SpO2 possam parecer normais, um
paciente anêmico pode estar com hipóxia. A correção da anemia
pode melhorar o teor de oxigênio arterial. O sistema de
monitoramento pode falhar ao fornecer uma leitura de SpO2 se os
níveis de hemoglobina caírem abaixo de 5 gm/dl.
Hemoglobinas disfuncionais – As hemoglobinas disfuncionais, como a
carboxihemoglobina, a metemoglobina e a sulfemoglobina, não
conseguem transportar oxigênio. As leituras de SpO2 podem parecer
normais; no entanto, um paciente pode estar com hipóxia porque há
menos hemoglobina disponível para transportar oxigênio.
Recomendam-se outras avaliações além da oximetria de pulso.
As seguintes condições possíveis adicionais dos pacientes também
podem influenciar as medições:
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•

Má perfusão periférica

•

Atividade excessiva do paciente

•

Pulsações venosas

•

Pigmento escuro da pele
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•

Corantes intravasculares, como indocianina verde ou azul de
metileno

•

Agentes corantes aplicados externamente (esmalte, tintura,
cremes pigmentados)

•

Desfibrilação

4.11.6.4. Redução de EMI (Interferência
Eletromagnética) durante o uso

AVISO:
A interrupção de EMI pode causar leituras imprecisas,
interrupção do funcionamento ou outras operações
incorretas.

AVISO:
O sistema de monitoramento destina-se para uso apenas
por profissionais de saúde. Ele pode causar interferência de
rádio ou perturbar a operação dos equipamentos nas
proximidades. A mitigação dessa interrupção pode exigir a
reorientação ou reposicionamento do sistema de
monitoramento ou o isolamento do local.

Observação:
Este monitor foi testado e está em conformidade com
os limites para dispositivos médicos relacionados com
a IEC 60601-1-2: 2007. Esses limites são projetados
para fornecer proteção razoável contra interferência
prejudicial em uma instalação médica típica.
Devido à proliferação de equipamentos de transmissão de
radiofrequência e de outras fontes de ruído elétrico em ambientes de
tratamento de saúde (por exemplo, unidades eletrocirúrgicas,
telefones celulares, rádios bidirecionais móveis, eletrodomésticos e
televisão de alta definição), é possível haver altos níveis dessa
interferência devido à proximidade ou à intensidade de uma fonte
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possa resultar na interrupção do desempenho do sistema de
monitoramento. Consulte a Tabela 9. Conformidade e Diretriz de
Imunidade Eletromagnética, Equipamento Não para Suporte à Vida na
página 108. O sistema de monitoramento foi projetado para uso em
ambientes em que a interferência eletromagnética pode ocultar o
pulso do cliente. Durante essa interferência, as medições podem
parecer inadequadas, ou o sistema de controle pode parecer não
estar funcionando corretamente. A interrupção de EMI pode causar
leituras imprecisas, interrupção do funcionamento ou outras
operações incorretas. Se isso ocorrer, analise o local de uso para
determinar a fonte de interferência e tomar as ações listadas para
eliminar a fonte.
Desligue e ligue o equipamento nas imediações para isolar o
equipamento de interferência. Reoriente ou mude o equipamento de
interferência.
Aumente a distância entre o equipamento de interferência e o
sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento gera, utiliza
e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e
utilizado de acordo com estas instruções, pode ele próprio causar
interferência prejudicial a outros dispositivos susceptíveis nas
proximidades.

4.11.7.
Tecnologia do sensor
Nellcor™
Use sensores Nellcor™, que foram projetados especificamente para
utilização com o monitor. Identifique os sensores Nellcor™ pelo
logotipo Nellcor™ na tomada. Todos os sensores Nellcor™ contêm um
chip de memória que transporta as informações sobre o sensor que o
monitor necessita para funcionar corretamente, incluindo os dados
de calibração do sensor, o tipo de modelo, os códigos de solução de
problemas e os dados de detecção de erro.
Qualquer sistema de controle que contém tecnologia OxiMax utiliza
os dados de calibração contidos no sensor na hora de calcular o SpO2
do paciente. Com a calibração do sensor, a precisão dos diversos
sensores é melhorada, uma vez que os coeficientes de calibração
podem ser adaptados para cada sensor.
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Entre em contato com a Covidien ou com um Centro de Assistência
local para obter uma Tabela de Especificação de Precisão de
Saturação de Oxigênio Nellcor™, que mostra todos os sensores
Nellcor™ usados com o sistema de monitoramento. No site
www.covidien.com, há uma cópia para impressão disponível.

4.11.7.1. Parâmetro de gerenciamento de
alarme SatSeconds™
O sistema de monitoramento controla a percentagem de locais de
ligação de hemoglobina saturados com oxigênio no sangue. Com o
gerenciamento tradicional de alarmes, os limites superior e inferior
do alarme são definidos para os alarmes em níveis específicos de
SpO2. Quando o nível de SpO2 oscila perto do limite do alarme, o
alarme soa cada vez que se viola o limite de alarme. O SatSeconds
monitora o grau e a duração de dessaturação como índice de
gravidade da dessaturação. Assim, o parâmetro SatSeconds ajuda a
diferenciar os eventos clinicamente significativos de dessaturações
menores e breves que podem resultar em alarmes falsos.
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4.11.7.1.1. Sequência de eventos de SpO2
Considere uma série de eventos que levam a uma violação do limite
de alarme do SatSeconds. Um paciente adulto experimenta várias
dessaturações menores e, em seguida, uma dessaturação
clinicamente significativa.
Veja o desenho abaixo para visualizar uma sequência cronológica de
eventos de SpO2 e como eles vão aparecer no monitor.
Figura 22. Série de eventos de SpO2

4.11.7.1.2. Primeiro evento de SpO2
O valor de SatSeconds é calculado multiplicando-se a quantidade de
dessaturação abaixo do valor limite pelo tempo (em segundos) da
dessaturação. Considere o primeiro evento. Suponhamos que o limite
de alarme de SPO2 esteja definido como 85 e o limite de alarme do
SatSeconds esteja definido como 25. O SPO2 do paciente cai para 79%
e a duração do evento é dois (2) segundos antes que a saturação
novamente exceda o limite de alarme inferior de 85%. Neste cenário,
o valor abaixo do limite é de 6 (85-79) e o número de SatSeconds é,
portanto, 12 (6x2).
Uma vez que o limite do alarme do SatSeconds está definido como
25, e o número real de Sat-Seconds é igual a 12, não há alarme
sonoro.
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Figura 23. Primeiro evento de SpO2: Sem alarme do SatSeconds

4.11.7.1.3. Segundo evento de SpO2
Considere o segundo evento. Suponhamos que o limite de alarme do
SatSeconds ainda esteja definido como 25. O SpO2 do paciente cai
para 84% e a duração do evento é 15 segundos antes que a saturação
novamente exceda o limite de alarme inferior de 85%.
Uma vez que o limite do alarme do SatSeconds está definido como
25, e o número real de Sat-Seconds é igual a 15 (1x15), não há alarme
sonoro.
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Figura 24. Segundo evento de SpO2: Sem alarme do SatSeconds

4.11.7.1.4. Terceiro evento de SpO2
Considere o terceiro evento. Suponhamos que o limite de alarme do
SatSeconds ainda esteja definido como 25. Durante este evento, o SpO2
do paciente cai para 75%, 10% inferior ao limite de alarme inferior, que
é de 85%. Como a saturação do paciente não retorna para um valor
acima do limite inferior do alarme dentro de 2,5 segundos, soa um
alarme.
Neste nível de saturação, o evento não pode exceder 2,5 segundos
sem invocar um alarme do SatSeconds.
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Figura 25. Terceiro evento do SpO2: aciona o alarme SatSeconds

4.11.7.1.5. A rede de segurança do
SatSeconds
A "rede de segurança" do SatSeconds é para pacientes com níveis de
saturação frequentemente abaixo do limite, mas sem ficar abaixo do
limite de tempo suficiente para que a configuração do tempo de
SatSeconds seja atingida. Quando três ou mais violações de limite
ocorrerem em 60 segundos, soa um alarme mesmo que a
configuração de tempo do SatSeconds não tenha sido atingida.
Por padrão, a opção do SatSeconds é 100 para pacientes adultos e
pediátricos e DESL. para pacientes infantis/neonatais. A opção
SatSeconds pode ser alterada nos Padrões Oficiais; consulte a
seção 11.1.5 Configurações dos alarmes do monitor na página 241.
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4.11.7.1.6. Alarmes do SpO2 e SatSeconds
O monitor utiliza a tecnologia de SatSeconds da Nellcor para ajudar a
reduzir o número e a frequência dos alarmes falsos de SpO2.
Um indicador de SatSeconds (
) na seção de SpO2 da tela indica o
status do SatSeconds. Quando o SatSeconds estiver Desl., só aparece
o indicador. Se o SatSeconds estiver ligado, seu valor de alarme
aparecerá sob o ícone. Com o SatSeconds ligado, o ícone de círculo do
SatSeconds é preenchido no sentido horário, à medida que o sistema
de gerenciamento de alarme detecta as leituras de SpO2 fora de
configuração do limite. O ícone do círculo se esvazia no sentido antihorário quando as leituras de SpO2 estão dentro dos limites. Quando
o ícone é preenchido completamente, toca o alarme do SatSec. Para
obter mais informações sobre a tecnologia SatSeconds, consulte a
seção 4.11.7.1 Parâmetro de gerenciamento de alarme SatSeconds™ na
página 101. Se o SatSeconds for selecionado e o valor do SatSeconds
dispara um alarme de SpO2, qualquer atraso de SpO2 que foi definido
será substituído e o alarme vai ocorrer apesar do atraso de SpO2.

4.11.8.
Desempenho essencial da
oximetria de pulso OxiMax da
Nellcor
Este sistema de monitoramento tem a capacidade de detectar as
condições fisiológicas do alarme utilizando a precisão de SpO2, da
pulsação e das condições de limite do alarme.
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Tabela 8. Desempenho da oximetria de pulso
Tipo

Valores

Faixas de medição
Faixa de saturação de SpO2

1% a 100%

Intervalo de pulsação

20 a 250 batimentos por minuto
(bpm)

Gama de perfusão

0,03% a 20%

Precisão de medição
Precisão da pulsação

20 a 250 batimentos por minuto
(bpm) ±3 dígitos (incluindo sob
baixa perfusão); com o
movimento, de 48 a 127 bpm
±5 dígitos

Precisão de saturação de SpO2

70% a 100% ±2 a ±3 dígitos

Faixa de operação e dissipação
Comprimento de onda da luz
vermelha

Aproximadamente 660 nm

Comprimento de onda da luz
infravermelha

Aproximadamente 900 nm

Potência de saída óptica

Menos de 15 mW

Dissipação de energia

52,5 mW
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Tabela 9. Conformidade e Diretriz de Imunidade Eletromagnética,
Equipamento Não para Suporte à Vida
Teste de
imunidade

IEC/EN 606011-2

Nível de
conformidade

Nível de teste
Frequência do

Diretriz do
Ambiente
eletromagnético
Equação para
separação

transmissor

Distância (d)
RF
conduzida

3 Vrms

3 Vrms

150 kHz

150 kHz

IEC/EN
61000-4-6

80 MHz

80 MHz

RF irradiada

3 V/m

3 V/m

IEC/EN
61000-4-3

80 MHz

80 MHz

800 MHz

800 MHz

3 V/m

3 V/m

800 MHz

800 MHz

2,5 GHz

2,5 GHz

d = 1,2 √P

150 kHz a 80 MHz

d = 1,2 √P

80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz a 2,5
GHz

4.11.9.
Dados de SpO2 exibidos
pelo monitor
A tela de Início do monitor exibe os dados de SpO2 em tempo real. Os
dados exibidos incluem:
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•

Valor numérico do SpO2

•

Pulsação

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

Oximetria de pulso com o monitor

•

Indicador em forma de onda ou em barra do SpO2,
mostrando pulsação arterial. Isso também se chama
pletismógrafo.

Figura 26. Tela com os dados de SpO2 na na forma de onda
1

2

3

Indicação

Função

Descrição

1

Forma de onda
do SpO2

Forma de onda do SpO2, que
indica a pulsação arterial do
paciente

2

Valor de SpO2

Valor de SpO2 do paciente
atual

3

Valor de PR

Valor de pulsação do
paciente atual (PR)

Nas telas iniciais com formas de onda de SpO2, o batimento arterial do
paciente é indicado pela forma de onda do pletismógrafo na seção de
SpO2 da tela. A forma de onda do pletismógrafo é não normalizada,
usando o sinal do sensor em tempo real para refletir a força pulsátil
relativa.
Quando forem escolhidas as telas iniciais com indicador de barra, o
batimento arterial do paciente é indicado pelo ritmo da barra vertical
azul na seção de SpO2 da tela.O pico desta barra coincide com o pico
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da pulsação arterial do paciente. Consulte a Figura 27. Tela de dados
em números de SpO2 abaixo.
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Figura 27. Tela de dados em números de SpO2
1

2

3

Indicação

Função

Descrição

1

Indicador de
barra do SpO2

Barra vertical azul, cujo
ritmo indica a pulsação
arterial do paciente

2

Valor de SpO2

Valor de SpO2 do paciente
atual

3

Valor de PR

Valor de pulsação do
paciente atual (PR)

Além disso, o monitor pode exibir os dados de SpO2 em forma de
tendência, mostrando hora, data, SpO2, taxa de pulso (PR), alarmes,
eventos.
Quando forem ultrapassados os limites de alarme alto ou baixo de
SpO2, a leitura afetada piscará para alertar o profissional de saúde
presente para a leitura específica que é afetada.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

111

Oximetria de pulso com o monitor

4.11.10.
Parâmetros ajustáveis de
SpO2
O monitor oferece a opção de ajustar algumas definições de
parâmetros utilizados para a medição de SpO2 para atender às
necessidades de seus pacientes, aos requisitos de sua instituição ou a
outras necessidades. Para alterar essas configurações temporariamente
até que o monitor seja desligado, siga o procedimento abaixo. Para
definir as alterações como padrões oficiais para que as configurações
permaneçam em vigor mesmo após o monitor ser desligado, consulte a
seção 11.1.1 Alteração dos padrões oficiais na página 237.
As definições dos parâmetros de SpO2 podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu e
Configuração de SpO2 na tela Menu de configuração.
Clique em Enter. Será aberta a tela Configuração SpO2.

3.

Navegue até o parâmetro desejado e pressione Enter.
Selecione o valor desejado e clique em Enter para retornar à
tela Configuração SpO2. Selecione Início para retornar à
tela inicial.

4.

Para fazer alterações na forma de onda de SpO2 (velocidade
de exame), acesse e selecione Config. de forma onda SpO₂
na tela do menu de configuração. Clique em Enter. Será
aberta a tela de configuração de SpO2.

5.

Navegue até a velocidade de exame e pressione Enter.
Selecione o valor desejado e clique em Enter para retornar à
tela Configuração SpO2. Selecione Início para retornar à tela
inicial.

6.
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Para alterações permanentes nesses parâmetros, altere os
parâmetros em Padrões oficiais. Para obter mais
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informações, consulte a seção 11.1.1 Alteração dos padrões
oficiais na página 237.
7.

O SatSeconds pode ser ligado utilizando-se os padrões
oficiais; consulte a seção 11.1.1 Alteração dos padrões oficiais
na página 237.

Figura 28. Tela de configuração do SpO2

Tabela 10. Parâmetros ajustáveis de SpO2
Parâmetro

Opções

Padrão de
fábrica

Tom de pulsação

Ligado/desligado

Ligado

Escala de SpO2 para
exibição de tendência (%)

0-100, 50-100

50-100

Escala de PR para exibição
de tendência (bpm)

150, 300

150

Nível de alerta visual ODI

1-99

10

Velocidade de exame
Adulto/Pediátrico

3, 6.3, 12.5, 25

25
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Velocidade de exame
infantil/neonatal

3, 6.3, 12.5, 25

25

A velocidade de exame é a velocidade com a qual a forma de onda
completa um ciclo do gráfico, cobrindo toda a tela de exibição.

4.11.11.
Mensagem do limite de
alarme do SpO2
Quando o limite do alarme de SpO2 está definido como 85, será
exibida uma mensagem dizendo Limite de alarme baixo SpO₂: XX na
área do cabeçalho, indicando o nível BAIXO do limite de alarme do
SpO2.

4.12. Integrated Pulmonary
Index™
4.12.1.

IPI: Introdução

O Integrated Pulmonary Index™, que será mencionado daqui por
diante como IPI, é um valor numérico que integra os quatro principais
parâmetros medidos pelo monitor, a fim de fornecer uma indicação
simples do estado respiratório geral do paciente. Os parâmetros
integrados são etCO2, RR, SpO2 e PR. Apenas esses quatro parâmetros
são usados para calcular o IPI; outros parâmetros não são levados em
consideração.
O IPI é calculado usando-se os valores atuais desses quatro
parâmetros e suas interações, com base em dados clínicos
conhecidos. O IPI pode, portanto, fornecer uma indicação precoce de
uma alteração no estado ventilatório que não pode ser mostrado pelo
valor atual de qualquer um desses quatro parâmetros
individualmente. O índice foi concebido para fornecer informações
adicionais sobre o estado do paciente, possivelmente antes que os
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valores de etCO2, RR, SpO2 ou PR atinjam níveis de preocupação
clínica.
O IPI é um complemento ao monitoramento dos sinais vitais, e não se
destina a substituí-lo.
A nota técnica contendo detalhes sobre o algoritmo de IPI está
disponível na Covidien.
Como o índice usa os dados do monitoramento de CO2 e SpO2, ele só
estará disponível quando os dois parâmetros estão disponíveis.
O intervalo do índice é 1-10; os valores de índice devem ser
entendidos como se vê na tabela abaixo.
Tabela 11. Valores de IPI
Faixa do índice

Status do paciente

10

Normal

8-9

Dentro da normalidade

7

Perto da normalidade; requer
atenção

5-6

Requer atenção e pode exigir
intervenção

3-4

Requer intervenção

1-2

Requer intervenção imediata

A interpretação dos valores do IPI do paciente pode mudar em
ambientes clínicos diferentes. Por exemplo, os pacientes com
dificuldades respiratórias específicas (em contraste com pacientes
saudáveis que estão sendo monitorados durante a sedação ou gestão
da dor) podem exigir um limite inferior do alarme mínimo de IPI para
refletir sua capacidade respiratória prejudicada.
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O IPI está disponível para todos os três grupos de pacientes
pediátricos
(1-3 anos, 3-6 anos e 6-12 anos) e para pacientes adultos. Ele não está
disponível para os pacientes Neonatal/infantil (pacientes até a idade
de um ano) e, portanto, não vai aparecer nas telas de pacientes
Neonatal/Infantil.

4.12.2.

Avisos de IPI

AVISO:
Certifique-se de que o tipo de paciente esteja devidamente
selecionado antes de iniciar o monitoramento de um
paciente. A escolha de um tipo de paciente incorreto pode
produzir dados incorretos do IPI do paciente.

AVISO:
Quando um alarme mínimo de IPI for acionado para um
paciente, a equipe médica deve rever o estado do paciente
para determinar se é necessária uma mudança na
assistência médica.

4.12.3.

Visualização do IPI

O IPI aparece na tela inicial 3 e na tela inicial 9 tanto como valor
numérico e no gráfico de tendência. Em algumas outras telas iniciais,
aparece apenas como valor numérico.
A opção de IPI pode ser desativada na tela Padrões oficiais; veja
abaixo para obter mais informações. No modo de medição neonatal,
a opção de IPI é automaticamente desativada.
Para o gráfico de tendência de IPI (que pode ser visto na tela inicial do
monitor), consulte a Figura 29. Gráfico de tendência de IPI abaixo.
Figura 29. Gráfico de tendência de IPI
1
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Indicação

Função

1

Valor de IPI

2

Forma de onda da tendência de
IPI
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4.12.4.

Opções de IPI

O nível de zoom de IPI pode ser alterado da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Ajuste na tela do menu e depois
Configuração de forma de onda tendência na tela do
menu de configuração. Clique em Enter.

3.

Acesse e selecione Zoom de tendência IPI (Hora). Clique
em Enter. Navegue até o nível de zoom desejado.

4.

Clique em Enter e depois selecione Início para retornar à
tela inicial.

Tabela 12. Opções ajustáveis de IPI
Parâmetro

Opções

Padrão de
fábrica

Zoom da tendência IPI
(hora)

1 hora, 2 horas, 4 horas

1 hora

Use a opção Padrões oficias para ativar/desativar o Alerta de IPI, ou
para alterar as opções de exibição de IPI permanentemente; consulte
a seção 11.1 Padrões oficiais na página 237.

4.13. Apneias por hora (A/h) e
o Índice de Dessaturação
de Oxigênio (ODI)
4.13.1.

A/h e ODI: Introdução

O algoritmo de Apneias por Hora (A/h) (também conhecido como ASA,
Alerta de Saturação de Apneia) e o Índice de Dessaturação de Oxigênio
(ODI) fazem parte da família de Smart Capnography™ de algoritmos
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inovadores. O Smart Capnography™ simplifica o uso do monitoramento
de CO2 em produtos habilitados para Microstream™, para melhorar a
segurança do paciente e o fluxo de trabalho clínico.
O valor de A/h e o ODI fornecem uma maneira fácil de ajudar com a
identificação e a quantificação de eventos de apneia e de
dessaturação de oxigênio durante o período de internação do
paciente.
O A/h e o ODI informam os eventos de apneia e a dessaturação de
oxigênio e calcula a apneia por hora (A/h) associada e o Índice de
Dessaturação de Oxigênio (ODI). Usando o A/h e o ODI, os médicos
conseguem reconhecer anormalidades de ventilação e oxigenação
enquanto os pacientes estão sendo monitorados durante a
internação com o monitor. O A/h e o ODI são apenas para pacientes
adultos (idade de 22 ou mais).
O valor de A/h e o ODI são exibidos em tempo real em uma das telas
iniciais (Figura 13. Visualização da tela Início Nº 9 na página 38) e nas
telas fáceis de ler do relatório de ventilação e de dessaturação do O2.
Na exibição da tela inicial, um asterisco perto do ODI ou no texto do
A/h indica que o paciente atingiu o nível de alerta visual de A/h ou o
nível de alerta visual do ODI. O nível para os dois indicadores pode ser
definido na tela Padrões oficiais > Parâmetros; consulte a seção 11.1
Padrões oficiais na página 237.
Figura 30. ODI e A/h na tela inicial
1

2

3
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Indicação

Função

1

Valor de ODI

2

Alerta visual de ODI

3

Valor de A/h

4

Alerta visual de A/h

4.13.2.

