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1 Descrição do dispositivo

1

Descrição do dispositivo
O irrigador ICS AirCal é um estimulador calórico de ar conveniente e preciso para ser utilizado para evocar o nistagmo
durante os testes VNG / ENG. O sistema fornece estimulação térmica através do uso de um fluxo de ar cuidadosamente controlado. A temperatura do ar é ajustável de 12°C a 50°C. O sistema fornece duas temperaturas para predefinição, uma para
a estimulação calórica fria e uma para a quente. O controle preciso da temperatura é mantido através da utilização de um
termistor localizado próximo ao ponto de administração do fluxo de ar. O design inovador do cabeçote otoscópico permite
a observação do ponto de estimulação, garantindo respostas válidas e repetíveis.

1.1

Utilização Prevista
Usuários: Somente para ser utilizado por profissionais da saúde qualificados com conhecimento prévio dos fatos médicos e
científicos subjacentes ao procedimento.
Uso: Um estimulador calórico do ar é um dispositivo que distribui um fluxo de ar no canal auditivo a taxas controladas de
temperatura e fluxo de ar e que se destina apenas para testes de função vestibular do sistema de equilíbrio do corpo do
paciente. A estimulação vestibular dos canais semicirculares produz movimentos oculares involuntários que são medidos e
gravados por uma nistagmografia.

1.1.1

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

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

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

Nota • Indica que deve tomar nota especial.
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Iniciando

2.1

Configuração da Sala

A.
B.
C.
D.
E.

Otometrics - AirCal

Pia
Equipamento VNG/ENG
Balcão
Armário sobre o balcão
Balcão do examinador

F.
G.
H.
I.

Barra luminosa
Escabelo
Mesa de exame
Telefone
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O ICS AirCal foi projetado para ser usado em qualquer nível conveniente, como, por exemplo, sobre uma mesa ou carrinho. O ICS AirCal pode ser empilhado com o hardware do Chartr 200 VNG/ENG. É melhor se o ICS AirCal ficar em cima a
fim de preencher novamente a água quando necessário. Certifique-se de que o cabeçote de aspersão possa alcançar o
ouvido do paciente. Verifique se o banco pode ser ajustado a uma altura que lhe permita visualizar a membrana timpânica
(ou seja, o tímpano) durante a irrigação.

Nota • O ICS AirCal pode ser solicitado em 2 diferentes comprimentos de cabos, o de 3 metros/10 pés (padrão) and 4
metros/13 pés (ampliado). A decisão sobre qual deverá ser encomendado deve ocorrer antes da compra.

2.2

Instalação e configuração

2.2.1

Removendo os parafusos de transporte
Para evitar possíveis danos durante o transporte, a carcaça da bomba de ar é fixada com os parafusos de transporte. Estes
parafusos devem ser removidos para permitir que a caixa se mova e assim reduza a quantidade de ruído que a bomba de ar
produz. É importante guardar os parafusos de transporte para fixar a caixa, no caso da caixa do dispositivo precisar ser transportada.
1. Remover os parafusos de transporte (A) e (B).
2. Guarde-os junto com o Kit de Seringa, Funil e chave Allen.

2.2.2

Instalando o Berço do Cabeçote de Aspersão
Atenção • Instale o berço antes de encher o reservatório de água. A instalação requer que o ICS AirCal seja inclinado
mais que 20°. Se o reservatório de água possuir água dentro, inclinar o dispositivo poderia introduzir ar no sistema.
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Há pouca possibilidade de danos ao sistema, mas, o abastecimento do reservatório de água seria necessário para
fazer o sistema funcionar adequadamente e não superaquecer.

Antes de instalar o berço do cabeçote, decida como ele deverá ser montado:
•

O berço poderá ser montado no lado esquerdo ou direito da unidade.

•

Para as unidades colocadas longe da beirada da mesa, recomenda-se que o berço seja montado na posição horizontal
(A).
Para as unidades colocadas na beirada da mesa, recomenda-se que o berço seja montado em ângulo (B).

1. Localize a embalagem fornecida com o berço que contém três parafusos e uma chave Allen.
2. Com o lado escolhido para segurar o berço de frente para o teto e parte inferior da unidade de frente para você, deite
o ICS AirCal de lado.
3. Localize os furos de montagem do suporte.