Apneias por hora

Uma apneia é um período durante o qual a respiração é interrompida
ou muito reduzida. A apneia por hora (A/h), calculada pelo monitor,
fornece uma contagem do número de pausas de pelo menos 10
segundos na respiração do paciente experimentado ao longo da
última hora.
Nos relatórios de ventilação de dessaturação A e B, o valor de A/h é o
valor médio de Apneias por Hora durante o período selecionado de 2,
4, 8 e 12 horas. Nessa tela, também é mostrado o número de eventos
de apneia de ≥10 segundos, de 10 a 19 segundos, de 20 a 30
segundos e de > 30 segundos durante o período selecionado.
Esse valor de A/h é utilizado para ajudar a indicar para o profissional a
regularidade da respiração do paciente.
No monitor, a apneia por hora é uma contagem do número de vezes
em uma hora que a respiração cessou durante dez segundos ou mais.
Como se trata de uma contagem por hora, as linhas tracejadas que
aparecem na tela indicam o período de uma hora desde o início do
monitoramento.
O alerta visual de A/h indica ao profissional da saúde que a contagem
de A/h em qualquer período de uma hora durante as últimas 12 horas
ultrapassou um determinado número. Um asterisco aparece perto do
valor de A/h apenas quando se aciona um alerta visual de A/h, sendo
atualizado a cada 10 minutos. O alerta visual na tela indica ao
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profissional que o relatório B de ventilação e dessaturação de O2
(consulte a seção 5.2 Relatórios na página 165) deve ser visualizado,
para que seja possível aprender mais sobre o estado do paciente.
O valor de A/h está disponível apenas para pacientes adultos e
destina-se a pacientes com idade de 22 anos ou mais. Não está
disponível para crianças (0 a 1 ano) ou para pacientes com menos de
22 anos.

4.13.3.
Índice de Dessaturação de
Oxigênio (ODI)
O Índice de Dessaturação de Oxigênio (ODI) indica as "quedas" de
SpO2 – ou seja, o número de vezes que o valor SpO2 caiu 4% ou mais
da linha de base e retornou à linha em 240 segundos ou menos.
(Refere-se à percentagem de saturação de oxigênio, não a
percentagem da taxa atual de SpO2 do paciente.) A linha de base é
criada quando um valor consistente e estável (no intervalo de ± 1
ponto de SpO2 [%]) de SpO2 é detectado durante um período de 20
segundos. Esta linha de base, atualizada uma vez por segundo, será o
valor máximo arredondado de SpO2 ao longo destes 20 segundos. Se
uma linha de base válida não pode ser estabelecida com base na
definição acima, então a linha de base anterior é mantida.
Um ODI inferior (ou seja, menos casos deste estilo) indica uma maior
estabilidade da saturação de oxigênio do paciente. Como este índice
é uma contagem por hora, as linhas tracejadas que aparecem na tela
indicam o período de uma hora desde o início do monitoramento.
No relatório B de ventilação e de dessaturação, o ODI representa as
"quedas" médias por hora no SpO2 no período selecionado de 2, 4, 8 e
12 horas.
O alerta visual de ODI indica ao profissional da saúde que a contagem
de ODI em qualquer período de uma hora durante as últimas 12 horas
ultrapassou um determinado número. O asterisco aparece perto do
valor de ODI apenas quando se aciona um alerta visual de ODI, sendo
atualizado a cada 10 minutos. O alerta visual na tela indica ao
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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profissional que o relatório B de ventilação e dessaturação de O2
(consulte a seção 5.2 Relatórios na página 165) deve ser visualizado,
para que seja possível aprender mais sobre o estado do paciente.
O ODI está disponível apenas para pacientes adultos e destina-se a
pacientes com idade de 22 anos ou mais. Não está disponível para
crianças (0 a 1 ano) ou para pacientes com menos de 22 anos.

4.13.4.
Monitoramento com A/h e
ODI
Ao monitorar pacientes com A/h (também conhecido como ASA, ou
Alerta de Saturação de Apneia) e com ODI, leve as seguintes questões
em consideração:

Cuidado:
Observe que o valor de A/h e de ODI não informa os eventos
de hipopneia.

Cuidado:
A Apneia por Hora (A/h) e o Índice de Dessaturação de
Oxigênio (ODI) não representam e não devem ser
interpretados como índice de apnéia e hipopneia (AIH)
conforme relatado por estudos formais de polissonografia.

Cuidado:
A Apneia por Hora (A/h) e o Índice de Dessaturação de
Oxigênio (ODI) não representam e não devem ser usados
para diagnosticar a respiração desordenada do sono.

Cuidado:
Os alarmes e um ambiente ruidoso podem afetar os valores
de A/h e ODI. Consulte a Nota sobre recomendações sobre
como alterar as configurações do monitor para um paciente
dormindo abaixo.
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Cuidado:
A A/h e o ODI são informados no monitor durante todo o
período de monitoramento. No entanto, o monitor não
pode discernir se o paciente está realmente dormindo.

Cuidado:
Se um paciente remove um sensor, o monitor pode indicar
apneias quando não ocorreram apneias.

Cuidado:
A administração de analgesia com opioides e sedativos
pode causar depressão respiratória, o que vai resultar em
eventos de apneia transitória e de dessaturação de O2 que
serão refletidos nos valores de A/h e de ODI.

Cuidado:
Leia todas as informações do usuário para assegurar a total
compreensão do valor de A/h.
Observe que o tipo de paciente é usado para calcular o valor de A/h e
de ODI. Por esta razão, é importante selecionar o tipo de paciente
corretamente. Pela mesma razão, a alteração do tipo de paciente (de
adulto para pediatra, por exemplo) vai limpar os dados armazenados
de A/h e ODI para o paciente atual. Os cabeçalhos de A/h e de ODI não
aparecem para os pacientes infantis/neonatais ou pediátricos.
Ao usar o monitor para A/h e ODI com um paciente dormindo,
recomenda-se que o monitor seja conectado a uma estação central de
monitoramento em que os alarmes serão ouvidos. Uma vez feito isso,
o som do alarme no monitor ao lado do leito do paciente pode ser
desativado, de modo a não perturbar seu sono. Os alarmes sonoros
são desativados em Sistema > Serviço > Inserir senha de serviço
(consulte a seção 13 Apêndice B: Senha de serviço do monitor na página
274) > Padrões oficiais > Monitor. Na lista de opções na tela, altere o
Volume do alarme para Áudio desl.. Isso só deve ser feito se o
monitor estiver sob vigilância constante através de uma conexão com
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uma estação central (ou outro meio de vigilância), de modo que os
alarmes do paciente sejam observados pelos profissionais de saúde
enquanto o alarme está desligado no monitor de cabeceira.

4.14. Alarmes e mensagens
4.14.1.

Introdução aos alarmes

O monitor aciona os alarmes relacionados com a condição do
paciente, bem como com os erros de equipamento. Os alarmes
alertam o profissional de saúde que a condição do paciente está além
dos limites predefinidos, ou indicam uma condição de avaria ou de
mau funcionamento do hardware do monitor.
O monitor contém três níveis de alarmes e alertas, cada um definido
por um conjunto de indicações sonoras e/ou visuais. Cada alarme tem
um nível de prioridade de alarme padrão, mas pode ser ajustado para
outro nível, a critério da instituição, por meio dos padrões oficiais. Os
níveis de alarmes e avisos são como segue:
•

Alarmes de alta prioridade

•

Alarmes de média prioridade

•

Avisos

A tabela a seguir descreve como os alarmes são indicados.
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Tabela 13. Indicações de alarme
Tipo de
alarme

Indicadores
Sonoro

Numérico

Mensagens

Indicador
Leve

Alarmes de
alta
prioridade
(paciente)

Padrão
de bipe
de alta
prioridad
e
repetido
a cada 5
segundo
s

Alternância
de fundo
vermelho e
moldura
vermelha
para o valor
numérico

Aparecem
na área de
mensagem;
certas
mensagens
aparecem
também na
área de
forma de
onda

Indicador
vermelho
piscando

Alarmes de
média
prioridade

Bipe
triplo
repetido
a cada 10
segundo
s

Alternância
de fundo
amarelo e
moldura
amarela para
o valor
numérico

Aparecem
na área de
mensagem;
certas
mensagens
aparecem
também na
área de
forma de
onda

Indicador
amarelo
piscando

Avisos

Sem
alarme
sonoro

N/A

Aparecem
na área de
mensagem;
certas
mensagens
aparecem
também na
área de
forma de
onda

Sem luz
indicadora

Algumas mensagens são exibidas na área de forma de onda, bem
como na área de mensagem; estas mensagens estão listadas na
Tabela 16. Mensagens na área de não mensagens na página 144.
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4.14.2.

Exibição de alarme

Para visualizar os indicadores de alarmes visuais, a posição prevista
para o operador é na frente da tela do monitor. A posição prevista
para o operador, a fim de ouvir os sinais sonoros, é qualquer posição
perto do monitor (em uma escala de 360°).
Os alarmes são indicados, quando ocorrem, na seção relevante da tela
inicial das seguintes maneiras:
•

Indicado em formato de texto na área de mensagem (com
uma seta direcional que mostra se os parâmetros
ultrapassaram um limite alto ou baixo do alarme e a
prioridade do alarme, com vermelho para alarmes de alta
prioridade e amarelo para alarmes de prioridade média).
Além disso, a caixa cinza escura no lado direito da área da
mensagem de alarme vai indicar, por exemplo, 1 de 3, o que
indica que o alarme exibido é o primeiro dos três alarmes
atualmente ativos. Isso é útil se houver mais do que um
alarme ativo de uma só vez.

•

Indicado na área numérica, com uma seta direcional
mostrando alarme alto ou baixo e a prioridade do alarme,
com vermelho para alarmes de alta prioridade e amarelo
para alarmes de prioridade média, além da alternância entre
o fundo e a moldura na cor vermelha, indicando um alarme
de prioridade alta ou o fundo e a moldura alternando na cor
amarela, o que indica um alarme de prioridade média.

A seguir, é mostrado um exemplo de uma tela com um alarme.
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Figura 31. Exemplo de alarme de alta prioridade (No Breath)
1

2

3

4

5

6

Indicação

Função

Descrição

1

Forma de onda do
SpO2

Forma de onda de SpO2 do
paciente atual

2

Forma de onda de
CO2

Forma de onda de CO2 do
paciente atual

Alarme indicado na
área de mensagem

Alarme indicado no formato
de texto na área de
mensagem, com moldura
vermelha mostrando um
alarme de alta prioridade (os
outros alarmes de alta
prioridade também vão
mostrar uma seta direcional
vermelha na área de
mensagem)

3
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Indicação

Função

Descrição

4

Área numérica

Para os alarmes de alta
prioridade diferentes de No
Breath, o alarme é indicado
na área numérica, com seta
vermelha e fundo vermelho
para o valor do paciente,
indicando um alarme de alta
prioridade

5

Dados numéricos de
CO2

Dados numéricos de CO2 do
paciente atual

6

Dados numéricos de
SpO2

Dados numéricos de SpO2 do
paciente atual

Figura 32. Exemplo de alarme de prioridade média

1
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2

3

4

5
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Indicação

Função

Descrição

1

Forma de onda do
SpO2

Forma de onda de SpO2 do
paciente atual

2

Forma de onda de
CO2

Forma de onda de CO2 do
paciente atual

3

Alarme indicado na
área de mensagem

Alarme indicado no formato de
texto na área de mensagem,
com moldura amarela e seta
amarela indicando um alarme
de prioridade média

4

Dados numéricos de
CO2

Dados numéricos de CO2 do
paciente atual

5

Alarme indicado na
área numérica

Alarme indicado na área
numérica, com seta amarela e
moldura amarela para o valor
do paciente, indicando um
alarme de prioridade média

6

Dados numéricos de
SpO2

Dados numéricos de SpO2 do
paciente atual

4.14.3.

Tela de análise do alarme

O monitor também oferece a oportunidade de visualizar a tela
Analisar Alarme, de modo que o usuário possa ver de relance o
número de alarmes disparados na hora anterior de acordo com a
condição do paciente. A tela Analisar alarme lista os alarmes do
paciente (exceto para o SatSeconds; consulte a lista na Tabela 14.
Alarmes de prioridade alta/média na página 135) e indica tanto os
limites superiores quanto inferiores atuais para cada alarme, bem
como o número de disparos que ocorreram na última hora. A tela
mostra apenas três alarmes de cada vez; role a tela para baixo usando
a barra de rolagem à direita para visualizar mais alarmes. Abaixo
aparece um exemplo da tela de revisão de alarme.
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É possível ver a tela Analisar Alarme mesmo que você não tenha
aberto o caso de um paciente.
Figura 33. Tela de análise do alarme

1

2

3

4

5

6

7

Indicação

Descrição

1

Número de alarmes baixos de EtCO2 na hora anterior
indicado aqui

2

Limite atual do alarme anterior para EtCO2

3

Limite atual do alarme inferior para EtCO2

4

Número de alarmes No Breath na hora anterior
indicado aqui

5

Role a tela aqui para ver dados sobre alarmes
adicionais

6

Dados de EtCO2 do paciente em tempo real
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7

Dados de SpO2 do paciente em tempo real

A tela Analisar alarme pode ser aberta da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Relatório na tela do menu e depois
Exibir relatório > Analisar alarme na tela do menu de
configuração. Selecione a tela Analisar alarme. Clique em
Enter.

3.

Vai aparecer a tela Analisar alarme. Se o alarme que você
deseja ver não estiver visível, role para baixo usando a barra
de rolagem à direita da janela principal para ver o resto dos
alarmes.

4.14.4.

Desativação do alarme

Os alarmes podem ser desativados de duas maneiras:
•

Desativação temporária do alarme

•

Desativação permanente do alarme

Os alarmes podem ser desativados permanentemente somente
através na opção Padrões oficiais.
Em ambos os casos, a desativação do alarme afeta apenas os alarmes
sonoros. Os alarmes visuais não são afetados.
A desativação temporária do alarme pode ser definida para o
dispositivo, como segue:
1.

Pressione o botão Desativação do alarme na parte da
frente do monitor.

2.

Isso vai desativar os alarmes apenas por um período de
2 minutos. O indicador de alarme vai mostrar um X
vermelho quebrado (
) através do indicador, o que
indica que o alarme está temporariamente desativado.
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A desativação permanente do alarme pode ser definida para o
dispositivo, como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela de Menu, e depois
acesse e selecione Serviço na tela do Menu de
configuração.

3.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

4.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Monitor > Padrões
de fábrica.

5.

Acesse e selecione Volume do alarme e selecione Áudio
desl..

6.

Selecione Início para retornar à tela inicial. Reinicie o
monitor.

7.

O indicador de alarme na tela inicial vai agora mostrar um X
vermelho atravessado (
), indicando que o monitor está
atualmente em um estado de desativação permanente do
alarme.

8.

Para ativar novamente o alarme permanente, repita o
processo, definindo o Volume do alarme para o Máximo ou
para a Últ. defini. Selecione Início. Neste ponto, o status de
desativação permanente do alarme não estará mais ativo,
sem a necessidade para reiniciar o monitor.

Quando o monitor está definido para desativar o alarme permanente
desta forma, o botão de desativação do alarme vai servir como chave
de alternância para desativação do alarme; pressioná-lo vai ativar ou
desativar os alarmes sonoros.

AVISO:
Não desative os alarmes sonoros antes de verificar que o
paciente está sendo monitorado por outros meios, tais como
um alarme sonoro em uma estação central.
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4.14.5.

Sinal de lembrete

Quando os alarmes forem desativados permanentemente nos
padrões oficiais, um sinal de lembrete vai fornecer um único sinal
sonoro a cada dois minutos, para atender às exigências
regulamentares.
O sinal de lembrete pode ser desativado em Padrões oficiais clicando
no botão Menu > Configurar > Serviço. Insira a senha do serviço e
clique em Concluído e selecione Padrões oficiais > Monitor >
Configurar sinal de lembrete para Desativado.

4.14.6.

Prioridades de mensagens

Quando aparecer mais de uma mensagem de alarme na área de
mensagem, elas vão aparecer sequencialmente, com a seguinte
prioridade: Serão exibidas primeiro as mensagens de alta prioridade,
depois as mensagens de prioridade média e, em seguida, os Avisos.
Aparece uma caixa cinza indicando o número de mensagens ativas e
sua ordem no lado direito da área de mensagem, de modo que cada
mensagem será acompanhada pela indicação 1 a 3, ou 2 de 4, etc.

4.14.7.

Atraso do alarme

Pode-se definir um atraso de alarme para os alarmes do paciente,
exceto para No Breath.
Se for definido um atraso de alarme, o alarme não soará nem vai
aparecer até que tenha passado o período de atraso definido. Se a
condição não existir mais no momento em que o período de atraso
tiver passado, o alarme não vai soar, nem ser exibido. Da mesma
forma, embora a exibição de tendência vá exibir os dados corretos, só
vai mostrar um alarme quando o período de atraso tiver passado.
Para todos esses alarmes, o período de atraso pode ser de 0, 10, 15, 20
ou 30 segundos. Por padrão, não há períodos de atraso definidos para
todos os alarmes.
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Para configurar o atraso de alarme, consulte a seção 11.1.5.4
Configurações de atraso do alarme na página 246.
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4.14.8.

Tipos de alarmes

4.14.8.1. Alarmes de prioridade
alta/média
Tabela 14. Alarmes de prioridade alta/média
Mensagem

Descrição

Ação
corretiva

Prioridade
padrão

Opções
prioritárias

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Alto

Alarmes do paciente
No Breath
detectado

Não foi
detectada
respiração
xxx segundos
válida por
xxx segundos
Alarme Máx
EtCO₂

O etCO2 está
acima do
limite de
alarme
superior

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Mín
EtCO₂

O etCO2 está
abaixo do
limite de
alarme
inferior

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Máx
RR

A RR está
acima do
limite
superior do
alarme

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Mín
RR

A RR está
acima do
limite inferior
do alarme

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto
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Mensagem

Descrição

Ação
corretiva

Prioridade
padrão

Opções
prioritárias

Alarme Máx
SpO2

O SpO2 está
acima do
limite de
alarme
superior

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Mín
SpO2

O SpO2 está
abaixo do
limite de
alarme
inferior

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Máx
Frequência
Pulso

A pulsação
está acima do
limite
superior do
alarme

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Mín
Frequência
Pulso

A pulsação
está abaixo
do limite
inferior do
alarme

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

Alarme Mín
IPI*

O IPI está
abaixo do
limite inferior
do alarme.

O paciente
requer
atenção
médica
imediata.

Alto

Médio, Alto

SatSec

O limite
definido de
SatSeconds
foi excedido

Verifique o
estado do
paciente

Médio

Médio

Alarmes técnicos (equipamento)
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Mensagem

Descrição

Ação
corretiva

Prioridade
padrão

Opções
prioritárias

Erro de CO2

Ocorreu uma
falha que
impede a
operação da
função de
CO2.

Entre em
contato
com a
equipe
autorizada
da
Covidien.

Médio

Médio, Alto

Erro de SpO2

Ocorreu uma
falha que
impede a
operação da
função de
SpO2.

Entre em
contato
com a
equipe
autorizada
da
Covidien.

Médio

Médio, Alto

Pulso não
encontrado

Pulso não
detectado

O paciente Médio
requer
atenção
médica
imediata.
Reposicione
o sensor no
paciente.

Médio, Alto

Obstrução
FilterLine

O FilterLine
Desconecte e Médio
está dobrado reconecte
ou obstruído. a linha de
amostragem
(FilterLine).
Verifique o
adaptador de
vias aéreas e,
se necessário
substitua a
linha de
amostragem.

Médio, Alto
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Mensagem

Descrição

Ação
corretiva

Bateria fraca

O nível de
carga da
bateria está
baixo e o
monitor será
desligado em
breve.

Conecte o
Médio
monitor à
alimentação
CA.

Médio, Alto

Sensor SpO2
fora do
paciente

Médio
O sensor está Coloque o
sensor
fora do
corretamente
paciente.
no paciente.

Médio, Alto

Substituir
cabo SpO2

O cabo de
SpO2 deve
ser
substituído

Substitua o Médio
sensor
descartável
de SpO₂. Se
a mensagem
continuar
aparecendo,
substitua o
sensor ou o
cabo de
extensão
reutilizável

Médio, Alto

Verificar
conexão do
sensor SpO₂

A conexão do Verificar
Médio
sensor SpO₂ conexão do
deve ser
sensor SpO₂
verificada

Médio, Alto

Comunicações A
interrompidas comunicação
em curso
interrompida
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Prioridade
padrão

Médio

Opções
prioritárias

Médio, Alto
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Mensagem

Descrição

Ação
corretiva

Prioridade
padrão

Configurações
de verificaçãorestauração
do sistema

O sistema foi
restaurado e
vai regressar
às definições
padrão
oficiais.

Restaure os Médio
limites do
seu alarme e
outras
configurações para
coincidir
com as
necessidades
do paciente
que está
sendo
monitorado.

Opções
prioritárias
Médio, Alto

* O ALARME MÍN. IPI é um alerta que se destina a indicar uma mudança no estado do
paciente para o médico. Quando esse alerta aparecer, devem ser avaliados os níveis de
outros parâmetros do paciente.

4.14.8.2. Avisos
Tabela 15. Mensagens de aviso
Mensagem

Descrição

Desobstruindo FilterLine

Linha de amostragem (FilterLine)
dobrada ou entupida com água.
Aparece durante o momento de
limpeza até que a linha de
limpeza fique desobstruída, ou se
determina um estado de
bloqueio.

FilterLine CO2 desligado

Não há linha de amostragem
conectada ao monitor. Para
corrigir, insira a linha de
amostragem na porta de CO2 no
monitor.
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Mensagem

Descrição

Sensor SpO2 desligado

Não há sensor de SpO2 conectado
ao monitor. Para corrigir, insira o
sensor de SpO2 na porta de SpO2
no monitor.

Interferência detectada

O movimento do paciente foi
detectado

Temperatura alta

A temperatura do monitor está
muito alta

Dispositivo USB não encontrado

Não há um dispositivo de
memória flash válido conectado à
porta USB.

Unidade USB cheia

Não há espaço no dispositivo de
memória flash USB.

Cartão SD não encontrado

Não há cartão SD inserido no
monitor

Cartão SD cheio

O cartão SD atual está cheio
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Mensagem

Descrição

SpO2 fraco. Reposicione o sensor.

O módulo de SpO2 detecta um
pulso fraco e sugere as possíveis
causas.

SpO2 fraco. Muita luz.
SpO2 fraco. Teste o sensor de
ouvido.
SpO2 fraco. Teste o sensor nasal.
SpO2 fraco. Teste o sensor
adesivo.
SpO2 fraco. Prenda o cabo do
sensor.
SpO2 fraco. Teste o uso faixa
cabeça.
SpO2 fraco. Sensor muito frio.
SpO2 fraco. Verifique a
bandagem.
SpO2 fraco. Esmalte de unhas.
SpO2 fraco. Sensor muito
apertado.
SpO2 fraco. Reposicione o sensor.
SpO2 fraco. Devido à
interferência.
SpO2 fraco. Limpe o local do
sensor.
Interferência detectada
Aquecimento do CO2

O módulo de CO2 está se
preparando para entrar em
operação.
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Mensagem

Descrição

CO2 Pronto

Antes da primeira medição de
CO2, depois que o FilterLine
estiver conectado e antes que a
respiração do paciente for
detectada, o CO2 Pronto
substitui a mensagem de
Aquecimento do CO2.

Calibração necessária

A calibração de CO2 está
atrasada.

Manutenção necessária

A manutenção de CO2 está
atrasada.

Alarme médio estendido SpO2

O alarme médio estendido de
SpO2 está ocorrendo agora

Transf. relatório concluída

A comunicação de dados foi
concluída.

Limite de alarme baixo SpO2: xx

Exibido se o limite de alarme
baixo de SpO2 estiver definido
abaixo de 85%.

Realizando autozero

O monitor realiza
automaticamente uma calibração
do ponto zero.

Trans. relatório RS232 concluída

A transferência do relatório de
RS232 foi concluída

Modo demonstração - dados
pré-gravados

Exibido durante o Modo
demonstração quando nenhuma
outra mensagem é exibida.

O monitoramento de CO2 foi
desligado para Hh:Mm

Exibe as horas e os minutos em
que a bomba foi desligada
durante o modo BOMBA DESL.
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Mensagem

Descrição

Sistema remoto conectado*

O monitor está conectado a um
sistema remoto. Esta mensagem
só estará presente se habilitada
pelo computador host e pode ter
um texto se programado pelo
computador host.

Sistema remoto desconectado*

O monitor não está mais
conectado a um sistema remoto.
Esta mensagem só estará
presente se habilitada pelo
computador host e pode ter um
texto se programado pelo
computador host.

Versão do software incompatível

Exibido durante a transferência
de padrões oficiais

Nenhum arquivo encontrado

O usuário tentou fazer download
de dados (ou seja, padrões ou
dados de demonstração), mas o
arquivo com os dados requeridos
não foi encontrado.

Alteração de movo inválida
durante saída USB

O usuário tentou alterar o modo
(tipo de paciente) durante a saída
de USB; isso não pode ser feito.
Realize a mudança após a saída
USB estar completa.

Modo Bomba desl.

Aparece durante o status de
Bomba Desl.

Bateria ext. fraca

A capacidade da bateria externa
está baixa.

CO2 em standby

O CO2 em standby foi ativado.

SpO2 em standby

O SpO2 em standby foi ativado.
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Mensagem

Descrição

Memória interna cheia

A memória interna do monitor
está cheia.

Hardware de demonstração
incompatível

O arquivo de demonstração
gravado não é apropriado para o
monitor e não pode ser
reproduzido

Teclado bloqueado

O teclado está bloqueado

Teclado desbloqueado

O teclado está desbloqueado

Transferência do relatório em
andamento

A comunicação relevante está em
andamento

Transferência de dados abortada

A comunicação em curso
interrompida

Modo de serviço

O usuário entrou no modo de
serviço. Não há monitoramento
de pacientes ocorrendo.

* Quando usado com um sistema remoto, essa mensagem pode ser exibida com um texto
se tiver sido programado pelo computador host. O computador host também pode iniciar
uma mensagem que aparece quando da suspensão da comunicação.

4.14.8.3. Mensagens na área de não
mensagens
As seguintes mensagens aparecerão na área de forma de onda
relevantes, além de aparecer na área de mensagem.
Tabela 16. Mensagens na área de não mensagens
Mensagem

Descrição

FilterLine desligado

Não há FilterLine conectado ao
monitor
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Mensagem

Descrição

Desobstruindo FilterLine

FilterLine dobrado ou obstruído
com água. Aparece durante o
momento de limpeza até que o
FilterLine fique desobstruído, ou
se determina um estado de
bloqueio.

Obstrução FilterLine

O FilterLine está dobrado ou
obstruído

Realizando autozero

O Autozero está sendo realizado
no momento; o CO2 não está
disponível durante o Autozero

Erro de CO2

Ocorreu uma falha que proíbe a
operação da função de CO2.

CO2 em Standby

O CO2 em standby foi ativado

Sensor SpO2 fora do paciente

O sensor de SpO2 está fora do
paciente.

Pulso não encontrado

Pulso não detectado

Sensor de SpO2 com defeito

O sensor de SpO2 está com
defeito. O SpO2 não está
disponível

Calibragem do sensor de SpO2

O sensor de SpO2 está calibrando;
o SpO2 não está disponível

Sensor SpO2 desligado

O sensor de SpO2 está
desconectado; o SpO2 não está
disponível

SpO2 em Standby

O SpO2 em standby foi ativado

Erro de SpO2

Ocorreu uma falha que impede a
operação da função de SpO2.
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Mensagem

Descrição

No Breath xxx segundos

Não foi detectada respiração (No
breath) por xxx segundos

4.14.9.
Alterações dos limites de
alarme
Em ambientes de alta altitude, os valores de etCO2 podem ser
menores do que os valores observados ao nível do mar, como
descrito pela lei de pressões parciais de Dalton. Quando utilizar o
monitor em ambientes de alta altitude, é aconselhável considerar o
ajuste das configurações de alarme do etCO2 da forma
correspondente.
Os limites de alarme podem ser alterados da seguinte forma:
Para alterar os limites de alarme temporariamente (até que o monitor
seja desligado):
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Configurar > Configuração de alarme será a primeira
escolha na tela Menu. Clique em Enter.

3.

Navegue até o alarme relevante e clique em Enter. As setas
indicadoras para cima e para baixo na tela ficarão ativas.
Usando as setas direcionais, selecione o limite de alarme
desejado e clique em Enter para No Breath ou em Aplicar
para outros limites.

4.

Altere os limites adicionais, se desejado.

5.

Selecione Início para retornar à tela inicial.

Para alterar os limites de alarme permanentemente (ou seja, também
depois que o monitor for desligado e ligado):
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1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela de Menu, e depois
acesse e selecione Serviço na tela do Menu de
configuração.

3.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

4.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Alarmes > Padrões
de fábrica.

5.

Selecione o tipo relevante de limites de alarme e clique em
Enter.

6.

Selecione o limite de alarme relevante e clique em Enter. Vai
aparecer uma janela para essas mudanças no lado direito da
tela. Usando as setas direcionais, mova para a seção da tela
desejada, selecione o limite de alarme desejado e clique em
Enter. Os alarmes também podem ser desativados nesta tela.

7.

Altere os limites adicionais, se desejado.

8.

Selecione Início para retornar à tela inicial.

Quando o limite de alarme do SpO2 estiver definido abaixo de 85%, vai
aparecer uma mensagem com Limite de alarme baixo SpO₂: xx na
área do cabeçalho, indicando o nível do limite de alarme inferior de
SpO2.

4.14.10.
Teste das configurações
do alarme
Para testar o alarme de No Breath, estabeleça a visualização da
respiração normal no monitor. Depois que a respiração normal for
exibida, remova a linha de amostragem do indivíduo de teste para
criar uma situação no breath. O monitor deve, em seguida, exibir um
alarme No Breath.
Para testar o alarme do Sensor não no paciente da oximetria de
pulso, faça com que apareçam os valores de SpO2 no monitor. Depois
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que os valores de SpO2 forem exibidos, remova o sensor do indivíduo
de teste para criar uma situação de Sensor não no paciente. O
monitor deve então mostrar um alarme Sensor não no paciente.

4.14.11.
Limites de alarme Padrões de fábrica
Para os padrões de fábrica para os limites de alarme para adulto e
neonatal, consulte a Tabela 29. Limites de alarme padrão de fábrica na
página 241.

4.15. Tendência
4.15.1.

Introdução

O monitor armazena os dados do paciente, que fornecem
informações detalhadas sobre o histórico do paciente durante o
acompanhamento em uma tela de tendência. A exibição de
tendências permite que você analise o histórico do paciente, como
parte da análise médica para ajudar na avaliação do paciente.

4.15.2.
Armazenamento de
tendência
As tendências são armazenadas automaticamente. O monitor deverá
armazenar as últimas 48 horas de dados monitorados (ligados),
independentemente da existência de um período de tempo durante o
qual o monitor é desligado. Os dados são salvos uma vez por
segundo, exceto para os dados de forma de onda de CO2, que são
salvos 20 vezes por segundo.
Os dados serão apresentados de acordo com o incremento de
tendência selecionado.
Os dados de tendências armazenam os seguintes parâmetros:
•
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•

Hora atual

•

EtCO2

•

RR

•

SpO2

•

PR

•

IPI

•

Forma de onda de CO2*

•

Alarmes do paciente de alta/média prioridade (um por
segundo, um por parâmetro)

•

Eventos causados por equipamento, tais como Bateria fraca
ou outras mensagens relacionadas ao monitor

•

Dados inseridos de marcadores de eventos pelo usuário,
junto com qualquer rótulo do evento (um por segundo)

•

Marcador Iniciar caso para indicar o início do caso

* A forma de onda é mostrada na tendência gráfica.
Durante o modo de bomba desligada, nenhum dado de CO2 será
registrado.

4.15.3.
As telas de exibição de
tendências
Os dados de tendência são exibidos em dois formatos diferentes:
gráfico e tabular.
A tela Tendência Gráfica permite visualizar os dados do paciente em
uma escala de tempo mais longa (1, 2, 4, 8 ou 12 horas de cada vez) e
percorrer os dados à procura de padrões, eventos específicos ou
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alarmes. A tela Tendência Tabular oferece a visualização de 1 seg, 5
seg, 15 seg, 30 seg, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min e 1 hora, permitindo
que o usuário veja mais detalhes sobre o estado do paciente.

4.15.3.1. Tela de exibição de tendência
gráfica
A tela de tendência gráfica pode ser visualizada como se segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Tendência gráfica na tela de menu de
tendência. A tela exibirá a tendência gráfica que está sendo
gravada em um visor de 4 horas. Uma linha de indicador
branco com um marcador de tempo azul indicará a hora
selecionada no lado esquerdo da tela. Uma linha vermelha
na forma de onda de tendência vai indicar um alarme nesse
ponto do tempo.

4.

Para alterar o período que está sendo exibido, clique no
botão Enter, e acesse e selecione as opções de zoom
desejadas nas opções que aparecerão na tela. Clique em
Enter novamente. O visor mostrará agora o período de
exibição desejado.

5.

Para visualizar um período diferente, use as setas direcionais
para ajustar o tempo visto na tela para o tempo que você
gostaria de ver. A linha do indicador branco com marcador
de tempo azul vai indicar a localização do indicador de
tempo, e os dados à esquerda mostrarão os dados naquele
período.

6.

Para visualizar mais parâmetros, clique na seta direcional
para baixo e, em seguida, na tecla Enter para rolar para
baixo para ver esses parâmetros não vistos na tela.
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Os dados observados no lado direito da tela continuarão exibindo os
dados atuais.
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Figura 34. Tela de tendência gráfica - 1 hora de exibição
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicação

Função

Descrição

1

Dados de EtCO2, RR e
SpO2 do paciente no
ponto do cursor

Valores de EtCO2, RR e SpO2 do
paciente no ponto do cursor no
formato numérico

2

Dados do cursor

Data e hora da localização do
cursor

3

Intervalo de tempo

Intervalo do período de
exibição selecionado

4

Dados de tendência
de EtCO2, RR e SpO2
do paciente

Valores de EtCO2, RR e SpO2 do
paciente durante o período de
exibição selecionado em um
formato de onda
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5

Marcador de alarme

A seção vermelha na forma de
onda de tendência indica um
alarme vermelho de alta
prioridade que ocorre nesse
momento no tempo; os
marcadores amarelos
mostrariam um alarme amarelo
de prioridade média.

6

Barra do cursor

Indica o tempo de localização
do cursor; os dados do paciente
para este ponto de tempo são
mostrados à esquerda

7

Barra de rolagem

Barra usada para rolar a tela
para baixo para ver outros
parâmetros (PR e IPI)

8

Dados de CO2 do
paciente atual

Dados atuais de CO2 do
paciente, exibidos
independentemente de quais
dados de tendência estão
sendo mostrados na tela

9

Dados atuais de
SpO2 do paciente

Dados atuais de SpO2 do
paciente, exibidos
independentemente de quais
dados de tendência estão
sendo mostrados na tela

4.15.3.2. Pesquisa de tela de tendência
gráfica
Siga os passos abaixo para pesquisar na tela de exibição da tendência
gráfica:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.
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3.

Acesse e selecione Pesquisar gráficos na tela do menu de
tendência. A tela exibirá a tela do menu de tendência com
pesquisa de data e hora para a visualização gráfica.

4.

No menu Tendência: na tela de pesquisa de data e hora do
calendário, acesse e selecione a data e a hora exatas que
você deseja visualizar na tela.

5.

Quando tiver selecionado a hora desejada, navegue até o
botão de pesquisa na tela e selecione. Se houver dados
gravados para o ponto de tempo selecionado, o monitor vai
exibir a tela de tendência gráfica, no ponto de tempo
selecionado.

6.

Se não houver dados gravados para o ponto de tempo
selecionado, o monitor vai informar este fato, e a tela vai
indicar que não há registros encontrados durante o tempo
selecionado e solicitar que você selecione outro valor de
tempo.

Tabela 17. Incrementos de tendência e níveis de zoom
Incremento de tendência

Quadro de tempo do
relatório

15 s

1 hora

30 s

2 horas

1 min

4 horas

2,5 min

8 horas

4.15.3.3. Tela de exibição de tendência
tabular
A tela de exibição da tendência tabular pode ser vista como se segue:
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1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Tendência tabular na tela de menu de
tendência. A tela exibirá a tendência tabular que está sendo
gravada em um visor de 30 segundos.

4.

Para alterar o período que está sendo exibido, clique no
botão Enter, e acesse e selecione a opção de zoom desejada
nas opções nas Opções de zoom que aparecerão na tela.
Clique em Enter novamente. O visor mostrará agora o
período de exibição desejado.

5.

Para visualizar um período diferente, use as setas direcionais
para ajustar o tempo visto na tela para o tempo que você
gostaria de ver. O quadro vai indicar o período escolhido e
os dados naquele período de tempo.

6.

Quando o último período gravado é alcançado à direita, a
tela vai indicar: Fim dos dados. Quando o tempo anterior
aos dados gravados é atingido à esquerda, a tela vai indicar:
Sem dados.

7.

Para visualizar mais parâmetros, clique na seta direcional
para baixo e, em seguida, na tecla Enter para rolar a tela
para baixo para ver esses parâmetros não vistos na tela.

8.

Os dados observados no lado direito da tela continuarão
exibindo os dados atuais.
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Figura 35. Tela de tendência tabular – 30 segundos de exibição
1

2

3

4

5

6

7

Indicação

Função

Descrição

1

Intervalo de
tempo

Intervalo do período de exibição
selecionado

2

Dados de EtCO2,
RR, SpO2 e PR do
paciente

Valores de EtCO2, RR, SpO2 e PR do
paciente durante o período de
exibição selecionado mostrado para
cada período

3

Marcador de
eventos

Um X vermelho ou amarelo nas
listas de eventos indica um alarme
de prioridade alta ou baixa
(respectivamente) que ocorre nesse
momento no tempo. Um marcador
de eventos vai indicar um evento.

4

Dados do cursor

Data e hora da localização do cursor
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5

Barra de rolagem

Barra usada para rolar a tela para
baixo para ver outros parâmetros

6

Dados atuais de
EtCO2 do paciente

Dados atuais de etCO2 do paciente,
exibidos independentemente de
quais dados de tendência estão
sendo mostrados na tela

7

Dados atuais de
SpO2 do paciente

Dados atuais de SpO2 do paciente,
exibidos independentemente de
quais dados de tendência estão
sendo mostrados na tela

4.15.3.4. Pesquisa na tela de tendência
tabular
Siga os passos abaixo para pesquisar na tela de tendência tabular:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Pesquisar tabelas na tela do menu de
tendência. A tela exibirá a tela do menu de tendência com
pesquisa de data e hora para a visualização tabular.

4.

No menu Tendência: na tela de pesquisa de data e hora do
calendário, acesse e selecione a data e a hora exatas que
você deseja visualizar na tela.

5.

Quando tiver selecionado a hora desejada, navegue até o
botão de pesquisa na tela e selecione. Se houver dados
gravados para o ponto de tempo selecionado, o monitor vai
exibir a tela de tendência tabular, no ponto de tempo
selecionado.

6.

Se não houver dados gravados para o ponto de tempo
selecionado, o monitor vai informar este fato, e a tela vai
indicar que não há registros encontrados durante o tempo
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selecionado e solicitar que você selecione outro valor de
tempo.

4.15.3.5. Tela Lista de eventos
A tela de exibição da lista de eventos pode ser visualizada como se
segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Lista de eventos na tela de menu de
tendência. A tela exibirá uma lista de eventos para o caso do
paciente atual ou uma lista de todos os eventos, se não
houver caso aberto de paciente. Observe que esta lista inclui
eventos adicionados pelo usuário, e não alarmes. Se não
houver eventos, a lista não conterá itens.

4.

Para visualizar mais eventos, se houver algum, clique na seta
direcional para baixo para rolar a tela para baixo para ver os
eventos não vistos na tela.

5.

Os dados observados no lado direito da tela continuarão
exibindo os dados atuais.
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Figura 36. Lista de eventos
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4.15.3.6. Pesquisa na tela Lista de
eventos
Siga os passos abaixo para pesquisar na tela de exibição da lista de
eventos:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Tendência na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Pesquisar eventos na tela do menu de
tendência. A tela exibirá a tela do menu de tendência com
pesquisa de data e hora para os eventos.

4.

No menu Tendência: na tela de pesquisa de data e hora do
calendário, acesse e selecione a data e a hora exatas que
você deseja visualizar na tela.

5.

Quando tiver selecionado a hora desejada, navegue até o
botão de pesquisa na tela e selecione. Se houver dados
gravados para o ponto de tempo selecionado, o monitor vai
exibir a tela de eventos no ponto de tempo selecionado.

6.

Se houver dados gravados para o ponto de tempo
selecionado, o monitor vai indicar que não há eventos
encontrados para esse ponto de evento, e exibir os eventos
que ocorreram mais perto do ponto de tempo solicitado.

4.15.4.
Escolha dos parâmetros de
tendência
Consulte a seção 11.1.6.3 Configurações do visor de tendência na
página 250 para alterar os parâmetros de tendência vistos na tela ou
alterar a ordem dos parâmetros.
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4.15.5.
Limpeza da memória de
tendência
Recomenda-se apagar a memória de tendência quando o monitor é
trocado para um novo paciente, a fim de não confundir os dados
anteriores com os dados atuais do paciente. Portanto, quando o
monitor está no modo de paciente único (o modo padrão), a
tendência de memória será apagada quando o caso é encerrado.

4.15.6.
Modo de exibição de
tendência
O monitor oferece dois tipos de modos de exibição de tendência,
Gravado e Calendário. O padrão é Gravado. No modo Gravado, se o
monitor for desligado e depois ligado, a memória de tendência vai
registrar a hora em que essas ações ocorrem e exibir esses períodos
como períodos sem dados sobre a gravação da memória de
tendência. No modo Calendário, se o monitor for desligado e ligado
depois, a tendência vai incluir o tempo que o monitor ficou desligado
em seu período de gravação de tendência, e marcará esses períodos
como períodos sem dados.
Em ambos os modos, não serão exibidos dados para esses períodos
durante os quais o monitor foi desligado, uma vez que não há dados
disponíveis. No entanto, como o monitor só pode gravar no máximo
48 horas de dados, o uso do modo Calendário pode limitar a
quantidade de dados úteis armazenados na memória de tendência.
Para alterar o modo de tendência, consulte a seção 11.1.6.1
Configurações de tendência principal na página 249.

4.15.7.
Configuração de
tendências
4.15.7.1. Modo de marcação de eventos
Existem dois tipos disponíveis de modos de marcação de eventos.
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•

Marcação de evento detalhado: quando o botão Evento é
pressionado, você pode inserir uma descrição específica do
evento de uma tabela de 30 valores definidos pelo usuário
(consulte a seção 4.4 Eventos do paciente na página 62).

•

Marcação de evento rápido: marca que ocorreu um evento
quando o botão Evento é pressionado, mas não deu
detalhes.

O modo de marcação do evento padrão para o monitor é Detalhado.
Para alterar o modo de marcação de eventos permanentemente (ou
seja, também depois que o monitor é desligado e ligado), clique no
botão Menu no painel frontal do monitor.
1.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.

2.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

3.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

4.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Tendência.

5.

Acesse e selecione MD marcação eventos e clique em
Enter.

6.

Selecione o modo desejado e selecione Enter.

7.

Selecione Início para retornar à tela inicial.

4.15.7.2. Exibição de incremento de
tendência
Os incrementos observados na tela de tendência tabular podem ser
alterados em Padrões oficiais > Tendência. As opções são 1, 5, 15 ou
30 segundos, ou 5, 15 ou 30 minutos, ou 1 hora.
O valor padrão é de 30 segundos.
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4.15.7.3. Tendências de A/H e ODI
As tendências de A/H e ODI são acessadas com a tecla programável
Relatórios e são estudadas na seção 5.2 Relatórios na página 165.
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5.
Resultado dos
dados do produto
5.1.

Opções de relatório

O monitor oferece a oportunidade de ver ou armazenar vários
relatórios. Esses relatórios incluem relatórios de ventilação e
dessaturação, relatórios de análise de alarme, relatórios de caso e
tendência.
Os vários tipos de opções de relatório podem ser acessados de várias
maneiras. Consulte a Tabela 18. Acesso às opções de relatório abaixo
para obter mais detalhes.
Tabela 18. Acesso às opções de relatório
Relatório
de acesso

Opção de relatório

Exibir
relatório

Relatórios A e B de vent. e
dessaturação

Notas

Relatório de estatísticas de
CO2
Relatório de análise de alarme
Salvar
relatório

Caso tabular
Caso gráfico
Tendência tabular
Tendência gráfica
Tabular cont. tempo real
Forma onda contínua tempo
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Todos os
relatórios
armazenados
podem ser
impressos em um
dispositivo
externo. Os
relatórios salvos
no formato HTML
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Relatório
de acesso

Opção de relatório

Notas

real

podem ser
impressos por
este método.