4. Fixe o suporte na unidade, utilizando a chave Allen para apertar os parafusos.
5. Segure o berço com o lado que segura a parte inferior do cabeçote de aspersão voltada para a frente da unidade. Deslize o berço no suporte na posição horizontal.

Otometrics - AirCal
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6. Para as unidades colocadas na beirada da mesa, incline o suporte para frente até ele parar.
7. Verifique se o furo de montagem do berço se alinha com o orifício de montagem da estrutura. Fixe o suporte na estrutura usando a chave Allen para apertar o parafuso.
8. Guarde a chave Allen junto com o kit de seringa. Ela será necessária quando encher o reservatório de água.

2.2.3

Compreendendo o Painel Traseiro do ICS AirCal

Nota • A porta USB

2.2.3.1

permite upgrades de firmware. Consulte Procedimentos de firmware ► 39

Conectando o Pedal
O pedal é fornecido padrão com o ICS AirCal. Conecte o pedal na parte de trás do irrigador

. Se o ICS AirCal esti-

ver conectado ao sistema ICS VNG / ENG e caso deseje utilizar o pedal para iniciar os testes, com exceção do teste calórico,
será necessário que o irrigador esteja ligado para que o pedal possa ser utilizado.
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2.2.3.2

Conectando a um sistema ICS VNG/ENG
O ICS AirCal pode ser conectado a um sistema ICS VNG/ENG. Conecte o cabo irrigador na parte de trás do irrigador
e no sistema ICS VNG/ENG.
Conectar os 2 dispositivos juntos proporciona funcionalidade adicional. Consulte Operação do Gatilho de Ativação ► 21
para obter mais informações.

2.2.3.3

Conectando o cabo de energia da Rede Elétrica
O ICS AirCal deve ser conectado à uma tomada elétrica prendendo o cabo de alimentação no irrigador ICS AirCal e conectando o cabo na tomada elétrica.

A. Conector do cabo de energia

Aviso • Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado somente a uma fonte de rede elétrica com aterramento protetivo.

2.2.3.4

Desconectando o cabo de energia da rede elétrica
O dispositivo e qualquer dispositivo a ser conectado que tenha sua própria fonte de alimentação deverá ser desligado
antes de estabelecer qualquer conexão. Para desconectar o dispositivo da rede elétrica, puxe o plugue da rede elétrica

da tomada de parede. Não posicione a unidade de modo que fique difícil tirar o plugue da tomada de parede.

2.2.3.5

Procedimento de preenchimento e de abastecimento
O ICS AirCal usa água para resfriar o ar. É necessário que o reservatório de água seja preenchido antes da utilização do dispositivo.

Aviso • Para evitar choque elétrico, o irrigador do ICS AirCal deve ser desligado e desconectado da tomada elétrica
durante o enchimento do reservatório de água.

Otometrics - AirCal
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Atenção • Utilize este procedimento se: 1) o ICS AirCal acabou de ser recebido seco do transporte. Ele precisará ser
enchido e abastecido, 2) Se o nível de água no visor passou a zero porque o usuário nunca o recarregou quando
barra laranja estava presente. 3) Se o ICS AirCal foi inclinado mais que 20° enquanto a bomba de água estava em funcionamento. Se nenhum desses critérios foi atendido e o display do nível de água está mostrando uma barra laranja e
precisando de preenchimento, siga as instruções no Procedimento de Preenchimento: ► 18

Atenção • Somente use água destilada. O uso de água comum da torneira irá resultar em depósitos minerais e causará danos ao ICS AirCal.