Transf. cont. compl. tempo
real
Limites alarme atuais

Para a tela Seleção de relatório, consulte a Figura 37. Seleção de relatório,
abaixo.
Figura 37. Seleção de relatório

5.2.

Relatórios

O monitor oferece a opção de exibir quatro tipos de relatórios:
•

Relatório de vent. e dessat. A

•

Relatório de vent. e dessat. B

•

Estatísticas de parâmetro

•

Analisar alarme
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O relatório de ventilação e dessaturação só pode ser visto se foi
aberto um caso de paciente. Se nenhum caso de paciente for aberto,
vai aparecer uma mensagem Abra um novo caso de paciente, e
esses relatórios não estarão disponíveis. Para abrir um caso de
paciente, consulte a seção 4.3 Casos de pacientes e números de ID do
paciente na página 62.
Para rolar a tela para baixo e ver esses relatórios, navegue até a janela
principal do relatório, clique em Enter e, em seguida, use as setas
para cima e para baixo para se deslocar.
Em todas essas telas de relatório, os dados em tempo real do paciente
atual são vistos no lado direito da tela.
É possível visualizar um relatório como se segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Relatório > Exibir relatório na tela do
menu de configuração.

3.

Selecione o relatório desejado e clique para visualizar.

Só é possível visualizar um relatório de ventilação e dessaturação se o
caso de um paciente foi aberto. Se o paciente aberto não tiver dados
de IPI ou de apneia e dessaturação (por exemplo, um paciente
neonatal), os relatórios de ventilação e dessaturação não estarão
disponíveis. É possível visualizar um relatório de análise do alarme
mesmo que o caso de um paciente não tiver sido aberto.
Na tela Analisar alarme, os dados em tempo real do paciente atual são
vistos no lado direito da tela.
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Figura 38. Relatório de vent. e dessat. A
1

2

3

4

5

6

7

Indicação

Função

Descrição

1

Barra de rolagem
(horizontal)

Barra usada para rolar a tela para
direita para ver outros períodos

2

Dados das
estatísticas de IPI

Dados de estatísticas IPI do
paciente

3

Intervalo de tempo

Intervalo do período de exibição
selecionado

4

Dados das
contagens do
evento de apneia e
dessat. de O2

Dados das contagens do evento
de apneia e dessat. de O2 do
paciente

5

Barra de rolagem
(vertical)

Barra usada para rolar a tela para
baixo para ver outros parâmetros

6

Dados de etCO2 em
tempo real

Dados atuais do paciente em
tempo real

7

Dados de SpO2 em
tempo real

Dados atuais do paciente em
tempo real
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Figura 39. Ventilação e relatório de dessat. B
2

1

3

4

5

6

Indicação

Função

Descrição

1

Barra de rolagem
(horizontal)

Barra usada para rolar a tela para
direita para ver outros períodos

2

Dados de apneia e
dessaturação

Dados de apneia e dessaturação do
paciente

3

Intervalo de
tempo

Intervalo do período de exibição
selecionado

4

Barra de rolagem
(vertical)

Barra usada para rolar a tela para
baixo para ver outros parâmetros

5

Dados de etCO2
em tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real

6

Dados de SpO2 em
tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real
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Figura 40. Relatório de estatísticas de parâmetro
1

2

3

4

5

6

Indicação

Função

Descrição

1

Barra de rolagem
(horizontal)

Barra usada para rolar a tela para
direita para ver outros períodos

2

Dados de
parâmetros

Dados de parâmetros do paciente

3

Intervalo de
tempo

Intervalo do período de exibição
selecionado

4

Barra de rolagem
(vertical)

Barra usada para rolar a tela para
baixo para ver outros parâmetros

5

Dados de etCO2
em tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real

6

Dados de SpO2 em
tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real
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Figura 41. Relatório de análise do alarme
1

2

3

4

5

6

Indicação

Função

Descrição

1

Dados de No
Breath

Dados de No Breath do paciente

2

Dados de EtCO2

Dados de EtCO2 do paciente

3

Dados de SpO2

Dados de SpO2 do paciente

4

Barra de rolagem
(vertical)

Barra usada para rolar a tela para
baixo para ver outros parâmetros

5

Dados de etCO2
em tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real

6

Dados de SpO2
em tempo real

Dados atuais do paciente em tempo
real
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Tabela 19. Tipos de relatório de estatísticas de parâmetro de
ventilação e dessaturação
Nome do relatório

Campos incluídos

Relatório de vent. e
dessat. A

Estatísticas de IPI,
contagem de eventos
de apneia e contagem
de evento de
dessaturação

Relatório de vent. e
dessat. B

Contagem de evento
de apneia e contagem
de evento de
dessaturação

Estatísticas de parâmetro

Dados de EtCO2 e RR,
incluindo Alto, Médio,
Baixo, SD e %Tempo
para vários valores

Analisar alarme

Limites de alarme
atuais e número de
cada tipo de alarme na
última hora para o
paciente atual.

5.3.

Quadro de
tempo do
relatório

1, 2, 4, 8 ou
12 horas, como
selecionado

1 hora

Resultado de dados

O monitor pode exportar os dados armazenados e atuais para
dispositivos externos através dos seguintes métodos:
Os dados podem ser transferidos para um dispositivo de memória
flash USB ou um cartão micro SD para transferência posterior para um
computador e impressão usando uma impressora externa. Consulte a
Figura 3. Vista direta do monitor na página 23 e a Figura 4. Vista
esquerda do monitor na página 25 para ver o local das portas USB e do
cartão micro SD.
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Cuidado:
Certifique-se para que não haja vírus no dispositivo de
memória flash USB ou um cartão micro SD antes de criar a
interface com o monitor.
É possível armazenar (ou baixar) um relatório de caso ou de tendência
como segue:
1.

Coloque o dispositivo de memória flash USB na porta do
dispositivo de memória flash USB.

2.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

3.

Acesse e selecione Relatório na tela do menu de
configuração.

4.

Acesse e selecione Salvar relatório na tela do menu de
relatório.

5.

Acesse e selecione o relatório que você deseja armazenar. Se
um caso não estiver ativo no momento, você não vai
conseguir armazenar um relatório de caso.

6.

Se o tipo de relatório permite que mais de um tipo de
relatório (HTML ou texto), acesse e selecione o relatório
desejado. Alguns relatórios estão disponíveis apenas em um
formato; por exemplo, os relatórios de Tendência Gráfica e
Caso Gráfico estão disponíveis apenas em formato BMP.

7.

Acesse e selecione Escolher dispositivo. Acesse e selecione
o dispositivo no qual você deseja armazenar o relatório.

8.

Acesse e selecione Salvar relatório.

9.

Para armazenar outro relatório, repita o processo.

10.

Para parar de armazenar um relatório (é geralmente usado para
relatórios em tempo real, que continuarão sendo baixados para
o dispositivo de armazenamento a menos que o download seja
interrompido), clique no botão Relatórios ativos.
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11.

Acesse e selecione o relatório que você deseja parar.
Selecione o relatório e, em seguida, selecione o botão Parar
para parar o download do relatório.

A seleção de Relatórios ativos durante o processo de download vai
exibir uma lista de relatórios que estão fazendo download no
momento. A lista pode conter mais de um relatório, se mais de um
tipo de download ocorrer ao mesmo tempo ou (ainda que apenas um
relatório possa ser baixado de uma só vez para um dispositivo USB)
mais de um dispositivo USB for utilizado (usando um multiplicador).
Estão disponíveis os seguintes tipos de relatórios de transferência de
dados:
Tabela 20. Tipos de relatório de transferência de dados
Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos

Caso tabular

Armazena o
relatório de
tendência tabular
do ID do paciente
selecionado, os
dados devem ser
do início do caso
atual até o final do
caso.

Txt, HTML

Nome do relatório
ID do caso
Tipo de paciente
Gênero do
paciente, Idade,
Peso
Data e hora de
início do caso
Data e hora de
geração de
relatórios
DATA, HORA
Leituras do
paciente: etCO2,
RR, IPI, SpO2, PR
Ocorrências de
alarme do
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos
paciente
Ocorrências de
mensagens de
aviso do
equipamento: CO2
NÃO DISPONÍVEL,
SpO2 NÃO
DISPONÍVEL,
BATERIA
PRINCIPAL FRACA,
BATERIA
SECUNDÁRIA
FRACA
Eventos (um por
segundo, um por
parâmetro)

Tendência
tabular
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Armazena o
relatório tabular
de toda a
tendência
disponível na
memória para a ID
do paciente atual
do caso de parada
anterior até o caso
de parada atual
do paciente. Este
relatório deve
incluir todos os
parâmetros
disponíveis no
armazenamento
de tendência com
base na ativação/
desativação dos
parâmetros. Os
parâmetros ativos
para
monitoramento

Txt, HTML

Nome do relatório
ID do paciente
Tipo de paciente
Data e hora de
geração de
relatórios
Zoom selecionado
DATA, HORA
Leituras do
paciente: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Ocorrências de
alarme do
paciente
Ocorrências de
mensagens de
aviso do
equipamento: CO2
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos
NÃO DISPONÍVEL,
SpO2 NÃO
DISPONÍVEL,
BATERIA
PRINCIPAL FRACA,
BATERIA
SECUNDÁRIA
FRACA

em tempo real
não estão
relacionados com
este relatório.

Eventos (um por
segundo, um por
parâmetro)
Caso gráfico

Armazena o
relatório de
tendência gráfica
de toda a
tendência
disponível na ID
do paciente
selecionado da
memória (os
dados devem ser
do início do caso
atual até o final do
caso). O gráfico
deve ser plotado
na página BMP no
zoom selecionado
para tendência
gráfica.

BMP

Nome do relatório
ID do caso
Tipo de paciente
Gênero do
paciente, Idade e
Peso
Hora inicial do
caso
Zoom selecionado
Data e hora de
geração de
relatórios
Hora inicial
Hora final
Gráficos para os
parâmetros
selecionados

Tendência
gráfica

Armazena o
relatório gráfico
de toda a
tendência ou a
página exibida
presente na TELA
DE TENDÊNCIA

BMP
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Nome do relatório
ID do paciente
Tipo de paciente
Zoom selecionado
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

GRÁFICA com o
zoom selecionado

Campos incluídos
Data e hora de
geração de
relatórios
Hora inicial
Hora final
Gráficos para os
parâmetros
selecionados

Tabular
contínuo em
tempo real

176

Armazena o
relatório tabular
de valores de
tempo real dos
parâmetros ativos
atuais com
resolução de
1 segundo.
Sempre que
houver uma
mudança nos
parâmetros
disponíveis
devido ao tipo de
paciente ou à
mudança de
modo de CO2, o
arquivo atual será
fechado e um
novo arquivo é
criado.

Txt

Nome do relatório
ID do caso
Tipo de paciente
Data e hora de
geração de
relatórios
DATA, HORA
Leituras do
paciente: etCO2,
RR, SpO2, PR, IPI.
Ocorrências de
alarme do
paciente
Ocorrências de
mensagens de
aviso do
equipamento: CO2
NÃO DISPONÍVEL,
SpO2 NÃO
DISPONÍVEL,
BATERIA
PRINCIPAL FRACA,
BATERIA
SECUNDÁRIA
FRACA
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos

Eventos (um por
segundo, um por
parâmetro)
Forma de
onda
contínua em
tempo real

Armazena no
formato txt no
relatório gráfico
da forma de onda
de CO2 (com um
ponto de dados a
cada 50 ms)

Txt

Nome do relatório
ID do caso
Tipo de paciente
Data e hora de
geração de
relatórios
Dados para
construir o gráfico
para formas de
onda de CO2 e
SpO2

Transferência
contínua
completa em
tempo real

Armazena o
relatório
contendo a forma
de onda de CO2
em tempo real
mais os valores
em tempo real dos
parâmetros ativos
atuais com
resolução de
1 segundo,
repetindo valores
numéricos para
cada 50 ms junto
com forma de
onda.

Txt
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Nome do relatório
(transferência
contínua
completa em
tempo real)
ID do caso
Tipo de paciente
Data e hora de
geração de
relatórios
DATA, HORA
Leituras do
paciente (com
resolução de
armazenamento
de tendência):
etCO2, RR, IPI,
SpO2, PR, A/h, ODI
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos

Ocorrências de
alarme urgente do
paciente
Ocorrências de
mensagens de
aviso do
equipamento: CO2
NÃO DISPONÍVEL,
SpO2 NÃO
DISPONÍVEL,
BATERIA
PRINCIPAL FRACA,
BATERIA
SECUNDÁRIA
FRACA
Eventos (um por
segundo, um por
parâmetro)
Leitura do
paciente a cada 50
milissegundos –
20 vezes um
segundo – (para
criar forma de
onda de CO2):
Onda de CO2
Limites
alarme atuais
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Armazena os
limites de alarme
selecionados
atuais dos
parâmetros
disponíveis/ativos

Texto,
Html

Nome do relatório
ID do caso
Tipo de paciente
Data e hora de
geração de
relatórios
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Nome do
relatório

Descrição

Tipo de
arquivo

Campos incluídos

Unidade, limite
alto e limite baixo
para os
parâmetros
relevantes atuais
Para pacientes
medidos com
medição padrão
de etCO2: EtCO2,
RR, No Breath,
SpO2, PR, SatSec,
IPI
Para os pacientes
HiFi: CO2, etCO2
(espontâneo),
SpO2, PR, SatSec
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Figura 42. Exemplo de relatório em HTML: Tendência tabular

5.3.1. Impressão de relatórios
A impressão de relatórios é feita através de uma impressora externa
depois de armazenar um relatório usando um dispositivo USB ou
cartão micro SD, como descrito na seção 5.4 Transferência de dados,
abaixo.

5.4.

Transferência de dados

5.4.1. USB
O monitor oferece tanto uma porta USB padrão e uma porta mini USB
no monitor. A porta USB padrão no monitor é para uso com apenas
um dispositivo de memória flash. A porta mini USB no monitor é para
uso apenas por pessoal qualificado. Não tente ligar o monitor através
de qualquer porta USB. Para usar a porta USB padrão, coloque o
dispositivo de memória flash USB na porta antes de iniciar o processo
de download.
O monitor reconhece a unidade de memória flash de fabricação das
principais marcas no mercado. Ele reconhecerá as unidades de
memória flash com os sistemas de arquivos FAT, FAT32, exFAT.
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Poderá não reconhecer outros sistemas de arquivos, incluindo NTFS.
Talvez não seja possível acoplar algumas unidades flash à porta do
monitor devido à incompatibilidade mecânica; verifique cada
unidade flash para garantir que ele se encaixe na porta. Abaixo é
mostrado um dispositivo de memória flash típico.
Figura 43. Dispositivo de memória flash típico

A porta USB padrão no monitor é para uso com apenas um
dispositivo de memória flash. Não é uma porta USB de serviço
completo. Não tente conectar o monitor a um computador através da
porta USB.
Se o monitor não detectar a unidade de memória flash, remova e
reinsira a unidade. Se a unidade de memória flash ainda não tiver sido
detectada, verifique se a unidade que está sendo usada é de um
fabricante compatível.
Se o espaço livre em disco da unidade de memória flash for inferior a
100 kb, não é permitido gravar na unidade de disco USB. De acordo
com esta condição, se a transferência de dados já estiver em
andamento, ela será abortada. Qualquer nova transferência de dados
NÃO PODE ser iniciada quando houver pouco espaço em disco.

Observação: a unidade de memória flash USB deve ser
inserida com cuidado na porta USB, sem o uso de força
excessiva. Se não for possível inserir a unidade de
memória flash facilmente na porta, não use a unidade.
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Observação: apenas um dispositivo de memória (uma
unidade de memória flash ou um cartão micro SD)
pode ser utilizado ao mesmo tempo.
Tabela 21. Convenção de nomenclatura de arquivo USB
Nome do relatório

Convenções de nomenclatura de arquivo

Caso tabular

TCR_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE_ORIDION

Tendência tabular

TTR_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE_ORIDION

Caso gráfico

GCR_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE

Tendência gráfica

GTR_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE

Tabular contínuo em
tempo real

TCT_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE_ORIDION

Formas de onda em
tempo real

RCW_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE_ORIDION

Transferência
contínua completa
em tempo real

FCTR_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID DO
PACIENTE_ORIDION

Limites alarme atuais

ALIM_TIPO DE PACIENTE_DATA_HORA_ID
DO PACIENTE

Tabela 22. Exemplos de arquivos USB
Nome do
relatório
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Caso tabular

TCR_
ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Tendência
tabular

TTR_
ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Caso gráfico

GCR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Tendência
gráfica

GTR_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Tabular
contínuo em
tempo real

RCT_
ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Formas de
onda em
tempo real

RCW_
ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Transferência
contínua
completa em
tempo real

FCTR_
ADULT_060714_141453_20140607121546_ORIDION

Limites
alarme atuais

ALIM_ ADULT_060714_141453_20140607121546

Para ler os dados do paciente de um relatório HTML, basta baixar o
arquivo para uma pasta local e abrir o arquivo HTML. Os arquivos TXT
podem ser abertos no Excel para facilitar a visualização e a análise dos
dados. Entre em contato com seu representante de vendas local para
obter mais informações.

5.4.2. MMC/SD
O monitor reconhece os cartões MMC/SD que respeitam a
Especificação do Sistema de Cartão de Memória v4.2 do Comitê
Técnico da MMCA e a Especificação de Cartão SD de E/S v 2.0 da SD
Association. É possível usar cartões de alta capacidade (tamanho > 2
GB). Sua utilização é semelhante à utilização de uma unidade flash
USB.
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5.4.3. Comunicação sem fio
O monitor pode trabalhar com três diferentes tipos de redes sem fio,
como segue:
•

Redes abertas

•

Redes seguras (que exigem uma senha e/ou uma chave de
segurança)

•

Redes corporativas (que exigem certificado, além de
requisitos de segurança)

Siga as instruções abaixo para configurar e ativar a conectividade do
Wi-Fi no dispositivo para os diferentes tipos de redes.

Cuidado:
Certifique-se de que não haja vírus na rede à qual você está
se conectando antes de criar uma interface com o monitor.

5.4.3.1. Ativação da conectividade Wi-Fi
A conectividade Wi-Fi deve ser configurada em primeiro lugar;
consulte a seção 5.4.3.2 Configuração da rede Wi-Fi abaixo.
Após a configuração da rede Wi-Fi para funcionar com uma rede,
clicar em Ligar como descrito abaixo vai ativar o Wi-Fi para a rede
configurada.
Para ativar a conectividade Wi-Fi, acesse e selecione o ícone de
conectividade na tela do Menu principal (consulte Ícone de
conectividade, abaixo) para abrir a tela Conectividade.
Figura 44. Ícone de conectividade
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Vá até Conexão por Wi-Fi, selecione e clique em Ligar. A rede Wi-Fi
será ativada e será exibido o texto Wi-Fi conectado a: Nome da rede
e uma marca de verificação verde na tela, o ícone Wi-Fi estará
colorido, e o botão vai aparecer agora como Desl.. Consulte Figura 45
abaixo. Se não houver rede disponível, vai aparecer uma mensagem
na tela informando-o desse fato.
Figura 45. Tela do menu mostrando a Wi-Fi conectada

Por padrão, a rede Wi-Fi está desconectada. Para desativar quando
estiver ligado, selecione e clique no botão Desl..
Uma vez conectado, o nome da rede conectada vai aparecer abaixo
do texto Wi-Fi no meio da tela Conectividade, e o indicador de
intensidade do sinal de Wi-Fi (
esquerdo de todas as telas.

) vai aparecer no canto superior

5.4.3.2. Configuração da rede Wi-Fi
A etapa de configuração da rede Wi-Fi deve ser realizada pelo pessoal
de suporte técnico, usando a senha de serviço na tela Serviço.
Siga os seguintes passos para definir a configuração de sua conexão WiFi:
1.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.
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2.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

3.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

4.

Acesse e selecione o ícone de conectividade na tela de
serviço para abrir a tela Conectividade do modo de serviço.
Consulte Figura 46 abaixo.

Figura 46. Tela de conectividade do modo de serviço, com rede
conectada

5.

Navegue até a seção de conexão de Wi-Fi da tela e clique no
botão Ligar.

6.

Acesse e clique no botão Configurar na seção de conexão
de Wi-Fi da tela.

7.

Será aberta a tela de configuração de Wi-Fi do serviço. Cada
rede disponível aparecerá como uma linha separada na tela.
Um ícone de cadeado indica que a rede requer uma chave
de segurança ou uma senha, e uma estrela amarela indica
que a rede é uma rede favorita. A rede vai se tornar rede
preferida quando for adicionada pelo usuário à lista de
redes. A intensidade do sinal da rede também será indicada
em cada linha.
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8.

Navegue até a rede desejada na lista de redes disponíveis
usando as setas direcionais e selecione. Se a rede não exigir
informações de segurança, clique em Conectar para se
conectar à rede.

9.

Se a rede exigir uma senha, uma tela pop-up solicitará que
você insira os dados necessários. Preencha os campos Nome
de usuário e Senha e clique em Conectar para adicionar a
rede. Se a conexão for bem-sucedida, o sistema vai adicionar
a rede; se não, uma mensagem na tela vai informá-lo desse
fato. Se a conexão não for bem-sucedida, verifique a senha
ou tente outra rede.

10.

Se a rede exigir uma chave de segurança, uma tela pop-up
solicitará que você insira os dados necessários. Preencha as
informações da chave de segurança e clique em Conectar
para adicionar a rede. Se a conexão for bem-sucedida, o
sistema vai adicionar a rede; se não, uma mensagem na tela
vai informá-lo desse fato. Se a conexão não for bemsucedida, verifique os detalhes ou tente outra rede.

11.

Se você selecionar uma rede da lista de redes disponíveis
que requer um certificado, uma janela pop-up solicitará que
você adicione o certificado. Siga as instruções a seguir
(consulte a seção 5.4.3.2.4 Adicionar um certificado de rede na
página 190) para enviar o certificado.

12.

Em seguida, adicione o certificado seguindo as instruções na
tela na janela pop-up mencionada acima, usando o
certificado relevante que você já enviou para o dispositivo.

13.

Se você selecionar uma rede da lista de redes disponíveis
que requer uma chave de segurança, uma janela pop-up vai
pedir que você adicione a chave de segurança. Faça isso
seguindo as instruções na tela para adicionar as informações
necessárias. Clique em Conectar para adicionar as
informações inseridas.
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Quando é adicionada uma rede com sucesso e todos os dados
necessários são enviados, a rede relevante aparecerá como conectada
na tela Configuração de Wi-Fi. Consulte a Figura 47. Configuração da
rede Wi-Fi abaixo.
Figura 47. Configuração da rede Wi-Fi, abaixo exibem uma lista de
redes disponíveis. A rede atualmente conectada é marcada por um
ícone de marca de verificação verde. As redes favoritas são marcadas
com uma estrela amarela.
Se 20 redes já aparecerem na lista de rede e tiverem sido marcadas
como preferidas, nenhuma rede adicional pode ser marcada como
preferida até que um item seja removido da lista de redes.
Figura 47. Configuração da rede Wi-Fi

Outras opções disponíveis nesta tela incluem o seguinte:

5.4.3.2.1.

Adicionar uma rede

Se a rede desejada não aparecer na lista, acesse e clique em
Adicionar como se vê na Figura 47. Configuração da rede Wi-Fi acima
e siga as instruções na tela.
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5.4.3.2.2.

Remover uma rede

Para remover uma rede da lista de redes disponíveis, navegue até a
rede relevante na lista de redes disponíveis na tela de configuração
da rede Wi-Fi (consulte a Figura 47. Configuração da rede Wi-Fi acima),
usando as setas direcionais, e selecione. Na janela pop-up que se
abre, clique em Remover. Assim que o usuário retirar a rede da
tabela, o botão de foco vai para a primeira rede na lista.

5.4.3.2.3.

Repetir verificação de redes

Para verificar novamente as redes disponíveis e atualizar a lista de
redes disponíveis, acesse e clique em Verificar novamente na tela de
configuração da rede Wi-Fi (consulte a Figura 47. Configuração da rede
Wi-Fi acima) para verificar novamente se há redes disponíveis.
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5.4.3.2.4.

Adicionar um certificado de
rede

Se você tiver uma rede que requer um certificado, comece a carregar o
certificado exigido em uma unidade flash USB ou no cartão micro SD e
conecte essa unidade flash USB ou um cartão micro SD no dispositivo.
Então, na tela de configuração de rede Wi-Fi (consulte a Figura 47.
Configuração da rede Wi-Fi acima), acesse e selecione Certificado para
procurar um certificado. Procure e carregue o certificado no dispositivo
e digite a senha, conforme necessário, seguindo as instruções na tela.
Acesse e selecione Aplicar e Concluído para concluir o processo.

5.4.3.3. Definir as configurações de IP
Acesse e selecione Menu > Configurar > Serviço > Inserir senha de
serviço > Padrões oficiais > Monitor > Interfaces > Configurações
de IP para ver o ID MAC e outras informações sobre a rede conectada.
Corrija, se necessário.
Depois de conectado, selecione Configurações do servidor para a
rede desejada usando Menu > Configurar > Serviço > Inserir senha de
serviço > Padrões oficiais > Monitor > Interfaces. Insira o endereço IP
do servidor e a porta do servidor da rede com a qual você quer fazer a
interface.
Observe que a configuração de uma rede para funcionar com o
dispositivo só pode ser realizada por um técnico qualificado. Envie
um e-mail para Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para
obter mais informações.
Tabela 23. Especificações sem fio
Problema

Valor

Certificação sem
fio

Certificado por FCC: TFB-TIWI1-01 e IC 5969ATIWI101

Frequência para
conexão sem fio

2,4 GHz (2,412 GHz - 2,484 GHz)
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Largura de
banda sem fio

Largura de banda dividida em 14 canais, em que
cada canal tem uma largura de banda de 20 MHz

Especificações
do protocolo
sem fio

IEEE 802.11b/g/n

Potência máx.
Tx

< 10 dBm

Sensibilidade
de Rx

-89 dBm, 11 Mbps, CCK (b)
-76 dBm, 54 Mbps, OFDM (g)
-73 dBm, 65 Mbps, OFDM (n)

Tipos de
modulação
disponíveis

CCK e OFDM

O dispositivo pode se conectar através de três tipos diferentes de
protocolos de comunicação; o usuário pode escolher o protocolo
desejado através de: Menu > Configurar > Serviço > Inserir senha
do serviço > Padrões oficiais > Monitor > Interfaces. Selecione o
modo protocolo Comm desejado. Consulte a seção 11.1.7.2
Configurações de interface na página 255; a lista de protocolos
aparece na tabela.

AVISO
Use somente hardwares aprovados pela Covidien ou
softwares de monitoramento remoto para a conectividade
de porta de dados.

AVISO
Use as informações de configuração adequadas para
garantir a conectividade apropriada.

AVISO
Se houver alterações na rede à qual você está conectando o
dispositivo, verifique se as alterações são refletidas no
dispositivo para garantir a conectividade.
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5.4.4. Vital Sync™
A Plataforma de Monitoramento Virtual do Paciente Vital Sync™ é
uma solução de software de monitoramento remoto contínuo do
paciente e conectividade EMR da Covidien que permite que os
médicos visualizem remotamente as informações do paciente de
várias categorias de dispositivos em dispositivos prontos para Web e
enviem essas informações para registros médicos eletrônicos e para
os Sistemas de Informações Clínicas.
O monitor pode ser usado para transferência de dados para um
sistema Covidien Vital Sync™. Esta opção permite uma transferência
regular em tempo real dos dados do monitor para um sistema Vital
Sync™.
Antes de iniciar o processo de conexão, verifique se o seguinte
equipamento está disponível:
•

Servidor com o sistema Vital Sync™ instalado e Wi-Fi
disponível

•

Monitor Capnostream™35

Os dados são transferidos do Capnostream™35 para o sistema Vital
Sync™ por Wi-Fi™. Portanto, conecte o monitor ao sistema usando o
procedimento de configuração do Wi-Fi descrito na seção 5.4.3.2
Configuração da rede Wi-Fi, na página 185.
Realize as seguintes etapas para configurar a conexão do Wi-Fi para o
Vital Sync™:
1.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.

2.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

3.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

4.

Insira as seguintes configurações: Em Padrões oficiais >
Monitor > Interfaces, o modo protocolo Comm deve ser
Capnostream. Em Padrões oficiais > Monitor >
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Interfaces > Configurações do servidor, insira o número
da porta do servidor e o endereço IP do servidor.
5.

Clique no botão Voltar até retornar para a tela principal de
serviço (consulte a Figura 48. Tela Modo de serviço na
página 196). Acesse e selecione o ícone de conectividade na
tela de serviço para abrir a tela Conectividade de serviço.

6.

Navegue até a seção de conexão de Wi-Fi da tela e clique no
botão Ligar.

7.

Acesse e clique no botão Configurar na seção de conexão
de Wi-Fi da tela.

8.

Será aberta a tela de configuração de Wi-Fi do serviço.
Acesse e selecione a rede Vital Sync™ na lista de redes
disponíveis. Se a rede não exigir informações de segurança,
clique em Conectar para se conectar à rede.

9.

Se a rede exigir informações de segurança, siga as
instruções na seção 5.4.3.2 Configuração da rede Wi-Fi na
página 185 e depois clique em Conectar para se conectar à
rede.

Quando a rede Vital Sync™ for adicionada com sucesso, os dados
serão automaticamente transferidos do monitor Capnostream™35
para o sistema Vital Sync™.
A seguir, os dados de medição são transferidos:
•

EtCO2

•

SpO2

•

Frequência de respiração

•

Pulsação

•

Forma de onda de CO2

Para obter mais informações sobre o sistema Covidien Vital Sync™,
consulte o guia do usuário fornecido com o sistema Vital Sync™ ou
com seu representante local.
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Observe que a configuração mais recente substituirá as configurações
anteriores do dispositivo, se a configuração for feita no próprio
dispositivo ou através do Vital Sync™.

5.4.5. Relatórios impressos
A impressão de relatórios é feita através de uma impressora externa
depois de armazenar um relatório usando um dispositivo USB ou
cartão micro SD, como descrito na seção 5.4 Transferência de dados,
acima.
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6.
Manutenção
preventiva
6.1.

Introdução

Entre em contato com o Centro de Serviço local ou consulte o Manual
de Serviço para ver as instruções de serviço e os testes e verificações
de desempenho. A manutenção deve ser realizada apenas por
técnicos de serviço qualificados. Entre em contato com
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obter mais
informações.
Quando o monitor está no modo de serviço, não vão soar alarmes,
seja de pacientes ou de equipamentos.

6.2.

Horas até manutenção
do monitor

Na tela principal do modo de serviço, aparece o número de horas que
o monitor pode continuar funcionando antes que a manutenção seja
necessária e antes de a calibração ser necessária. Consulte um
exemplo na Figura 48. Tela Modo de serviço, na página 196.
Além do serviço necessário, como descrito acima, devem ser
programadas a manutenção regular e as verificações de segurança
com um técnico qualificado a cada 24 meses. Entre em contato com
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obter mais
informações.
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O tempo de backup da bateria de íon-lítio pode ir diminuindo ao
longo do tempo. Para evitar a degradação da capacidade da bateria,
recomenda-se que a bateria seja substituída de dois em dois anos.
Isso deve fazer parte da manutenção regular e das verificações de
segurança programadas a cada 24 meses.
Estas informações podem ser visualizadas na tela do serviço clicandose no botão Menu no painel frontal do monitor e, em seguida, em
Configurar > Serviço. Insira a senha de serviço (consulte a seção 13.1
Senha de serviço do monitor na página 274) e clique em Concluído para
abrir a tela Modo de serviço. Use a seta para direita para ir para o
centro da tela e use a seta para baixo para ir até a seção relevante, em
que as seguintes informações são fornecidas:
•

Horas de CO2 restantes antes do serviço

•

Horas de CO2 restantes antes da calibração

•

Última calibração de CO2

Figura 48. Tela Modo de serviço
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6.3.

Calibração de CO2

A unidade é calibrada ao sair de fábrica.
Recomenda-se que você calibre o monitor dentro de duas semanas
após a mensagem Calibração necessária ser exibida no monitor.
O monitoramento de CO2 no monitor entrará no modo standby
automaticamente nos casos em que a tela for deixada ligada por
30 minutos ou mais tempo sem um FilterLine acoplado. Este modo
standby automático reduz a necessidade de calibração frequente em
casos de uso em que a tela é deixada ligada por longos períodos sem
um FilterLine acoplado. Nesses casos, os períodos em que um
monitor fica ligado, mas não há um FilterLine acoplado, não contam
para o tempo de calibração, evitando a necessidade de calibrações
desnecessárias.

Cuidado:
A calibração deve ser realizada com um kit de calibração
autorizado pelo fabricante contendo uma mistura de gás de
5% de CO2 21% de O2 Bal N2 e os meios de conexão
autorizados (peça "T").
É possível comprar um kit de calibração aprovado pelo fabricante na
Scott Medical (número de peça T4653ORF-2BD). Inclui:
•

Gás de calibração contendo 5% de CO2, 21% de O2 Bal N2

•

Adaptador para tubulação (peça em “T”)

•

Linha de calibração (FilterLine de calibração)

Se este processo for executado enquanto uma bateria alimentar o
monitor, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
Antes de verificar a calibragem, verifique se a linha de calibração
fornecida com o kit de calibração está bem fixada.
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

197

Verificação de calibragem de CO2

A calibração deverá ser realizada da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído.

5.

Selecione Cal. CO2.

6.

Selecione Iniciar e siga as instruções na tela.

7.

As instruções na tela vão guiá-lo no resto do processo,
incluindo os resultados, até chegar à tela que vai lhe
fornecer os resultados da calibragem.

6.4.

Verificação de
calibragem de CO2

Cuidado:
A verificação de calibração deve ser realizada com um kit de
calibração autorizado pelo fabricante contendo uma mistura
de gás de 5% de CO2 21% de O2 Bal N2 e os meios de
conexão autorizados (peça "T").
É possível comprar um kit de calibração aprovado pelo fabricante na
Scott Medical (número de peça T4653ORF-2BD). Inclui:
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•

Gás de calibração contendo 5% de CO2, 21% de O2 Bal N2

•

Adaptador para tubulação (peça em “T”)

•

Linha de calibração (FilterLine de calibração)
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Se este processo for executado enquanto uma bateria alimentar o
monitor, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
Antes de verificar a calibragem, verifique se a linha de calibração
fornecida com o kit de calibração está bem fixada.

6.4.1. Procedimento de verificação de
calibração

Observação:
Em qualquer fase do procedimento de verificação de
calibração, você pode voltar para a primeira tela
clicando no botão Voltar no painel frontal.
O processo de verificação de calibração inclui os seguintes passos:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído.

5.

Selecione Cal. CO2.

6.

Selecione Verificação de cal. e siga as instruções na tela.

7.

Conecte um FilterLine ao monitor e clique em Iniciar.

8.

Siga as instruções na tela e clique em Continuar ou clique
em Abortar para parar a verificação de calibração.

As instruções na tela vão orientá-lo no restante do processo,
incluindo resultados.
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6.5.

Log de operações

O monitor fornece a opção de acessar um log de operações do
monitor para solução de problemas, manutenção e outros fins.
O log de operações pode ser acessado da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído.

5.

Acesse e selecione Suporte de software e, em seguida, Log
de operações.

6.

Acesse e selecione a unidade na qual serão armazenados os
dados.

7.

Selecione Iniciar para começar a transferir os dados em
formato txt.

As seguintes informações são armazenadas no Log de Operações
(com data e hora):

200

•

Configurações de padrões oficiais na ativação

•

Qualquer alteração de configurações

•

Admissão/alta do paciente

•

IDs dos pacientes

•

Ocorrências de alarmes

•

Vezes no modo de bomba desligada

•

Código/mensagens de erro
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Estatísticas de assistência técnica

•

Pressionamentos do botão do usuário

•

Vezes na desativação temporária/permanente do alarme

O log de operações inclui no máximo 4.000 entradas por categoria ou
30 dias de informação.

6.6.

Estatísticas de assistência
técnica

O monitor fornece a opção de acessar estatísticas de assistência
técnica para solução de problemas, manutenção e outros fins. O
relatório pode ser armazenado na unidade flash USB ou em um cartão
micro SD como arquivo txt. Isso se destina à utilização por técnicos de
manutenção, que poderão entrar em contato com
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com para obter mais
informações.
As estatísticas de assistência técnica podem ser armazenadas como se
segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de
configuração.

4.

Insira a senha do serviço e clique em Concluído.

5.

Selecione Suporte de software > Suporte avançado >
Dados de serviço.

6.

Insira a senha do modo de serviço e clique em Concluído.

7.

Acesse e selecione Saída para USB e selecione o dispositivo
USB.
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6.7.

Manutenção

Entre em contato com seu representante local para encomendar
peças de reposição ou kits de calibração ou para obter respostas para
dúvidas sobre serviços e manutenção periódica.

6.8.

Limpeza

Para limpar o monitor, use flanelas de pano descartáveis
antibactericidas ou umedecidas com álcool isopropílico ou etanol a
96%. A limpeza com essas flanelas umedecidas com soluções deve ser
seguida pela limpeza do monitor com água destilada. Não utilize
produtos de limpeza abrasivos ou cáusticos para limpar o monitor.
Leia as Instruções de uso que acompanham cada sensor SpO2
reutilizável antes de tentar limpar o sensor. Siga os procedimentos de
limpeza e desinfecção do sensor nas Instruções de Uso do sensor. Os
sensores de SpO2 descartáveis não devem ser limpos. Todas as linhas
de amostragem CO2 Microstream são descartáveis e não devem ser
limpas.

AVISO:
O dispositivo não é esterilizado. Não realize autoclave neste
dispositivo nem o esterilize.

Cuidado:
Não borrife nem derrame líquidos diretamente no monitor,
acessórios ou consumíveis.

Cuidado:
Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou cáusticos, nem
solventes fortes, incluindo soluções à base de petróleo ou
acetona, para limpar o dispositivo.
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Cuidado:
Os consumíveis Microstream™ etCO2 foram projetados para
uso em um único paciente e não devem ser reprocessados.
Não tente limpar, desinfectar ou apagar o FilterLine, pois o
monitor pode ser danificado.

Cuidado:
Não exponha os pinos do conector do sensor de SpO2 à
solução de limpeza, pois isso pode danificar o sensor.
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7.
Solução de
problemas
7.1.

Problemas elétricos

Problema

Possível causa

Ação

O monitor não
liga.

A bateria interna está
totalmente
descarregada e o cabo
de alimentação está
ligado de forma
inadequada ou
desligado, ou o cabo
está com defeito na
conexão elétrica.

Verifique a conexão do
cabo de alimentação.

A tomada CA na parede
está sem energia e a
bateria interna não está
carregada.

Verifique as conexões e
corrija o problema.
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Assegure-se de que as
baterias estejam
carregando (o
indicador na tela inicial
vai indicar se as
baterias estão
carregando). Se a
conexão do cabo de
alimentação está
funcionando, é
necessário chamar um
técnico para substituir
a bateria. Se houver
problema na bateria, o
LED da bateria no
painel frontal do
monitor ficará
vermelho. Consulte a
seção 3.2.5 Indicadores
de bateria e conexões CA
na página 52.

Problemas elétricos

Problema

Possível causa

Ação

As luzes
indicadoras da
rede de energia
elétrica CA e do
monitor estão
acesas, mas a
unidade não
funcionará com
energia da
bateria quando
o cabo da rede
elétrica CA está
desconectado.

A bateria não está
colocada corretamente
no monitor.

Abra o compartimento
da bateria e verifique se
o cabo está firmemente
ligado no soquete
correspondente.
Consulte a seção 3.2.2
Instalação de baterias
removíveis na página
49.

A bateria não
está
totalmente
carregada após
ser conectada
por 24 horas.

A bateria não foi
recarregada
completamente.

Desconecte o monitor
da fonte de
alimentação CA por 3-4
horas e, em seguida,
conecte novamente.
Agora a bateria será
completamente
recarregada quando
estiver conectada à
rede elétrica.
Se a bateria ainda não
recarregar
completamente,
substitua a bateria.
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Problemas de CO2

7.2.

Problemas de CO2

Problema

Possível causa

Ação

Aparece a
mensagem NO
BREATH
constantement
e e o indicador
de alarme
vermelho
pisca.

Causa fisiológica.

Verifique o
paciente.

FilterLine obstruído ou
bloqueado.

Verifique a linha de
amostragem e
substitua se estiver
bloqueado.

FilterLine preso em alguma
coisa ou o tubo está
dobrado.

Verifique a linha de
amostragem do
monitor até o
paciente para ver
se a linha está
dobrada, retorcida
(obstruída) ou
presa no leito ou no
equipamento.

O FilterLine não está
acoplado corretamente.

Verifique se o
plugue da linha de
amostragem está
totalmente
aparafusado no
monitor.

Aro de ouro usado ou sujo.

Verifique se o aro
de ouro na
extremidade do
conector da linha
de amostragem
está presente e não
está danificado ou
coberto com
sujeira. Limpe
qualquer sujeira ou
substitua a linha de
amostragem, como
necessário.

FilterLine
conectado, mas
a bomba não
está
funcionando e
não são
exibidas
leituras de CO2,
etCO2 ou RR.
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Problema

Possível causa

Ação

Os valores de
EtCO2 são lidos
de forma
errática.

Paciente ventilado
mecanicamente que respira
espontaneamente.

Nenhuma ação
necessária.

Vazamento nas vias aéreas.

Verifique se há
conexão e se a linha
vaza no paciente e
corrija, se
necessário.

Calibragem imprópria.

Verifique a
calibragem.
Consulte a
Verificação de
calibragem de CO2
na página 198.

Configuração de BTPS
desativada.

Verifique a
definição de BTPS
nas configurações
institucionais.
Consulte a
seção 11.1.9
Parâmetros do CO2
na página 257 para
obter detalhes.

Os valores de
EtCO2 são
consistenteme
nte maiores ou
menores do
que o
esperado.

7.3.

Sensor de SpO2

Problema

Possível causa

Ação

Não há sinal de
SpO2: Aparece
o visor zero
para saturação
do oxigênio e a
pulsação.

Sensor não conectado
corretamente no monitor
ou no cabo de extensão.

Verifique se o
sensor e o cabo de
extensão (se usado)
estão devidamente
conectados ao
monitor.
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Sensor de SpO2

Problema

Possível causa

Ação

Aparece a
mensagem
para substituir
o sensor de
SpO2 na tela

A placa de SpO2 não está
recebendo informações do
cabo.

Retire e reacople o
sensor de SpO2, e
tente novamente.

Perda de pulso
ou sinal de
SpO2: Aparece
o visor zero
para saturação
do oxigênio e a
pulsação.

O sensor foi indevidamente
aplicado no paciente.

Verifique a
aplicação do
sensor.

A perfusão do paciente
pode ser muito ruim.

Verifique a
condição do
paciente.

O sensor ou o cabo de
extensão do sensor podem
estar danificados.

Substitua o sensor
ou o cabo de
extensão

O sensor ou o cabo de
extensão pode ser uma peça
não aprovada pela
Covidien.

Substitua o cabo ou
o cabo de extensão
com uma peça
aprovada pela
Covidien

Movimento excessivo do
paciente ou interferência
electrocirúrgica.

Se possível,
mantenha o
paciente imóvel.
Verifique se o
sensor é seguro e
está devidamente
posicionado.
Substitua se
necessário, mova o
sensor para um
novo local ou use
um sensor que
tolera mais
movimento.
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Se a mensagem
ainda aparecer,
substitua o cabo ou
o sensor.
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Calibração de CO2

Problema

Possível causa

Ação

Aparecem
medidas
imprecisas de
SpO2.

Iluminação excessiva.

Verifique a
colocação do
sensor ou cubra o
sensor com um
material escuro ou
opaco.

Colocação do sensor em
uma extremidade que tem
um manguito de pressão
arterial, cateter arterial ou
linha intravascular, ou
esmalte de unha.

Verifique a
colocação do
sensor.

Condição do paciente.

Verifique o
paciente.

Movimento excessivo do
paciente.

Se possível,
mantenha o
paciente imóvel e
use um sensor que
tolere mais
movimento.

7.4.
Problema

Calibração de CO2
Possível causa
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Assistência técnica

Aparece a
mensagem
CALIBRAÇÃO
NECESSÁRIA no
monitor, mas a
tela de
saudação
mostra ainda
que ainda
restam
algumas horas
para a próxima
calibração.

7.5.

Faz mais de um ano que
ocorreu a última
calibração de CO2.

Faça uma calibração
de CO2.