Enchimento
1. Desligue o irrigador ICS AirCal e desconecte o aparelho da tomada.
2. Limpe toda a poeira de cima do aparelho.
3. De frente para o painel frontal, localize a pequena cobertura do lado direito traseiro. Utilizando a chave Allen (fornecida com o berço), desparafuse a cobertura do reservatório e a remova.
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A. Cobertura do reservatório

4. Usando a chave Allen, desparafuse a cobertura interna e a remova.
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A. Cobertura
interna

5. Expanda o funil fornecido com o irrigador do ICS AirCal e coloque o orifício de preenchimento do reservatório.
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A. Funil

6. Despeje a água no funil para preencher o reservatório.
7. Monitore atentamente o nível de água. Preencha o fundo da borda. NÃO encha demais o reservatório.
8. Remova o funil.
9. Limpe qualquer excesso de água que pode ter sido derramado nos pequenos entalhes em que a cobertura interna é
colocada.
10. Substitua a cobertura interna.

Abastecimento
1. Conecte o irrigador na tomada elétrica e ligue-o.
2. Desligue o fluxo de ar.
3. Localize o interruptor de abastecimento no painel traseiro

.

4. Pressione o interruptor de abastecimento para ligar e segure por 5 segundos.
5. Solte o interruptor de abastecimento para desligar e aguarde 5 segundos.
6. Repita as etapas 4 e 5 para um total de 10 vezes ligada e 10 vezes desligada.
7. Pressione o botão frio

Otometrics - AirCal

. Diminua a temperatura para 12°C.
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8. Se a temperatura atingir a temperatura predefinida, então o irrigador será abastecido. Continue até a etapa 10.
9. Se a temperatura não atingir 12 °C em aproximadamente 3 minutos ou se o alarme de excesso de temperatura soar,
pule para o procedimento Abastecendo com o tubo dobrado ► 14.
10. Desligue o irrigador e desligue o aparelho da tomada.
11. Retire a cobertura interna.
12. Verifique se o reservatório de água está cheio. Caso não esteja, coloque o funil no orifício de recarga do reservatório e
adicione a água que falta.
13. Remova o funil e reposicione a cobertura interna. Aperte os parafusos para fixá-la.
14. Reposicione a cobertura externa e aperte os parafusos para fixá-la.
15. Conecte o irrigador na tomada elétrica e ligue-o.

Nota • A taxa de fluxo de ar predefinida da irrigação calórica é de 8 litros por minuto. O transporte pode fazer com
que o botão do fluxo de ar se mova. Talvez seja necessário reiniciar o fluxo de ar.

Abastecendo com o tubo dobrado
1. Pegue a seringa com tubo dobrado e remova água o suficiente do reservatório para preencher a seringa.
2. Coloque a extremidade do tubo dobrado no furo de entrada da bomba. O tubo estará voltado para a frente do irrigador.

3. Ao mesmo tempo que pressionar o interruptor de abastecimento

, injete a água na entrada.

4. Solte o interruptor de abastecimento.
5. Pressione o interruptor de abastecimento para ligar e segure por 5 segundos.
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6. Solte o interruptor de abastecimento para desligar e aguarde 5 segundos.
7. Repita as etapas 5 e 6 para um total de 10 vezes ligada e 10 vezes desligada.
8. Pressione o botão frio

. Diminua a temperatura para 12°C.

9. Se a temperatura atingir a temperatura predefinida, então o irrigador será abastecido. Continue até a etapa 11.
10. Se a temperatura não atingir 12 °C em aproximadamente 3 minutos, repita as etapas 1 a 9.
11. Desligue o irrigador e desligue o aparelho da tomada.
12. Verifique se o reservatório de água está cheio. Caso não esteja, coloque o funil no orifício de recarga do reservatório e
adicione a água que falta.
13. Remova o funil e reposicione a cobertura interna. Aperte os parafusos para fixá-la.
14. Reposicione a cobertura externa e aperte os parafusos para fixá-la.
15. Conecte o irrigador na tomada elétrica e ligue-o.

Atenção • Devido à possibilidade de congelamento durante o transporte, a água deve ser drenada do reservatório
antes de enviar o ICS AirCal. Consulte Resolução de Problemas ► 37 para instruções de drenagem.

3

ICS AirCal Painel Frontal
Esta seção descreve todos os controles operacionais localizados no painel frontal do ICS AirCal.

3.1

ICS AirCal dispositivo ligado/desligado
Este é um interruptor de liga/desliga localizado na parte inferior esquerda do painel frontal que aplica energia ao
ICS AirCal. O sinal de Ligado é indicado pela iluminação de um LED verde e pelo visor digital. Quando o ICS AirCal é ligado
pela primeira vez, ele se encontra no modo de operação.

Otometrics - AirCal
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3.2

Modo Standby/Operação
Quando o ICS AirCal estiver ligado, o predefinido é o fluxo de ar ligado. Pressionar o botão do fluxo de ar

irá colo-

car o ICS AirCal entre o modo de operação e o modo standby. No modo standby (fluxo de ar desligado), o irrigador está
ligado, mas os mecanismos do fluxo de ar, da água e do ar, de bombeamento do ar, de ventilação, bem como de aquecimento e resfriamento estão desligados. Recomenda-se o modo 'standby' quando o ICS AirCal estiver conectado a um ICS
VNG/ENG e o pedal for utilizado para iniciar outros testes (por ex., Dix Hallpike) no software Chartr. Desligue o fluxo de ar
quando o dispositivo não estiver em uso.

3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura Predefinida/Recomendada
As temperaturas predefinidas são 24°C para fria e 50°C para quente.

3.3.2

Configurando uma nova temperatura

3.3.2.1

Ajuste Temporário
Para ajustar a temperatura para uso em um só paciente, pressione os botões

. O - diminui a temperatura, o +

aumenta a temperatura. Pressione rapidamente o botão caso pequenos incrementos sejam necessários ou pressione e
segure para mudar mais rapidamente. O intervalo da temperatura fria é de 12°C a 37°C. O intervalo da temperatura
quente é de 37°C a 50°C.. As temperaturas são ajustáveis em 1/10 de incrementos de um grau. Para alterar o valor predefinido armazenado das temperaturas quente ou fria, consulte Alterando os Valores Predefinidos Armazenados ► 17.

3.3.3

Alternando entre as temperaturas fria e quente
Os botões de temperatura quente

ou fria

permitem ao operador selecionar o estímulo desejado. Se o

ICS AirCal estiver conectado a um sistema ICS VNG/ENG, selecionar o protocolo calórico (por ex., Esquerda Quente) irá selecionar automaticamente a temperatura do irrigador. Portanto, não é necessária a seleção manual. Contudo, a temperatura
de inicialização predefinida do ICS AirCal deve corresponder à temperatura do primeiro protocolo calórico em sua lista
(por ex., se iniciar com Esquerda Fria - ajuste o ICS AirCal para ligar com Fria). A temperatura de inicialização (fria ou
quente) poderá ser armazenada. O padrão é frio.. Consulte a Seção Alterando os Valores Predefinidos Armazenados ► 17.
A seleção da temperatura será indicada no visor do painel. Se o ICS AirCal estiver no modo de operação, somente a temperatura selecionada atualmente será exibida. O visor digital mostra as temperaturas real e ajustada. Com a temperatura
selecionada, o visor irá piscar até atingir +/- 0,4 graus na temperatura predefinida ou ajustada. O tempo para atingir a temperatura é < 60 segundos. Se o ICS AirCal estiver no modo standby, tanto as temperaturas quentes e frias serão exibidas, a
temperatura real não será exibida.

3.4

Temporizador de Duração

3.4.1

Temporizador de Duração Predefinido/Recomendado
A duração predefinida da irrigação calórica é de 60 segundos.
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3.4.2

Ajustando um novo Tempo de Duração
Para ajustar o tempo de duração, pressione os botões

. O - diminui o tempo, o + aumenta o tempo. Pres-

sione rapidamente o botão caso pequenos incrementos sejam necessários ou pressione e segure para mudar mais rapidamente. O intervalo de tempo é de 1 a 99 segundos. Para alterar o valor padrão armazenado no tempo de duração,
consulte Alterando os Valores Predefinidos Armazenados ► 17.
A seleção do Tempo de Duração será indicada no painel do visor. Se o ICS AirCal estiver no modo de operação, o visor digital mostrará o tempo ajustado. Assim que a irrigação tiver sido iniciada, usando o pedal ou o gatilho de ativação no cabeçote de aspersão, o temporizador real fará a contagem decrescente para 0. Um sinal sonoro soará quando o temporizador
atingir 0 e alertará o testador para que interrompa a irrigação. Se o ICS AirCal estiver em modo standby, somente o tempo
ajustado será exibido.