Devolução do monitor

Se for necessário devolver o monitor para reparos, entre em contato
com o seu representante local para obter as instruções de envio.
Para embalar novamente o monitor, desligue os acessórios. Embale o
monitor na caixa original. Se a caixa original não estiver mais
disponível, use uma caixa adequada cheia com a quantidade
apropriada de material de enchimento. Não é necessário devolver os
sensores, os consumíveis Microstream™ etCO2 ou os cabos de
alimentação.
Se o monitor apresentar mau funcionamento, embale
cuidadosamente o monitor com um consumível não utilizado da
mesma caixa ou lote, como o consumível utilizado no momento do
mau funcionamento, e devolva-o com o monitor para inspeção.

7.6.

Assistência técnica

Para obter informações técnicas, entre em contato com o Centro de
Assistência local ou escreva para
Capnographytechnicalsupport@medtronic.com.
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O Manual de Serviço inclui informações que são exigidas por pessoal
qualificado para reparar o monitor.
Consulte também a área Vendas e Centro de Suporte > Suporte
Técnico no site http://www.covidien.com/rms/brands/microstream.
Se for necessário devolver o monitor para reparos, entre em contato
com o seu representante local para obter as instruções de envio.

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

211

8.

Acessórios
8.1.

Consumíveis
Microstream EtCO2

Os produtos H (para utilização em ambientes umidificados) são
marcados com um asterisco (*) na tabela abaixo.
Tabela 24. Consumíveis Microstream
Consumíveis Microstream
Consumíveis ligados a tubos
FilterLine Set Adult/Pediatric

XS04620

FilterLine Set Adult/Pediatric 100 unid

010579

FilterLine H Set Adult/Pediatric*

XS04624

FilterLine H Set Adult/Pediatric 100 unid*

010580

FilterLine H Set Infant/Neonatal*

006324

FilterLine Set Adult/Pediatric Long

007768

FilterLine H Set Adult/Pediatric Long*

007737

FilterLine H Set Infant/Neonatal Long*

007738

VitaLine H Set Adult/Pediatric*

010787

VitaLine H Set Infant/Neonatal*

010807

Consumíveis não ligados a tubos
Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35
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Consumíveis Microstream EtCO2

Consumíveis Microstream
Smart CapnoLine Plus (conector de O2)

009818

Smart CapnoLine Plus (conector de O2) 100 unid

010209

Smart CapnoLine Plus Long (conector de O2)

010340

Smart CapnoLine Plus Long (conector de O2) 100 unid

010339

Smart CapnoLine Plus O2 (tubulação de O2)

009822

Smart CapnoLine Plus O2 (tubulação de O2) 100 unid

010210

Smart CapnoLine Plus O2 Long (tubulação de O2)

009826

Smart CapnoLine Plus O2 Long (tubulação de O2) 100
unid

010341

Smart CapnoLine Pediatric

007266

Smart CapnoLine O2 Pediatric (tubulação de O2)

007269

Smart CapnoLine O2 Ped Long (tubulação de O2)

007743

Smart CapnoLine H Plus O2 (tubulação de O2)*

010433

Smart CapnoLine H Plus O2 (tubulação de O2) 100
unid*

010625

Smart CapnoLine H Plus O2 Long (tubulação de O2)*

012463

Smart CapnoLine H O2 Pediatric (tubulação de O2)*

010582

Smart CapnoLine H O2 Pediatric Long (tubulação de
O2)*

012464

Smart CapnoLine Guardian (conector de O2)

012528

Smart CapnoLine Guardian (conector de O2) 100 unid

012537
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Acessórios disponíveis

Consumíveis Microstream
Smart CapnoLine Guardian O2 (tubulação de O2)

012529

Smart CapnoLine Guardian O2 (tubulação de O2) 100
unid

012538

Smart CapnoLine Guardian O2 Long (tubulação de O2)

012530

Smart CapnoLine Guardian O2 Long (tubulação de O2)
100 unid

012539

Fita de fixação

012542

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (tubulação de O2)

006912

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult (tubulação de O2) 100
unid

010304

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (tubulação de O2)

007739

O2/CO2 Nasal FilterLine Adult Long (tubulação de O2)
100 unid

010344

8.2.

Acessórios disponíveis

Consulte abaixo a lista de acessórios disponíveis para o monitor.
Tabela 25. Acessórios do monitor
Acessório

Número de peça Covidien

Uso

Bateria extra

PM35BTY

Bateria para
monitor
disponível para
compra separada

Carregador

PM35CHG

Carregador
externo da
bateria do
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Acessórios disponíveis

Acessório

Número de peça Covidien

Uso
monitor

Adaptador CA

PM35PSP1

Adaptador CA para
monitor com cabo
de alimentação
para uso na UE
disponível para
compra
separadamente

Adaptador CA

PM35PSP2

Adaptador CA
para monitor com
cabo de
alimentação para
uso nos EUA
disponível para
compra
separadamente

Grampo de
coluna

PM03898

Conexão do
monitor com o
grampo de coluna
(o kit de
montagem VESA
também é
necessária para a
conexão)

Kit VESA
(incluindo placa
de montagem,
adaptador e
parafusos)

PM35VAA

Conexão do
monitor com
estrutura VESA

Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35

215

9.
Teoria de
operações
9.1.

Introdução

O Monitor Respiratório Portátil Capnostream™35 oferece capnografia
e monitoramento de oximetria de pulso precisos e contínuos para
pacientes entubados e não entubados, de neonatos a adultos.
Usando a tecnologia Microstream™, os consumíveis patenteados
FilterLine™ etCO2 e a tecnologia de oximetria de pulso Covidien
Nellcor, o monitor permite realizar um monitoramento simultâneo
"sem complicações" de etCO2 e SpO2.

9.2.

Características

Entre os recursos do monitor estão:
•

Monitor de parâmetro duplo que suporta o padrão atual de
tratamento ao fornecer medições de CO2 e SpO2

•

Integrated Pulmonary Index™ (IPI), que fornece uma
indicação simples, clara e completa do estado e das
tendências de ventilação do paciente

•

Apneias por Hora e Índice de Dessaturação de Oxigênio,
índices usados para ajudar na identificação e na
quantificação de eventos de apneia e de dessaturação de
oxigênio (se disponível)

•

Interface de usuário simples, com tela colorida

•

As funções de rotina são acessadas com dois cliques
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Visão geral da tecnologia

•

Tendências de 48 horas para análise do histórico do
paciente

•

Análise de alarmes

•

SARA™ (Alarme Inteligente para Análise Respiratória), uma
tecnologia incorporada de gerenciamento de alarme de
capnografia inteligente, que reduz os alarmes clinicamente
insignificantes

•

Parâmetro de gerenciamento de alarme SatSeconds™ que
monitora o grau e a duração da dessaturação como um
índice de gravidade da dessaturação, a fim de ajudar a
diferenciar os eventos clinicamente significativos de
dessaturações menores e breves que podem resultar em
alarmes falsos.

•

Marcação para comparar eventos e administração de
medicamentos de acordo as mudanças no estado do
paciente

•

Gravação de caso para ajudar a organizar os arquivos dos
pacientes

•

Saída para transferir os dados do paciente para os
dispositivos de memória flash USB ou cartões micro SD

•

Transferência sem fio de dados através de uma rede Wi-Fi

9.3.

Visão geral da tecnologia

Esta seção fornece uma visão geral da capnografia e da oximetria de
pulso.

9.3.1. O que é capnografia?
A capnografia é um método não invasivo de monitoramento do nível
de dióxido de carbono no ar exalado (etCO2) para avaliar o estado
ventilatório do paciente.
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O monitor usa espectroscopia Microstream™ de infravermelho não
dispersivo (NDIR) para medir continuamente a quantidade de CO2
durante cada respiração, a quantidade de CO2 presente no final da
expiração (etCO2) e a taxa respiratória.
A espectroscopia de infravermelho é utilizada para medir a
concentração de moléculas que absorvem luz infravermelha. Como a
absorção é proporcional à concentração da molécula de absorção, a
concentração pode ser determinada ao se comparar sua absorção com
a de um padrão conhecido.
Os consumíveis Microstream™ etCO2 oferecem uma amostra dos gases
inalados e exalados do consumível do ventilador ou diretamente do
paciente (através de uma cânula oral/nasal) para o monitor para a
medição de CO2. A umidade e as secreções do paciente são extraídas da
amostra, enquanto se mantém a forma de onda de CO2.
A taxa de fluxo da amostragem de 50 ml/min reduz o acúmulo de
líquido e secreção, diminuindo o risco de obstrução na via de
exemplo nos ambientes úmidos das UTIs.
Uma vez dentro do sensor de CO2 Microstream™, a amostra de gás
passa por uma célula de microamostra (15 microlitros). Este volume
extremamente pequeno é rapidamente liberado, permitindo um
tempo de subida rápido e leituras precisas de CO2, mesmo com taxas
altas de respiração.
A fonte de IR do Microfeixe ilumina a célula de microamostra e a célula
de referência. Esta fonte de luz IR proprietária gera apenas os
comprimentos de onda específicos que características do espectro de
absorção de CO2. Portanto, não há compensações necessárias quando
houver diferentes concentrações de N2O, O2, agentes anestésicos e
vapor de água na respiração inspirada e expirada. O IR que passa pela
célula de microamostra e o IR que passa pela célula de referência são
medidos pelos detectores de IR.
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O microprocessador no monitor calcula a concentração de CO2,
comparando os sinais dos dois detectores.

9.3.2. O que é oximetria de pulso?
A oximetria de pulso se baseia no seguinte: diferença na absorção de
luz vermelha e infravermelha (espectrofotometria) pela oxihemoglobina e pela deoxihemoglobina; variações no volume de
sangue arterial no tecido durante o ciclo de pulso (pletismografia) e,
consequentemente, absorção de luz por esse sangue.
Um oxímetro de pulso determina a Saturação de Oxigênio de Ponto
(SpO2) passando a luz vermelha e infravermelha pelo leito arterial e
mede as mudanças na absorção de luz durante o ciclo pulsátil. Os
LEDs (diodos de emissão de luz) de baixa potência de luz vermelha e
infravermelha no sensor de oximetria servem como fonte de de luz;
um fotodiodo serve como fotodetector.
Como a oxi-hemoglobina e a deoxihemoglobina diferem na absorção
de luz, a quantidade de luz vermelha e infravermelha absorvida pelo
sangue está relacionada à saturação de oxigênio da hemoglobina.
Para identificar a saturação de oxigênio da hemoglobina arterial, o
monitor usa a natureza pulsátil do fluxo arterial. Durante a sístole, um
novo pulso de sangue arterial entra no leito vascular, e o volume de
sangue e a absorção de luz aumentam. Durante a diástole, o volume
de sangue e a absorção de luz atingem seu ponto mais baixo. O
monitor baseia suas medições de SpO2 na diferença entre a absorção
máxima e mínima (medições na sístole e diástole). O foco da absorção
de luz pelo sangue arterial pulsátil elimina os efeitos de absorventes
não pulsáveis, como tecido, osso e sangue venoso.
A oximetria de pulso fornece saturação de oxigênio arterial (SpO2) e
frequência de pulso de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, em
todos os níveis de perfusão. O oxímetro de pulso se destina para
utilização durante condições com e sem movimento e para pacientes
que estão bem ou mal perfundidos.
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10. Especificações do
produto
10.1. Fonte de alimentação
Item

Valor

Tensão de entrada

100-240 VCA

Potência de entrada

100-240 VCA, ±10% 50-60 Hz

10.2. Bateria
Item

Valor

Tipo de bateria

Íon de lítio

Tensão nominal e
energia da bateria

7,2 V; 18,72 Wh

Operação da bateria

3 horas para bateria removível; 20
minutos para a bateria interna

Tempo de carregamento
da bateria

Até 5 horas quando o monitor está
desligado e até 8 horas quando o monitor
está ligado, para ambas as baterias

Armazenamento da
bateria

Existem requisitos diferentes,
dependendo de quanto tempo você
armazena a bateria sem uso:
Armazenamento a curto prazo (um mês
ou menos): e conta com um recurso de
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Visor

descarga automática. Você deverá
verificar periodicamente o nível de carga
da bateria. Se a bateria não estiver
totalmente carregada, carregue antes do
uso.
Armazenamento a longo prazo (312 meses): A bateria deve ser armazenada
em um local fresco e seco, e não dentro
do monitor. Sua carga diminui com o
tempo. Para restaurar a carga completa
da bateria, recarregue a bateria antes de
usar.
Consulte a seção 3.2.7 Armazenamento da
bateria na página 55 para obter detalhes.

10.3. Controles
Item

Valor

Painel frontal

1 interruptor de controle Lig/Desl. do
monitor
4 teclas de função específicas
1 tecla Enter com setas direcionais

10.4. Visor
Item

Valor

Tela

Visor TFT colorido de 109 mm (4,3 pol)
Distância entre pixels: 0,198 (horizontal) x
0,198 (vertical) mm
Área de visualização ativa: 95,04
(horizontal) x 53,856 (vertical) mm
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Capnografia Microstream™

Resolução 480 x 272 pixels
Ângulo de visão (vertical) 125°
Ângulo de visão (horizontal) 140°
Velocidade do traço

3,0; 6,3; 12,5 e 25 mm/s

Taxa de amostragem da
forma de onda

77,82 amostras/s para SpO2 (fixo)

Armazenamento de
tendência

48 horas com resolução de 1 segundo

Exibição de tendência

Exposição gráfica: visualizações de 1 h, 2
h, 4 h, 8 h, 12 h

20 amostras/s para capnografia (fixo)

Intervalos de exibição tabular: 1 seg, 5
seg, 15 seg, 30 seg, 1 min, 5 min, 15 min,
30 min, 1 hora

10.5. Dados de pressão do som
Quando medido a uma distância de 1 m, o volume do alarme é 45 - 55
dB (A) no nível de áudio mínimo e 65 - 80 dB (A) no nível de áudio
máximo. Para ajustar o nível de volume de áudio do dispositivo,
consulte a seção 4.5.1 Volume do alarme na página 65. Para fazer uma
mudança permanente no volume de alarme, consulte a seção 11.1.7.1
Configurações do monitor principal na página 252.

10.6. Capnografia
Microstream™
Item

Valor

Unidades de CO2

mmHg ou kPa ou Vol%

Faixa de CO2, etCO2

0-150 mmHg
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Resolução de forma de
onda de CO2

0,1 mmHg

Resolução de EtCO2

1 mmHg

Precisão de CO2

0-38 mmHg: ± 2 mmHg
39-150 mmHg: ± (5% de leitura + 8% para
cada 1 mmHg acima de 38 mmHg)
A precisão se aplica às taxas de respiração
de até 80 bpm. Para as taxas de
respiração acima de 80 bpm, a precisão é
de 4 mmHg ou ±12% da leitura, o que for
maior, para valores de EtCO2 superiores a
18 mmHg.

Intervalo da taxa de
respiração

0-150 bpm

Precisão da taxa de
respiração

0-70 bpm: ±1 bpm
71-120 bpm: ±2 bpm
121-150 bpm: ±3 bpm

Alarmes de CO2

No breath, EtCO2 alto, EtCO2 baixo, RR
alto, RR baixo, IPI baixo (o IPI também
exige informações da oximetria de pulso)

Taxa de fluxo

50 (42,5 ≤ fluxo ≤ 65) ml/min, fluxo
medido por volume

Amostragem da forma
de onda

20 amostras/s

Tempo de subida

<190 ms quando utilizado com linhas de
amostragem de até 4 m de comprimento

Tempo de resposta

3,4 s (típico); com uso com linhas de
amostragem de 4 m, ~5,0 s

Tempo de inicialização

40 s (típico)

Intervalo de calibração

Calibre inicialmente após 1.200 horas de
funcionamento, depois uma vez por ano
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Oximetria de pulso Nellcor Oximax™

ou após 4.000 horas de operação, o que
ocorrer primeiro

10.7. Oximetria de pulso
Nellcor Oximax™
Item

Valor

Faixa de medição do SpO2

1-100%

Precisão de SpO21
Modos Adulto e Pediatria
Intervalo de SpO2 70% 100%2, 3, 6, 7

±2 dígitos no intervalo de 70 a 100%
(ao utilizar os acessórios definidos
neste documento), inclusive sob baixa
perfusão; com movimento, ±3 dígitos;
com saturação baixa (60-80%) ± 3
dígitos

Modo Infantil/Neonatal
Intervalo de SpO2 70% 100%4, 5

±2 dígitos no intervalo de 70 a 100%
(ao utilizar os acessórios definidos
neste documento), com movimento ±3;
com baixa saturação (60-80%) ±3

Intervalo de pulsação

20 a 250 batimentos por minuto
Os valores de pulsação de < 20
batimentos por minuto serão exibidos
como 0 batimentos por minuto
Os valores de pulsação de >
250 batimentos por minuto serão
exibidos como 250 batimentos por
minuto
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Precisão da pulsação2, 3, 4, 6, 7

±3 dígitos no intervalo de 20 a
250 batimentos por minuto inclusive,
incluindo sob baixa perfusão; com
movimento, 48 a 127 bpm ±5 dígitos

Alarmes

SpO2 Alto, SpO2 Baixo, PR Alto, PR Baixo

Intervalo de saturação em
seg.

10-100

1. A precisão de saturação varia por tipo de sensor. Consulte a Grade de Precisão do
Sensor no site www.covidien.com/rms.
2. As especificações de precisão foram validadas com medições de voluntários adultos
não fumantes saudáveis durante os estudos controlados de hipóxia, abrangendo as faixas
de saturação especificadas. Os participantes foram recrutados entre a população local,
compreendendo homens e mulheres na faixa etária de 18 a 50 anos de idade, cobrindo
uma gama de pigmentação da pele. As leituras de SpO2 do oxímetro de pulso foram
comparadas com valores de SaO2 de amostras de sangue retiradas medidas pelo
hemoximetria. Todas as precisões são expressas como ±1 SD. Como as medições do
equipamento do oxímetro de pulso são estatisticamente distribuídas, espera-se que dois
terços das medições caiam neste intervalo de precisão (ARMS) (consulte a Grade de
Precisão do Sensor para obter mais detalhes).
3. São exibidas especificações para adultos para os sensores OXIMAX MAXA e MAXN com
o Nellcor™ Bedside Respiratory Patient Monitoring System.
4. São exibidas especificações para neonatos para os sensores OXIMAX MAXA e MAXN
com o Nellcor™ Bedside Respiratory Patient Monitoring System.
5. A funcionalidade clínica do sensor MAXN foi demonstrada em uma população de
pacientes neonatos recém-nascidos. A precisão observada de SpO2 foi de 2,5% em um
estudo de 42 pacientes com idades de 1 a 23 dias, peso de 750 a 4.100 gramas e 63
observações feitas, abrangendo uma gama de 85% a 99% de SaO2.
6. A especificação se aplica ao desempenho do oxímetro do Nellcor™ Bedside Respiratory
Patient Monitoring System. A precisão de leitura na presença de baixa perfusão
(amplitude de modulação do pulso de IR detectada de 0,03% a 1,5%) foi validada com
sinais fornecidos por um simulador do paciente. Os valores de SpO2 e de pulsação
variaram em todo o intervalo de monitoramento ao longo de um intervalo de condições
de sinal fraco e comparados com a saturação real conhecida e a pulsação dos sinais de
entrada.
7. O desempenho do movimento foi validado durante um estudo controlado de hipóxia
no sangue. Os indivíduos realizaram movimentos de batidas e fricção de 1 a 2 cm de
amplitude, com intervalos ocasionais (mudando aleatoriamente) com uma variação
aleatória na frequência entre 1-4 Hz. Aplicabilidade: Sensores OXIMAX MAXA, MAXAL,
MAXP, MAXI e MAXN.
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Oximetria de pulso Nellcor Oximax™

Entre em contato com a Covidien ou com um Centro de Assistência
local para obter uma Tabela de Especificação de Precisão de
Saturação de Oxigênio Nellcor™, que mostra todos os sensores
Nellcor™ usados com o sistema de monitoramento. No site
www.covidien.com, há uma cópia para impressão disponível.
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10.8. Alarmes
Item

Alarme sonoro

Alarme visual

Alarme de alta
prioridade

Padrão de bipe repetido
a cada 5 segundos.

LED vermelho
piscando

Alarme de
prioridade média

Bipe triplo repetido a
cada 10 segundos

LED amarelo piscando

Alarme de aviso

Sem alarme sonoro

Sem LED

10.9. Características gerais
Item

Valor

Dimensões da unidade

213 mm (l) x 137 mm (a) x 55 mm (p) [8,4
pol (l) x 5,4 pol (h) x 2,2 pol (p)]

Unidade de peso

1,0 kg (2,2 lb)

Dimensões na
embalagem

370 mm (l) x 200 mm (a) x 125 mm (p)
[14,6 pol (l) x 7,9 pol (a) x 4,9 pol (p)]

Peso da embalagem

2,10 kg (4,6 lb)

Temperatura de
operação

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Pressão e altitude
operacionais

381 m (1.250 pés) abaixo do nível do mar
a 4.572 m (15.000 pés) acima do nível do
mar (430 mmHg a 795 mmHg), sem
fornecimento de energia

O monitor deve funcionar durante pelo
menos 20 minutos, quando colocado em
um ambiente com uma temperatura
ambiente de -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F).
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Item

Valor
381 m (1.250 pés) abaixo do nível do mar
a 3.000 m (9.843 pés) acima do nível do
mar (430 mmHg a 795 mmHg), sem
fornecimento de energia

Umidade de operação

Ambiente, sem condensação, umidade
relativa na faixa de 10% a 95%

Temperatura de
armazenamento e
transporte

-20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F)

Pressão e altitude de
armazenamento e
transporte

Armazenado em altitudes na faixa de 381
m (1.250 pés) abaixo do nível do mar a
15.240 m (50.000 pés) acima do nível do
mar (430 mmHg a 795 mmHg)

Umidade de
armazenamento e
transporte

Ambiente, sem condensação, umidade
relativa na faixa de 10% a 90%.

Tempo de aquecimento

Até 60 segundos

Tempo de estabilização
(do armazenamento às
condições operacionais)

Até 2 horas

10.10. Classificação do
equipamento
Item

Valor

Tipos de proteção
contra choque elétrico

Classe 2

Grau de proteção contra

Desfibrilador - Protegido tipo BF
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choques eléctricos
Modo de operação

Contínuo

Grau de proteção contra
entrada de poeira e
água

O gabinete do monitor é protegido de
acordo com a norma IP54 (protegido
contra poeira e respingos de água)
quando todas as portas estão fechadas.
O nível de proteção contra poeira é
reduzido do nível 5 para o nível 3
(protegido contra objetos sólidos
estranhos acima de 2,5 mm de diâmetro)
quando usado com os sensores de SpO2
observados na Tabela 7. Modelos do
sensor de SpO2 Nellcor e tamanhos de
pacientes na página 93 para ambiente
EMS.

10.11. Conformidade
Este produto foi concebido para estar em conformidade com as
seguintes normas:
•

IEC 60601-1

•

IEC 60601-1-2

•

IEC 60601-2-49

•

IEC 60601-1-12

•

IEC 60601-1-6

•

IEC 60601-1-8

•

ISO 80601-2-61

•

ISO 80601-2-55

•

ISO 15223-1
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•

Diretiva 2002/96/EC para Resíduos de Equipamentos
Eletroeletrônicos (WEEE)

•

Diretiva sobre restrição do uso de certas substâncias
perigosas (RoHS) em equipamentos elétricos e eletrônicos 2011/65/EU

•

IEC 62133

•

UN 38.3

•

EN 301 489-1 V1.9.2

•

RTCA/DO-160F

•

Documento de Orientação da Bateria de Lítio IATA Transporte de Metal de Lítio e Baterias de Íon de Lítio

10.12. Imunidade
eletromagnética
O monitor está em conformidade com a norma IEC 60601-1-2.
O monitor é adequado para uso no ambiente eletromagnético
especificado. O usuário do monitor deve garantir que seja utilizado
em um ambiente eletromagnético, tal como descrito abaixo.
Tabela 26. Orientação e Declaração do Fabricante - Emissões
Eletromagnéticas

Teste de emissões

Emissões de RF
CISPR 11
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Conformidade

Grupo 1

Ambiente Eletromagnético –
Orientação
O monitor utiliza energia de
RF apenas para seu
funcionamento interno.
Portanto, suas emissões de RF
são muito baixas e
provavelmente não causam
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interferência em
equipamentos eletrônicos
próximos.

Emissões de RF

Classe B

CISPR 11
Emissões de
harmônicas
IEC 61000-3-2

Em
conformidade

Oscilações de
tensão/emissões
oscilantes
IEC 61000-3-3

Em
conformidade

O monitor é adequado para
uso em todos os ambientes
que não o doméstico e
naqueles diretamente
conectados à rede de energia
de baixa tensão que alimenta
edifícios usados para fins
domésticos.

Tabela 27. Orientação e Declaração do Fabricante - Imunidade
Eletromagnética

Teste de
imunidade
Descarga
eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Nível de
teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

± 6 kV de
contato

± 6 kV de
contato

± 8 kV no ar

± 8 kV no ar
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Ambiente
Eletromagnético –
Orientação
Os pisos devem ser
de madeira,
concreto ou
cerâmica. Se os
pisos forem
cobertos com
material sintético,
a umidade relativa
deve ser de pelo
menos 30%.
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Transiente/
estouro
rápido
elétrico
IEC 61000-4-4

Surto
IEC 61000-4-5

Quedas de
tensão,
interrupções
curtas e
variações de
tensão nas
linhas de
entrada de
alimentação
IEC 61000-411

± 2 kV para
linhas de
forneciment
o
± 1 kV para
linhas de
entrada/saíd
a
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± 1 kV para
linhas de
entrada/saída

± 1 kV de
linha(s) para
linha(s)

± 1 kV de
linha(s) para
linha(s)

± 2 kV de
linha(s) para
terra

± 2 kV de
linha(s) para
terra

<5 % de UT1

<5% de UT

(>95 % de
queda no
UR) para 0,5
ciclo

(>95 % de
queda no UR)
para 0,5 ciclo

40% de UT
(60% de
queda no UT)
para 5 ciclos
70 % de UT
(30 % de
queda no UT)
para 25
ciclos
<5% de UT
(> 95% de
queda em
UT) por 5 s

Campo
magnético da
frequência de
energia
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

± 2 kV para
linhas de
fornecimento

3 A/m

40% de UT
(60% de
queda no UT)
para 5 ciclos
70 % de UT
(30 % de
queda no UT)
para 25 ciclos
<5% de UT
(> 95% de
queda em UT)
por 5 s

3 A/m

A qualidade da
corrente elétrica
deve ser a de um
ambiente
comercial ou
hospitalar típico.

A qualidade da
corrente elétrica
deve ser a de um
ambiente
comercial ou
hospitalar típico.
A qualidade da
corrente elétrica
deve ser a de um
ambiente
comercial ou
hospitalar típico.
Se o usuário do
monitor exigir
operação contínua
durante as
interrupções de
energia,
recomenda-se que
o monitor seja
alimentado por
uma fonte de
alimentação
ininterrupta
(no-break) ou uma
bateria.
Os campos
magnéticos da
frequência de
energia devem
estar em níveis
característicos de
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um local típico em
um ambiente
hospitalar ou
comercial típico.
RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a
80 MHz

3V

61000-4-3

20 V/m,
modulação
de 1 kHz
80 MHz a
2.5 GHz (de
acordo com
ISO 80601-255, 1º ed.)

20 V/m

Os equipamentos
portáteis e móveis
de comunicação
de RF não devem
ser utilizados mais
próximos de
qualquer parte do
monitor, incluindo
cabos, do que a
distância de
separação
recomendada
calculada com a
equação aplicável
à frequência do
transmissor.
Distâncias de
separação
recomendadas:
150 kHz a 80 MHz:
d= 1,2√P
80 MHz a 800 MHz:
d= 1,2√P
800 MHz a 2,5 GHz:
d= 2,3√P
onde P é a
potência máxima
nominal 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).2
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As forças de
campo dos
transmissores fixos
de RF, conforme
determinado por
um estudo
eletromagnético
do local, devem
ser menores do
que o nível de
conformidade em
cada intervalo de
frequência.ab
Podem ocorrer
interferências nas
proximidades do
equipamento
marcadas com o
seguinte símbolo:

1

UT é a tensão da rede CA antes da aplicação do nível de teste.

A 80 MHz e 800 MHz, aplicam-se o intervalo de frequência maior.
OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
pela reflexão de estruturas, objetos e pessoas
a
A intensidade do campo para transmissores fixos, tais como estações
de base para rádio (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio
amador, rádio AM e FM e transmissão de TV não pode ser prevista
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético
devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerada uma
pesquisa eletromagnética do local. Se a intensidade do campo
medida no local em que o monitor é usado exceder o nível de
conformidade RF aplicável acima, deve-se observar o monitor para
verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal,
podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação
ou reposicionamento do monitor.
b
Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do
campo deve ser inferior a [V1] V/m.
2

O monitor é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético em
que as perturbações de RF são controladas. O cliente ou o usuário do
monitor podem ajudar a prevenir interferência eletromagnética
234
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mantendo uma distância mínima entre os equipamentos portáteis e
móveis de comunicação de RF (transmissores) e o monitor como
recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do
equipamento de comunicações.
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Tabela 28. Distâncias recomendadas de separação entre
equipamentos portáteis e móveis de comunicações de RF e o monitor

Potência nominal
máxima de saída do
transmissor W

Distância de separação de acordo com a
frequência do transmissor em m1
150 kHz a
80 MHz

80 MHz a
800 MHz

800 MHz a
2,5 GHz

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 1,2√𝑷𝑷

d= 2,3√𝑷𝑷

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

7,27

100

12

12
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Para transmissores com uma potência de saída máxima não listada
acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode
ser estimada com a equação aplicável à frequência do transmissor,
onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor.
1
A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa
de frequencia mais alta.

OBSERVAÇÃO: essas diretrizes podem não se aplicar em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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11.1. Padrões oficiais
Os padrões oficiais fornecem uma forma para os usuários em uma
instituição particular manterem as configurações conforme determinado
pela sua própria instituição, mesmo quando o monitor está desligado.
Por exemplo, se um monitor está em uso em um departamento que
exige limites específicos de alarme, nomes de eventos específicos ou
qualquer outra configuração, em uma base regular, isso pode ser
configurado em configurações institucionais. Isso evita a necessidade de
mudar constantemente as configurações.

11.1.1.
Alteração dos padrões
oficiais

AVISO:
A alteração das configurações pode afetar adversamente o
monitoramento dos pacientes. As alterações nos padrões
oficiais só devem ser realizadas por pessoal autorizado.
Os pacientes não serão monitorados enquanto se está no modo de
serviço, mesmo que o monitor esteja conectado a um paciente. (O
monitor está no modo de serviço depois que a senha do serviço é
inserida). Portanto, você pode querer remover a linha de amostragem do
paciente ou desconectar a linha do monitor, enquanto coloca o monitor
em modo de serviço. Não será gravado nenhum dado enquanto o
monitor está no modo de serviço. Portanto, tentar monitorar enquanto
se está no modo de serviço vai gerar problemas de dados ausentes.
Os padrões oficiais podem ser alterados com os seguintes passos:
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1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais.

6.

Acesse e selecione a seção desejada para atualizar os padrões
naquela seção. As seções são: Alarmes, Tendência, Monitor,
Parâmetros.

7.

Após qualquer alteração nas configurações do dispositivo
realizadas no modo de serviço, o dispositivo será desligado e
vai exigir reinicialização.

Para ver dados específicos sobre esses tipos de padrões oficiais, consulte
abaixo.

11.1.2.
Padrões oficiais no modo
EMS
Quaisquer padrões oficiais definidos enquanto o monitor está no modo
EMS vão continuar sendo relevantes apenas enquanto o monitor estiver
no modo EMS. Quando o modo EMS está desativado, os padrões
permanecerão os padrões de fábrica (se não houver mudanças nos
padrões oficiais que nunca foram feitas quando o EMS foi desativado) ou
padrões definidos enquanto o EMS foi desativado. Da mesma forma, se
as alterações forem feitas nos padrões enquanto o EMS está desativado,
essas alterações não serão relevantes enquanto o monitor estiver no
modo EMS. Assim, se desejado, uma instituição pode manter dois
conjuntos de padrões oficiais: um para o modo EMS e um para quando o
EMS está desativado.
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11.1.3.
Restauração dos padrões de
fábrica
Reajuste o monitor para usar os padrões de fábrica como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione a seção desejada para atualizar os padrões
naquela seção. As seções são: Alarmes, Tendência, Monitor,
Parâmetros.

Será exibida a tela a seguir:
Figura 49. Tela de reversão para os padrões de fábrica

6.

Selecione Redefinir para restaurar todas as configurações
oficiais para os padrões de fábrica.

Se você deseja redefinir apenas uma ou mais seções dos padrões para os
padrões de fábrica, acesse e selecione a seção desejada e restaure
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apenas essa seção para os padrões de fábrica, clicando no botão
Padrões de fábrica na seção relevante.
Em todas as telas de padrões oficiais, clicar em Restaurar também vai
limpar a memória de tendências, incluindo todo o banco de dados de
informações do paciente.

11.1.4.
Exportação/importação dos
padrões oficiais
Os padrões oficiais podem ser exportados ou importados como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela do menu de
configuração.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Suporte de software.

6.

Acesse e selecione Suporte de software > Transferência
padrão.

7.

Selecione Exportar padrões para exportar os padrões atuais
para uma unidade flash USB de memória ou cartão SD, ou
Importar padrões para importar os padrões de uma unidade
de memória flash USB ou cartão micro SD.

8.

Selecione uma unidade e clique em Iniciar.

9.

Quando a exportação/importação for concluída, o monitor vai
informá-lo com a seguinte mensagem: Exportação concluída,
ou Importação concluída, desligue e reinicie o monitor para
retomar a operação normal.

10.

Selecione Início para retornar à tela inicial.
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11.1.5.
Configurações dos alarmes
do monitor
Selecione Padrões de fábrica na tela Pad. ofic.: para restaurar todos os
padrões de fábrica dos alarmes.

11.1.5.1. Limites de alarme
As configurações padrão de fábrica para os limites de alarme
Adulto/Pediátrico e Infantil/Neonatal são fornecidas abaixo. As unidades
aparecem na coluna de intervalo.
Tabela 29. Limites de alarme padrão de fábrica
Parâmetro

Adulto

Todos os
grupos
pediátricos

Infantil/
Neonatal

Intervalo de
alarme

EtCO2 Alto

60

60

60

5-150 mmHg

EtCO2 Baixo

8

8

20

0-145 mmHg

RR Alto

50

40

80

5-150 bpm

RR Baixo

3

10

12

0-145 bpm

No Breath
detectado

30

20

15

10-60 seg

SpO2 Alto

100

100

98

25-100% de
saturação

SpO2 Baixo

85

85

85

20-95% de
saturação

Pulsação Alta

140

140

200

25-250 bpm

Pulsação
Baixa

50

50

100

20-245 bpm
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IPI Baixo

3

3

N/A

1-9 ou DESL.

SatSeconds

100

100

DESL.

10, 25, 50, 100
ou Desl.

Em Limites de alarme, todos os alarmes podem ser ativados ou
desativados como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Alarmes.

6.

Acesse e selecione um conjunto de limites de alarme que inclui
o alarme relevante.

7.

Acesse e selecione o alarme relevante.

8.

Acesse e selecione o botão Ativar para ativar o alarme se ele
estiver atualmente desativado. Se o alarme relevante estiver
ativado, o botão vai mostrar Desativar. Selecione o botão
Desativar para desativar o alarme. Se o alarme relevante estiver
desativado no momento, o botão vai mostrar o texto Ativar.
Selecione o botão Ativar para ativar o alarme.

Esta alteração será implementada apenas no conjunto particular em que
foi feita, mas não em outros conjuntos. Por exemplo, se você desativar o
alarme máximo RR para pacientes pediátricos, com idade entre 1 e
3 anos, ele ainda estará disponível para outros pacientes pediátricos e
para pacientes adultos.
Se o limite de alarme a ser alterado é IPI, observe que apenas os
seguintes conjuntos de limites de alarme incluem IPI: Limites alarme
pediátrico 1-3 anos, Limites alarme pediátrico 3-6 anos, Limites alarme
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pediátrico 6-12 anos ou Limites alarme adulto. O IPI não está disponível
para pacientes infantis/neonatais.

11.1.5.2. Configurações de prioridade de
alarme
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

EtCO2 Alto

Médio, Alto

Alto

EtCO2 Baixo

Médio, Alto

Alto

RR Alto

Médio, Alto

Alto

RR Baixo

Médio, Alto

Alto

No Breath detectado

Médio, Alto

Alto

SpO2 Alto

Médio, Alto

Alto

SpO2 Baixo

Médio, Alto

Alto

Pulsação Alta

Médio, Alto

Alto

Pulsação Baixa

Médio, Alto

Alto

IPI Baixo

Médio, Alto

Alto

Erro de CO2

Médio, Alto

Médio

Pulso não encontrado

Médio, Alto

Médio

Obstrução FilterLine

Médio, Alto

Médio

Bateria fraca

Médio, Alto

Médio

Comunicações
interrompidas

Médio, Alto

Médio
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Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

Configurações de
verificação-restauração
do sistema

Médio, Alto

Médio

Erro de SpO2

Médio, Alto

Médio

Sensor SpO2 fora do
paciente

Médio, Alto

Médio

Substituir cabo SpO2

Médio, Alto

Médio

Verificar conexão do
sensor SpO₂

Médio, Alto

Médio

As configurações de prioridade de alarme podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Alarmes > Prioridade de
alarme.

6.

Navegue até o alarme para o qual deseja alterar a prioridade do
alarme e selecione o nível desejado de prioridade.

7.

Repita o procedimento para outros alarmes, conforme
necessário.

8.

Retorne à tela inicial clicando no botão Início.
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11.1.5.3. Configurações do visor
A ordem dos parâmetros abaixo, como aparecem na tela Analisar
alarme, pode ser alterada, se desejado, em Padrões Oficiais, para
qualquer ordem desejada. A tela Analisar alarme exibe nove parâmetros.
Tabela 30. Parâmetros disponíveis na tela Analisar Alarme
Parâmetro
No Breath
CO2
EtCO2
EtCO2 (espont)
RR
SpO2
PR
IPI
SatSec

As configurações do visor (a ordem dos parâmetros como aparecem na
tela Analisar alarme) podem ser alteradas como segue:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.
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5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Alarmes > Config. do
visor.

6.

A lista de parâmetros que aparecem na tela Analisar alarme
com a ordem padrão de fábrica é fornecida no centro da tela.
Para alterar a ordem, selecione o parâmetro que você quer
mostrar em primeiro lugar na tela para a primeira linha da lista,
o parâmetro que você quer mostrar no segundo lugar na tela
para a segunda linha da lista, e assim em diante.

7.

Faz-se isso ao acessar e clicar na primeira linha e, em seguida,
navegar até o parâmetro desejado para a primeira linha, e clicar
em Enter. Isso vai substituir apenas o parâmetro selecionado
pelo parâmetro que você escolheu como primeira linha; ele não
moverá nenhum parâmetro para baixo na lista.

8.

Para alterar a ordem dos parâmetros adicionais, repita o
procedimento quantas vezes for necessário.

Pode-se escolher a opção em branco (um traço) em qualquer linha para
ver menos de nove parâmetros.
Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

11.1.5.4. Configurações de atraso do alarme
As opções de atraso para os seguintes alarmes são listadas abaixo. Para
todos os alarmes, o padrão de atraso do alarme é 0 segundo, ou seja, não
há atraso.
Tabela 31. Configurações de atraso do alarme
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

EtCO2 Alto

0, 10, 15, 20, 30

0s

EtCO2 Baixo

0, 10, 15, 20, 30

0s

RR Alto

0, 10, 15, 20, 30

0s
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Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

RR Baixo

0, 10, 15, 20, 30

0s

SpO2 Alto

0, 10, 15, 20, 30

0s

SpO2 Baixo

0, 10, 15, 20, 30

0s

Pulsação Alta

0, 10, 15, 20, 30

0s

Pulsação Baixa

0, 10, 15, 20, 30

0s

IPI Baixo

0, 10, 15, 20, 30

0s

As configurações de atraso do alarme podem ser alteradas da seguinte
forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Alarmes > Atraso de
alarme.

6.

Navegue até o alarme para o qual deseja alterar o atraso e
selecione o nível desejado de atraso.

7.

Repita o procedimento para outros alarmes, conforme
necessário.

8.

Retorne à tela inicial clicando no botão Início.
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11.1.6.
Configurações de tendência
do monitor
A seleção dos padrões de fábrica na tela Padr. ofic.: Tendência vai
restaurar todos os padrões de fábrica das tendências.
As configurações de padrões de tendência podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Tendência.

6.

Navegue até o problema de tendência que você deseja alterar e
selecione o nível desejado.

7.

Repita o procedimento para outros problemas, conforme
necessário.

8.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

A alteração da resolução de tendência vai apagar a memória de
tendência, apagando todos os dados do paciente que estavam no
monitor.
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11.1.6.1. Configurações de tendência
principal
Parâmetro

Opções

Padrão de
fábrica

Exib. tend. increm. tabular
padrão

1 seg, 5 seg, 15 seg,
30 seg, 1 min, 5 min,
15 min, 30 min, 1
hora

30 seg

Exibição de tendência gráfica
padrão

1, 2, 4, 8, 12 horas

4 horas

Exibição de tendência da tela
de início

1, 2, 4 horas

1 horas

Modo de marcação eventos
padrão

Rápido, Detalhado

Detalhado

Modo de exibição do
calendário/gravado

Calendário, Gravado

Calendário

11.1.6.2. Eventos
11.1.6.2.1. Eventos de medicação
No momento, estão disponíveis os seguintes eventos de medicação no
monitor: Fentanyl, Versed, Midazolam, Morfina, Demerol, Propofol,
Surfactante, Outro.
Se sua instituição exigir eventos diferentes ou adicionais, os eventos
podem ser adicionados ou alterados, como pode ser visto abaixo.

11.1.6.2.2. Eventos do paciente
No momento, estão disponíveis os seguintes eventos do paciente no
monitor: Comer, Beber, Tossir, Deambular, Peito PC, Virar, Roncar,
Outros.
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Se sua instituição exigir eventos diferentes ou adicionais, os eventos
podem ser adicionados ou alterados, como pode ser visto abaixo.

11.1.6.2.3. Eventos de intervenção
No momento, estão disponíveis os seguintes eventos de intervenção no
monitor: Oxigênio, Sucção, Ajus. via aérea, Narcan, Romazicon, Neb Tx,
Estimulado, Insuf. de CO2 (Insuflação de CO2), ABG, Outro.
Se sua instituição exigir eventos diferentes ou adicionais, os eventos
podem ser adicionados ou alterados, como pode ser visto abaixo.
Os padrões de eventos podem ser alterados da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Tendência > Editar
evento.

6.

Selecione o tipo de evento em que você deseja fazer alterações.

7.

Vai aparecer uma lista de nomes de eventos atuais nesta
categoria de tipo de evento.

8.

Acesse e selecione o nome do evento que você deseja alterar.

9.

Insira o novo nome e selecione Concluído.

10.

Selecione Voltar para conservar a alteração. Selecione Início
para retornar à tela inicial.

11.1.6.3. Configurações do visor de
tendência
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Os parâmetros mostrados ou a ordem dos parâmetros apresentados
podem ser alterados em Padrões oficiais.
Na tela Tendência gráfica e na tela Tendência tabular, podem ser
escolhidos seis parâmetros para exibição. Apenas três parâmetros
podem ser vistos de uma só vez. Pode-se escolher a opção em branco
(um traço) em qualquer linha para ver menos de seis parâmetros.
Para visualizar os parâmetros de tendência em uma proporção maior da
tela, pode-se fazer o seguinte:
Ao escolher parâmetros para visualizar, se você selecionar o mesmo
parâmetro para várias linhas em uma linha, esse parâmetro vai aparecer
em uma parcela maior da tela de tendência gráfica. Esse parâmetro será
simplesmente repetido em várias linhas na tela de tendência tabular.
Esse processo pode ser realizado para até seis parâmetros, de modo que
os seis parâmetros possam ser vistos neste formato maior.
O relatório armazenado em tendência tabular exibe todos os
parâmetros, com os traços indicando os parâmetros indisponíveis. Os
relatórios armazenados na tendência gráfica só vão mostrar três
parâmetros de cada vez.
Tabela 32. Parâmetros disponíveis nas telas de tendência
Parâmetro
EtCO2
RR
SpO2
PR
IPI
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As configurações de exibição do visor (a ordem dos parâmetros nas telas
de tendência) podem ser alteradas da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído.

5.

Acesse e selecione Padrões oficiais > Tendência > Config. do
visor.

6.

A lista de parâmetros com a ordem padrão de fábrica, como
aparecem nas telas de tendência, é fornecida no centro da tela.
Para alterar a ordem, selecione o parâmetro que você quer
mostrar em primeiro lugar na tela para a primeira linha da lista,
o parâmetro que você quer mostrar no segundo lugar na tela
para a segunda linha da lista, e assim em diante. Faz-se isso ao
acessar e clicar na primeira linha e, em seguida, navegar até o
parâmetro desejado para a primeira linha, e clicar em Enter.