3.5

Taxa de Fluxo de Ar

3.5.1

Taxa de Fluxo de Ar Predefinida/Recomendada
A taxa de fluxo de ar predefinida da irrigação calórica é de 8 litros por minuto.

3.5.2

Configurando uma nova Taxa de Fluxo de Ar
Gire o botão à direita do botão do fluxo de ar

para ajustar a taxa de fluxo. Gire o botão em sentido anti-horário

para aumentar o fluxo de ar e no sentido horário para diminuir o fluxo de ar. O intervalo da taxa de fluxo de ar é de 4 a 10
litros por minuto. A taxa de fluxo de ar é definida com base na posição do botão.
A seleção da taxa de fluxo (real apenas) será indicada no painel do visor. Se o ICS AirCal estiver no modo de operação, o
visor digital exibirá a taxa de fluxo. Se o ICS AirCal estiver em modo standby, o visor estará desligado.

3.6

Volume do Sinal Sonoro
Um sinal sonoro soará quando o temporizador atingir 0 e alertará o testador para que interrompa a irrigação. Um sinal
sonoro de 2000 Hz é apresentado.

3.6.1

Configuração predefinida do Sinal Sonoro
O Sinal sonoro predefinido está ajustado no nível 2.

3.6.2

Configurando um novo volume do Sinal Sonoro
Para ajustar o volume do sinal sonoro, pressione e segure o botão do sinal sonoro

até que o sinal ouvido seja o

escolhido como padrão. Existem 4 níveis de volume para o sinal sonoro. Para ativar o valor padrão armazenado no volume
do sinal sonoro, consulte Alterando os Valores Predefinidos Armazenados ► 17.

3.7

Alterando os Valores Predefinidos Armazenados
Altere todas as configurações para a configuração desejada. Decida qual a temperatura inicial para ligar o ICS AirCal. Pressione e segure o botão de temperatura quente

Otometrics - AirCal
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por 3 segundos para ajustar todas as configurações
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predefinidas (temperaturas quente e fria, temperatura inicial, temporizador de duração e volume do sinal sonoro). Um
sinal sonoro de 1 minuto será ouvido e confirmará que os ajustes padrão foram armazenados. Lembre-se, a temperatura de
inicialização predefinida do ICS AirCal deve corresponder à temperatura do primeiro protocolo em sua lista (por ex., se for
iniciado com Temperatura Fria Esquerda - ajuste o AirCal para Iniciar com a Fria).

3.8

Display do Nível de Água
É exibido o nível de água da água no reservatório. O símbolo
bida uma barra azul. O símbolo

indica que o reservatório de água está cheio e será exi-

indica que o reservatório de água está com a metade de sua capacidade; será exibida

uma barra azul. Entre meio cheio e vazio a barra mudará de azul para laranja, isto indica que o reservatório de água precisa
ser preenchido novamente. E o símbolo

3.8.1

indica que o reservatório de água está vazio.

Procedimento de Preenchimento:
Atenção • NÃO use este procedimento de preenchimento se: 1) o ICS AirCal acabou de ser recebido seco do transporte.
Ele precisará ser enchido e abastecido, 2) Se o nível de água no visor passou a zero porque o usuário nunca o recarregou quando barra laranja estava presente. 3) Se o ICS AirCal foi inclinado mais que 20° enquanto a bomba de água
estava em funcionamento. Se um desses critérios foi atendido, consulte Iniciando ► 5 e siga o Procedimento de preenchimento e de abastecimento ► 9.

Atenção • Somente use água destilada. O uso de água comum da torneira irá resultar em depósitos minerais e causará danos ao ICS AirCal.

1. Desligue-o ICS AirCal e, em seguida, o desligue da tomada.
2. Limpe a poeira na parte de cima do ICS AirCal antes de abrir a caixa para encher o reservatório.
3. Olhe para o painel frontal do ICS AirCal. No lado traseiro direito está uma pequena cobertura. Usando a chave Allen
(fornecida com o berço do irrigador), desparafuse a cobertura e a retire.
4. Usando a chave Allen, desparafuse a cobertura interna e a remova.
5. Expanda o funil fornecido com o ICS AirCal.
6. Colocar o funil no orifício de preenchimento do reservatório.
7. Despeje a água no funil para preencher o reservatório.
8. Monitore atentamente o nível de água. Preencha o fundo da borda. NÃO encha demais o reservatório.
9. Se água foi derramada nos pequenos recortes onde a cobertura interna é colocada. Limpe o excesso de água antes de
substituir a cobertura interna.
10. Recoloque a cobertura interna e aperte os parafusos.
11. Recoloque a cobertura externa e aperte os parafusos.
12. Conecte o ICS AirCal na tomada e ligue o ICS AirCal.
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Atenção • Devido à possibilidade de congelamento durante o transporte, a água deve ser drenada do reservatório
antes de enviar o ICS AirCal. Consulte Resolução de Problemas ► 37 para as instruções de remoção de água.

4

ICS AirCal Cabeçote de Aspersão e Pedal

4.1

Cabeçote de Aspersão
O cabeçote aspersor pode ser segurado da maneira mais confortável para o testador. A ativação do tempo de fluxo é realizada por meio de um gatilho de ativação localizado no cabeçote. A luz do otoscópio pode ser ligada e desligada utilizando
o botão localizado na parte traseira da haste abaixo da lente.

Nota • Desligue a luz quando o equipamento não estiver em uso.

Nota • O símbolo de atenção indica que o espéculo interno nunca deverá ser colocado no ouvido sem que haja um
Espéculo Externo Descartável preso a ele.

Otometrics - AirCal
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4 ICS AirCal Cabeçote de Aspersão e Pedal

A. Espéculo Interno
B. Gatilho de Ativação do Tempo de Fluxo

4.1.1

C. Lente Otoscópica de Visão Total
D. Botão de luz Ligado/Desligado

Espéculo
Aviso • Nunca coloque o espéculo interno diretamente no ouvido do paciente.

Um espéculo externo descartável deve sempre ser colocado sobre o cabeçote antes de realizar a irrigação em um paciente. O espéculo externo descartável destina-se a ser de uso único somente.

4.1.2

Lente
A Lente pode ser limpa com pano semelhante ao pano de limpeza óptica da Otometrics (peça n° 7590527). Se a lente for
indevidamente manuseada e quebrada, uma nova lente poderá ser comprada. Deslize a lente quebrada para fora e coloque
a nova lente no lugar. Consulte a Seção 9.1 para Lista de acessórios.

4.1.3

Botão de luz ligado/desligado
A luz deve ser deixada ligada durante a irrigação, a fim de visualizar a membrana timpânica (ou seja, o tímpano) para garantir que o fluxo de ar esteja sendo dirigido adequadamente. A luz é definida para ligado quando o ICS AirCal estiver em
modo de operação. A luz começará a piscar quando o irrigador/teste calórico for iniciado, pressionando o pedal ou o
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gatilho de ativação no cabeçote para confirmar o início dos dispositivos. Se o ICS AirCal não for usado por 10 minutos a luz
se desligará automaticamente.

4.1.4

Operação do Gatilho de Ativação
Se o fluxo de ar estiver ligado e a temperatura for de + / - 0,4 do valor predefinido, pressionar o gatilho de ativação na
haste iniciará a contagem regressiva e piscará a luz no cabeçote (a temperatura predefinida deve ser atingida, a fim de iniciar o temporizador e fazer a luz piscar).
Se o ICS AirCal estiver conectado a um sistema ICS VNG/ENG:
Na VNG, a primeira depressão também inicia o traçado e as sucessivas depressões ligam a gravação de vídeo ou centralizam
o traçado dependendo da configuração do software.
Na ENG, a primeira depressão inicia o traçado e as depressões sucessivas centralizam o traçado.
Se o computador estiver ligado, mas o software VNG/ENG da Otometrics não estiver funcionando, o tempo de fluxo poderá
ser ativado apertando por 5 segundos o gatilho de ativação do tempo de fluxo. As funções do gatilho de ativação do fluxo
de tempo operam em paralelo com o pedal no cabeçote.
Pressionar mais de uma vez o gatilho de ativação na alça NÃO irá parar ou reiniciar o temporizador de contagem regressiva.
Se o fluxo de ar estiver desligado, pressionar o gatilho de ativação na alça NÃO iniciará o temporizador de contagem regressiva.