7.

Para alterar a ordem dos parâmetros adicionais, repita o
procedimento quantas vezes for necessário.

8.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

11.1.7.

Configurações do monitor

A seleção dos padrões de fábrica na tela Padr. ofic.: Monitor vai restaurar
todos os padrões de fábrica do monitor.
As seguintes configurações do monitor podem ser alteradas na tela
Padrões Oficiais: Monitor.

11.1.7.1. Configurações do monitor
principal
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Parâmetro

Opções

Padrão de
fábrica

Formato de data

Dd mmm aa, mmm dd, aa

Mmm dd, aa

Formato da hora

12 horas, 24 horas

12 horas
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Parâmetro

Opções

Padrão de
fábrica

Idioma

Inglês, francês, alemão,
espanhol, italiano,
holandês, português,
russo, sueco, norueguês,
japonês

Inglês

Volume do alarme

Máxima, Últ. defini, Áudio
Desl.

Últ. defini

Sinal de lembrete

Ativado, Desativado

Desativado

Tipo de paciente

Adulto, Pediátrico 13 anos, Pediátrico 36 anos, Pediátrico 612 anos,
Infantil/Neonatal

Adulto

Unidade de peso do
paciente

Kg, lbs

lbs

Função RS232

Padrão, VueLink: Apenas
CO2, VueLink: IPI;
VueLink: IPI, A/h, ODI

Padrão

Índice de brilho

5, 6, 7, 8, 9, 10, Auto

Automático

Modo standby do
parâmetro

Ativado, Desativado

Desativado

Modo EMS

Ativado, Desativado

Ativado

As configurações do monitor principal podem ser alteradas da seguinte
forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.
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3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Monitor.

5.

Navegue até o problema de monitor que você deseja alterar e
selecione o nível desejado.

6.

Clique no botão Enter para retornar à lista de problemas. Para
as Configurações de IP, use o botão Voltar para retornar à lista
de problemas.

7.

Repita o procedimento para outros problemas, conforme
necessário.

8.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

11.1.7.2. Configurações de interface
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

Taxa de transmissão
RS232

Automático, 9.600,
19.200, 38.400, 57.600,
115.200

Automático

Modo protocolo Comm

Microcap, Capnostream

Capnostream

Formato relat. do texto
inglês

Unicode

ASCII, Unicode

Configurações de IP

Desativar, Ativar DHCP

DHCP Ativado

Endereço IP, Máscara
de sub-rede, Gateway,
Servidor DNS

As configurações da interface do monitor podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.
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2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Monitor > Interfaces.

5.

Navegue até o problema de interface do monitor que você
deseja alterar e selecione o nível desejado.

6.

Clique no botão Enter para retornar à lista de problemas. Para
o nível de alerta visual A/h, use o botão Voltar para retornar à
lista de problemas.

7.

Repita o procedimento para outros problemas, conforme
necessário.

8.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

11.1.8.

Configuração da tela inicial

O dispositivo fornece a opção de escolher uma configuração de tela
inicial que melhor se adapta às suas necessidades, como a configuração
padrão da tela inicial padrão. Consulte a seção 2.3.5 Opções de tela do
visor de monitoramento na página 26 para ver uma lista de
configurações.
A tela Início padrão pode ser alterado da seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Monitor > Config. da tela inicial.

5.

Será exibida a primeira opção da tela inicial. Usando a seta
direcional para a direita, percorra as opções da tela inicial até
chegar ao que você deseja usar como padrão da tela inicial.
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6.

Quando a tela inicial escolhida aparecer, clique em Enter para
selecionar a tela escolhida. Se você quiser escolher mais de uma
tela inicial padrão, navegue para outra tela e clique em Enter
para selecionar essa tela também. Quando tiver escolhido a tela
inicial padrão final, clique no botão direcional para baixo e, em
seguida, no botão Enter para selecionar Aplicar. Vai aparecer a
tela Padrões oficiais: Monitor.

7.

Clique em Início para retornar à tela inicial. Você terá que
desligar o dispositivo. Quando o monitor for ligado novamente
após ser desligado, esta tela inicial escolhida será a tela inicial
padrão que aparece na tela. Se você escolher mais de uma tela
padrão, poderá alternar entre as telas iniciais escolhidas
usando os botões direcionais.

11.1.9.

Parâmetros do CO2

Os padrões oficiais podem ser definidos para todos os parâmetros de
CO2 que são configuráveis no monitor. Para alterar os parâmetros,
selecione CO2 na tela Padrões Oficiais: Parâmetros.

Observação:
A seleção dos padrões de fábrica na tela Padr. ofic.: A tela
Parâmetros vai restaurar todos os padrões de fábrica dos
parâmetros.
Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

Unidade de CO2

mmHg

mmHg, kPa, Vol%

BTPS

Ligado

Ligado, Desligado

Tempo limite da bomba (min)

15

5, 10, 15, 30

Escala de forma de onda do CO2 (mmHg)

60

20, 60, 120, 150,
Automático
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Escala de exibição da tendência de EtCO2
(mmHg)

50

50, 100, 150

Escala de visualização da tendência RR
(bpm)

50

50, 100, 150

Nível do alerta visual de A/h

10

1-99

* O BTPS indica a correção padrão usada durante a medição de temperatura do corpo,
pressão e saturação. O BTPS deve ser definido como LIG. durante todos os procedimentos de
medição. O monitor desliga automaticamente a correção de BTPS durante os procedimentos
de calibração e ativa-o novamente depois desses procedimentos. Não há necessidade de o
usuário fazer quaisquer alterações na configuração de BTPS.

As definições dos parâmetros de CO2 podem ser alteradas da seguinte
forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Parâmetros > CO2.

5.

Navegue até o parâmetro de CO2 para o qual você deseja fazer
alterações e escolha o valor desejado.

6.

Clique no botão Enter para retornar à lista de problemas.
Repita o procedimento para os outros parâmetros, conforme
necessário.

7.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.

11.1.10.

Parâmetros de SpO2

Os padrões oficiais podem ser definidos para todos os parâmetros de
SpO2 que são configuráveis no monitor. Para alterar os parâmetros,
selecione SpO2 na tela Padrões Oficiais.
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Observação:
A seleção dos padrões de fábrica na tela Padr. ofic.: A tela
Parâmetros vai restaurar todos os padrões de fábrica dos
parâmetros.

Parâmetro

Opções

Padrão de fábrica

Tom de pulsação

Ligado, Desligado

Desl.

Escala de SpO2 para
exibição de tendência (%)

0-100, 50-100

50-100

Escala de PR para exibição
de tendência (bpm)

150, 300

150

Nível de alerta visual ODI

1-99

10

As configurações dos parâmetros de SpO2 podem ser alteradas da
seguinte forma:
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e selecione Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Parâmetros > SpO2.

5.

Navegue até o parâmetro de SpO2 para o qual você deseja fazer
alterações e escolha o valor desejado.

6.

Clique no botão Enter para retornar à lista de problemas.
Repita o procedimento para os outros parâmetros, conforme
necessário.

7.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.
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11.1.11.
Configurações de
parâmetros - Definir cores
O dispositivo fornece a opção de definir as cores para os parâmetros
observados no visor.
1.

Clique no botão Menu no painel frontal do monitor.

2.

Acesse e selecione Configurar na tela Menu.

3.

Acesse e selecione Serviço na tela do menu de configuração.

4.

Insira a senha de serviço e clique em Concluído. Acesse e
selecione Padrões oficiais > Parâmetros > Definir cores.

5.

Navegue até o parâmetro para o qual você quer mudar a cor e
clique no botão direcional para direita para selecionar outra
cor. Navegue até a cor, clique em Enter e, em seguida, acesse e
clique em Aplicar.

6.

Clique no botão Voltar para retornar à lista de parâmetros.
Repita o procedimento para os outros parâmetros, conforme
necessário.

7.

Retorne à tela inicial selecionando o botão Início.
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12. Apêndice A: Estudos
Clínicos de Oximetria
de Pulso
12.1. Introdução aos estudos
clínicos
Esta seção apresenta dados de estudos clínicos realizados com o
Nellcor™ Bedside Respiratory Patient Monitoring System, equipado com
o módulo de oximetria de pulso usado no Capnostream™35.
Foram realizados estudos clínicos prospectivos de acordo com a norma
EN ISO80601-2-61:2011 para demonstrar a precisão da oximetria de
pulso para sensores Nellcor™ OxiMax usados com este módulo de
oximetria de pulso durante as condições de movimento e não
movimento.

12.2. Metodologia dos estudos
clínicos
12.2.1.
Metodologia de hipóxia
(precisão, baixa saturação e
estudos de movimento)
O objetivo geral do estudo de dessaturação controlada invasiva é validar
a precisão do SpO2 e da pulsação em comparação com medições padrão
de referência de SaO2 do sangue por um CO-oxímetro e a frequência
cardíaca ECG. Consegue-se isso através de observações em pares de
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valores de SpO2 e SaO2 sobre o intervalo de precisão de SaO2 de 70% a
100% em um grupo de voluntários adultos saudáveis. A fração de
oxigênio inspirado (FiO2) entregue para testar os indivíduos varia a fim
de atingir uma série de períodos focalizados de saturação de estado
constante. As amostras de sangue arterial são periodicamente tomadas
de um cateter arterial de sondagem para utilização na comparação.
Em conformidade com a norma EN ISO80601-2-61:2011, a dessaturação
a 70% é conduzida em um processo contínuo gradual que se foca em
múltiplas etapas de saturação (por exemplo, 98, 90, 80 e 72%). Nesses
estudos, foram retiradas seis amostras de sangue arterial, 20 segundos
de diferença entre cada etapa, resultando em um total de
aproximadamente 24 amostras por indivíduo. Cada amostra foi retirada
enquanto os dados de SpO2 foram simultaneamente coletados e
marcados para comparação direta com oximetria de CO.
Ao longo do estudo, foram monitorados continuamente o índice de CO2
expirado final, frequência respiratória, padrão respiratório e
eletrocardiograma.

12.2.2.
Metodologia de baixa
saturação (apenas estudo de baixa
saturação)
A metodologia e o objetivo do estudo de baixa saturação são iguais aos
da metodologia de hipoxia, seção 12.2.1 Metodologia de hipóxia
(precisão, baixa saturação e estudos de movimento) na página 261. No
entanto, a dessaturação é de 60%, e não 70%. Essa saturação mais baixa
é obtida através da adição de uma nova etapa de 60% de SaO2,
aumentando o intervalo de 70 a 100% para 60 a 100%. Isso resulta em
aproximadamente 30 amostras arteriais em vez de 24 para este estudo.

12.2.2.1. Metodologia de movimento
(apenas estudo de movimento)
Os movimentos padrão incluem bater e/ou friccionar em intervalos não
periódicos, com amplitudes de 1-2 cm e 1-4 Hz, e com uma variação
aleatória na frequência, para simular o movimento fisiológico. Nesse
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estudo, o indivíduo foi instruído a bater com as pontas dos dedos para
manter a consistência da área de efeito na almofada de pressão, e
impedir que a mão repousasse sobre a almofada de pressão entre
movimentos, para que apenas as batidas qualificadas fossem registradas
pelo sistema de almofada de pressão.
Cada etapa (70 a 100%) tem um intervalo de batida e de fricção. Nesse
estudo, a ordem de batida e fricção era alternada entre os indivíduos.
Foram utilizadas duas câmeras de vídeo para capturar o movimento dos
indivíduos. Esses vídeos foram então analisados para determinar se
todos os pontos de dados deveriam ser removidos se as amplitudes
adequadas não estivessem sendo alcançadas durante as amostras de
sangue.

12.3. Resultados dos estudos
clínicos
12.3.1.
Resultados de precisão (sem
movimento)
O resumo a seguir descreve as informações demográficas dos indivíduos
inscritos no estudo de Baixa Saturação e Precisão MAXA, MAXN e
MAXFAST: foi analisado um total de 11 indivíduos, 5 (45%) do sexo
masculino e 6 (55%) do sexo feminino. A idade média dos indivíduos era
de 31,8 ± 5,2 anos, com um intervalo de 25 a 42 anos de idade. Dois
indivíduos tinham pigmentação escura (verde-oliva escuro para
extremamente escura). O peso variou de 49 kg a 103,6 kg, e a altura
variou de 143,5 cm a 192 cm.
O resumo a seguir descreve as informações demográficas dos indivíduos
inscritos no estudo Sensor SC-A: Foi analisado um total de 16 indivíduos.
Havia 6 (37,5%) homens e 10 (62,5%) mulheres inscritos no estudo. A
idade média dos participantes do estudo era de 31,44 ± 6,7 anos, com
um intervalo de 24 a 42 anos de idade. Três indivíduos tinham
pigmentação escura (verde-oliva escuro para extremamente escura). O
peso variou de 48,7 kg a 96,9 kg, e a altura variou de 143,5 cm a 188 cm.
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O resumo a seguir descreve as informações demográficas dos indivíduos
inscritos no estudo para todos os outros sensores (que aparecem na
Tabela 33. Resultados de precisão do SpO2 (sem movimento)): Foi
analisado um total de 11 indivíduos. Havia 4 (36,4%) homens e 7 (63,6%)
mulheres inscritos no estudo. A idade média dos participantes do estudo
era de 30,36 ± 7,85 anos, com um intervalo de 22 a 46 anos de idade.
Três indivíduos tinham pigmentação escura (verde-oliva escuro para
extremamente escura). O peso variou de 58,4 kg a 114,4 kg, e a altura
variou de 159 cm a 187 cm.
Os resultados de precisão para SpO2 podem ser encontrados na Tabela
33. Resultados de precisão do SpO2 (sem movimento). O ARMS (valor
quadrado médio de precisão) é usado para descrever a precisão da
oximetria de pulso, que é afetado pelo viés e pela precisão. Como
mostrado na tabela, o SpO2 satisfaz os critérios de aceitação de todos os
sensores listados em condições de não movimento.
Tabela 33. Resultados de precisão do SpO2 (sem movimento)
Sensor

Movimento

Nº de
pontos
de
dados

ARMS
(%)

Critério de
aceitação
do SpO2

Aprovado/
Reprovado

70%-100%
(%)

MAXA

Não

976

1,54

≤2,0

Aprovado

MAXN

Não

723

1,41

≤2,0

Aprovado

MAXFAST

Não

235

1,42

≤2,0

Aprovado

SC-A

Não

659

1,86

≤2,0

Aprovado

DS100A

Não

411

2,16

≤3,0

Aprovado

OxiCliq-A

Não

480

1,58

≤2,5

Aprovado

D-YSE

Não

458

1,96

≤3,5

Aprovado
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Observação:
Cada indivíduo é representado por uma cor única nos
esquemas. Os números de identificação dos indivíduos
são indicados na legenda à esquerda de cada esquema.
Figura 50. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos os dados - Sem
movimento): SaO2 vs. (SpO2 - SaO2)

Indicação

Descrição

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA superior de 95%

4

Viés médio

5

LoA inferior de 95%

Já se sabia que os oxímetros de pulso respondiam melhor a níveis de
saturação mais altos em comparação com os mais baixos. No entanto,
quando se apresentam o ARMS, a metodologia comum é fornecer os
dados em todas as partes do intervalo (70% a 100%). Os dados a seguir
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são apresentados para mostrar cada década, o que inclui os valores de
RMSD (diferença de valor quadrado médio) e de N. O RMSD e o ARMS
são iguais. O ARMS é usado para dados comuns em todo o estudo para
representar a precisão do sistema, enquanto o RMSD é usado como
termo geral. Não há critérios de aceitação associados com os níveis de
década de hipoxia, assim representados como RMSD. Na Tabela 34.
RMSD de SpO2 por década (sem movimento), o RMSD de SpO2 é
apresentado por década.
Tabela 34. RMSD de SpO2 por década (sem movimento)
Intervalo de
SpO2

100%-90%

89%-80%

79%-70%

N

1693

1037

1212

RMSD (%)

1,46

1,66

2,01

As etapas que foram usadas durante o estudo foram 70 - 76, 76.01 - 85,
85,01 - 94 e >94%, como apresentado na Tabela 35. RMSD de SpO2 por
etapa (sem movimento), abaixo.
Tabela 35. RMSD de SpO2 por etapa (sem movimento)
Intervalo de
SpO2

Etapa ar
ambiente

Etapa
90%

Etapa
80%

Etapa
70%

N

978

1102

1034

828

RMSD (%)

1,27

1,65

1,69

2,15

12.3.2.
Resultados de precisão dos
estudos clínicos (baixa saturação)
Os resultados de precisão para SpO2 podem ser encontrados na Tabela
36 em todo o intervalo de SaO2, de 60 a 80%. Como mostrado na tabela,
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o SpO2 cumpre os critérios de aceitação para os sensores MAX, MAX e
MAXFAST durante as condições de baixa saturação.
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Tabela 36. Resultados de precisão de SpO2 (SaO2 de 60 a 80%, baixa
saturação)
Sensor

Movimento

Nº de
pontos
de
dados

ARMS
(%)

Critério de
aceitação
do SpO2
60%-80%
(%)

Aprovado/
Reprovado

MAXA

Não

610

2,40

≤3,0

Aprovado

MAXN

Não

453

1,92

≤3,0

Aprovado

MAXFAST

Não

143

2,41

≤3,0

Aprovado

TUDO

Não

1206

2,24

≤3,0

Aprovado

Os gráficos Bland-Altman modificados para todos os dados são
apresentados na Figura 51. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos os
dados - baixa saturação): SaO2 vs. (SpO2 - SaO2).

Observação:
Cada indivíduo é representado por uma cor única nos
esquemas. Os números de identificação dos indivíduos
são indicados na legenda à esquerda de cada esquema.
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Figura 51. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos os dados - baixa
saturação): SaO2 vs. (SpO2 - SaO2)

Indicação

Descrição

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA superior de 95%

4

Viés médio

5

LoA inferior de 95%

Na Tabela 37, o RMSD SpO2 é apresentado por década. Na tabela a
seguir, Tabela 38, o RMSD é apresentado por etapa.
Tabela 37. RMSD de SpO2 por década (baixa saturação)
Intervalo de
SpO2

80%-70%

69%-60%

N

637

569
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RMSD (%)

1,73

2,69

Tabela 38. RMSD de SpO2 por etapa (baixa saturação)
Intervalo de
SpO2

Etapa
70%

Etapa
60%

N

506

483

RMSD (%)

1,93

2,79

12.3.3.
Resultados de precisão dos
estudos clínicos (movimento)
O seguinte descreve as informações demográficas dos indivíduos
inscritos no estudo: Foi analisado um total de 14 indivíduos, 5 (35,7%) do
sexo masculino e 9 (64,3%) do sexo feminino. A idade média era de 31,57
± 6,8 anos, com um intervalo de 24 a 42 anos de idade. Três indivíduos
tinham pigmentação escura (verde-oliva escuro para extremamente
escura). O peso variou de 48,7 kg a 88,6 kg, e a altura variou de 143,5 cm
a 185 cm.
Os resultados de precisão para SpO2 e pulsação durante o movimento
são apresentados na Tabela 39. Como mostrado na tabela, o SpO2
satisfaz os critérios de aceitação para o sensor MAXA e MAXN durante o
movimento.
Tabela 39. Resultados de precisão de SpO2 durante o movimento
Sensor

Movimento

Nº de
pontos
de dados

ARMS
(%)

Critério de
aceitação
do SpO2

Aprovado/
Reprovado

70%-100%
(%)
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MAXA

Sim

637

1,70

≤3,0

Aprovado

MAXN

Sim

618

2,76

≤3,0

Aprovado

TUDO

Sim

1255

2,28

≤3,0

Aprovado

Um gráfico Bland-Altman modificado para todos os dados é apresentado
na Figura 52. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos os dados movimento): SaO2 vs. (SpO2 - SaO2).
Figura 52. Bland-Altman modificado para SpO2 (Todos os dados movimento): SaO2 vs. (SpO2 - SaO2)

Indicação

Descrição

1

SpO2 - SaO2 (%)

2

SaO2 (%)

3

LoA superior de 95%

4

Viés médio

5

LoA inferior de 95%

Já se sabia que os oxímetros de pulso respondiam melhor a níveis de
saturação mais altos em comparação com os mais baixos. No entanto,
quando se apresentam o ARMS, a metodologia comum é fornecer os
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dados em todas as partes do intervalo (70% a 100%). Os dados a seguir
são apresentados para mostrar cada década, o que inclui os valores de
RMSD e N. Não há critérios de aceitação associados com os níveis de
hipoxia de grupos de dez. Na Tabela 40, o RMSD de SpO2 é apresentado
por década.
Tabela 40. RMSD de SpO2 por década (movimento)
Intervalo de
SpO2

100%-90%

89%-80%

79%-70%

N

589

322

344

RMSD (%)

2,36

1,97

2,41

O RMSD para cada década encontra-se bem dentro dos critérios de
aceitação de 3%. As etapas usadas durante o estudo foram 70 - 76, 76.01 85, 85,01 – 94 e >94%, como apresentado na Tabela 41.
Tabela 41. RMSD de SpO2 por patamar (movimento)
Intervalo de
SpO2

Etapa ar
ambiente

Etapa
90%

Etapa
80%

Etapa
70%

N

318

330

318

289

RMSD (%)

2,61

1,96

2,19

2,33
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12.4. Conclusão dos estudos
clínicos
12.4.1.

Sem movimento

Os resultados combinados indicam que os valores observados de ARMS
de SpO2 atenderam às especificações listadas (dependendo do sensor
utilizado) com o módulo de oximetria de pulso utilizada no presente
dispositivo para SpO2 durante as condições de não movimento em todo
o intervalo de saturação de SpO2 de 70 a 100%.
Os resultados combinados indicam que, para um intervalo de saturação
de 60 a 80% para o SpO2, o critério de aceitação foi recebido para o
módulo de oximetria de pulso usado neste dispositivo quando testado
com sensores MAXA, MAXN e MAXFAST.

12.4.2.

Movimento

Os resultados combinados indicam que os valores observadores de
ARMS de SpO2 atenderam às especificações listadas de 3% quando
testado com sensores MÁXA, MAXN, com o módulo de oximetria de
pulso utilizado no presente dispositivo, para SpO2 durante as condições
de movimento em todo o intervalo de saturação de SaO2 de 70 a 100%.
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13. Apêndice B: Senha de
serviço do monitor
13.1. Senha de serviço do
monitor
A senha de serviço é: SERV.
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