4.2

Pedal

4.2.1

Operação
O pedal é usado para ativar o temporizador de fluxo.
Se o sistema ICS VNG / ENG estiver conectado e um teste calórico foi selecionado no software, a primeira depressão do
pedal irá ligar o temporizador de duração e a gravação do rastreamento no software; as depressões subsequentes irão centralizar o rastreamento (ENG/VNG) ou iniciar a gravação de vídeo (somente VNG).
Se o computador estiver ligado, mas o software VNG/ENG Otometrics não estiver funcionando, o tempo de fluxo poderá
ser ativado pressionando o pedal por 5 segundos. As funções do pedal operam em paralelo com o gatilho de ativação do
fluxo de tempo do cabeçote aspersor.
Pressionar o pedal mais de uma vez não irá parar ou reiniciar o temporizador de contagem regressiva.
Se o ICS AirCal estiver em modo standby, pressionar o pedal NÃO irá ligar o temporizador de contagem regressiva. No
modo standby, o pedal pode começar qualquer teste no software VNG ICS / ENG.

5

Realizando uma Irrigação Calórica

5.1

Preparação para testes
Ligue a unidade pressionando o interruptor de alimentação na parte inferior esquerda do painel frontal. A temperatura predefinida (fria é o padrão do fabricante) será automaticamente selecionada como indicado pela iluminação do LED verde e
pelo visor digital. A temperatura real piscará até que a temperatura predefinida seja atingida. Leva aproximadamente 60
segundos para a temperatura pré-definida ser alcançada quando a unidade é ligada pela primeira vez. Quando a
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temperatura pré-definida é atingida (± 0,4 ° C), o visor de temperatura real irá parar de piscar.
Usando um otoscópio regular ou cabeçote com o fluxo de ar desligado, examinar o canal auditivo para a presença de
cerume e, também, para determinar a melhor forma de dirigir a corrente de ar. O canal auditivo deve estar basicamente
isento de cerume. Caso não esteja, ele deverá ser removido antes da estimulação. Não use água para remover o cerume,
pois isso fará com que as temperaturas no canal do ouvido fiquem mais frias do que o desejado, devido à sobra de água no
canal do ouvido.
Verifique se o paciente está posicionado corretamente na posição supina com a cabeça flexionada a 30°.

5.2

Procedimento de Teste
Realize cada uma das quatro irrigações da seguinte maneira:
1. Verifique se um espéculo novo foi colocado no cabeçote de aspersão.
2. Instrua o paciente para manter os olhos abertos (VNG) ou fechados (ENG).
3. Máscara fechada para a VNG. O paciente deverá estar com os olhos fechados na ENG.
4. Comece a coletar a resposta e inicie a irrigação.
5. Coloque o paciente em tarefas de 20 a 30 minutos em irrigação.
6. Quando o tempo de duração for atingido o ICS AirCal apresentará um sinal sonoro, remova o cabeçote de aspersão do
ouvido do paciente e continue as tarefas.
7. Logo após o pico da resposta, permita ao paciente a fixação.
8. Verifique os movimentos dos olhos até a resposta sumir.
9. Descarte o espéculo e coloque cuidadosamente o cabeçote de aspersão em seu berço.
Se o ICS AirCal estiver conectado a um sistema ICS VNG/ENG, as depressões subsequentes do interruptor de ativação do
fluxo do tempo centralizará o traçado da VNG/ENG ou iniciará a gravação de vídeo da VNG. (Se instalado, o pedal servirá
também para iniciar e centralizar o traçado ou iniciar a gravação de vídeo.)
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6

ICS AirCal Segurança do Sistema
Este guia contém informações, atenção e avisos que devem ser seguidas para garantir o desempenho seguro do sistema do
ICS AirCal. As regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser sempre cumpridos.
Quando o ICS AirCal for utilizado em conjunto com um dispositivo de teste, certifique-se de que todas as informações, cuidados e avisos do Manual do Usuário do dispositivo de teste sejam seguidos. Para obter as especificações de segurança de
módulos de teste e dispositivos de teste, consulte os manuais específicos.

6.1

Símbolos utilizados
Siga as instruções de uso
IEC 60601-1
Tabela D.2 n.º 10

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

Atenção
ISO 15223-1
Símbolo 5.4.4 e
IEC 60601-1

Indica a necessidade do usuário consultar as instruções de uso para obter informações impor-tantes
de advertência, como avisos e precauções que não podem, por uma variedade de razões, ser
apresentadas no próprio dispositivo médico.
Consulte ICS AirCal Cabeçote de Aspersão e Pedal ► 19.

Tabela D.1 n.º 10

Parte aplicada tipo BF
Cumpre os requisitos de Tipo BF de IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 e EN 60601-1:2006+A1:2013.
IEC 606011:2005+AMD1:2012
EN 606011:2006+A1:2013

Marcação CE de conformidade

93/42/EEC

Otometrics - AirCal

Está em conformidade com a Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC e com a Diretiva RoHS
(2011/65/UE).
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Marcação de classificação UL
MÉDICO - Equipamento médico geral para choque elétrico, incêndio e riscos mecânicos somente de
acordo com:
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1-6:11(R16)
Localizado no Painel Frontal. Interruptor de energia ligado/desligado

Localizado no Painel Traseiro. Porta para o Pedal
Localizado no Painel Traseiro. Porta para o sistema ICS VNG/ENG

Localizado no Painel Traseiro. Porta para o Computador (usada para upgrades do firmware e desenvolvimentos futuros)
Localizado no Painel Traseiro. Interruptor de Abastecimento do Reservatório de Água

ISO 15223-1

Não reutilizar.
Indica um dispositivo médico destinado a um uso ou a um único paciente durante um único procedimento.

Símbolo 5.4.2 e

(Relacionado a acessórios específicos)
Equipamento elétrico abrangido pela Diretiva 2012/19/UE sobre descarte de equipamentos elétricos e
eletrônicos (WEEE).

EN 50419

Todos os produtos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores deverão ser separados no final da
sua vida útil. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não elimine estes produtos como resíduos
domésticos não separados.
Pode devolver o seu dispositivo e acessórios à Natus Medical Denmark ApS, ou a qualquer fornecedor
de Natus Medical Denmark ApS. Pode também entrar em contato as autoridades locais para obter conselhos sobre descarte.
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6.2

Avisos de advertência
Os produtos da ICS Natus Medical Denmark ApS não foram projetados para serem utilizados em conjunto com qualquer dispositivo não aprovado pela Natus Medical Denmark ApS. A soma das partes não aprovadas combinadas poderá resultar
em vazamento elétrico aumentado. Todas as partes do AirCal são adequadas para utilização dentro do ambiente do
paciente.
1.

Por questão de segurança e para não violar a garantia, o AirCal deverá receber manutenção somente de pes-soal de
serviço autorizado. Em caso de defeitos, faça uma descrição detalhada do (s) defeito (s) e entre em contato com seu
fornecedor.
Não utilize um instrumento com defeito.

2.

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

3.

Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado somente a uma fonte de rede elétrica
com aterramento protetivo.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Nunca coloque o espéculo do cabeçote de aspersão no ouvido de um paciente sem antes colocar o espéculo externo
descartável. O espéculo deve ser cuidadosamente colocado no ouvido do paciente. Evite força excessiva ou inserção
profunda, pois pode resultar em ferimentos.

9.

O AirCal foi projetado para uso no ambiente eletromagnético no qual as perturbações provocadas por radiações são
controladas. O cliente ou usuário do AirCal pode ajudar a evitar interferência eletromagnética mantendo uma
distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis.

10. Interrompa imediatamente a utilização do equipamento se ocorrer irritação da pele ou desconforto.
11. Apenas água destilada deve ser usada para o preenchimento do reservatório de água. O uso de água comum da torneira irá resultar em depósitos minerais e causará danos ao AirCal.
12. As configurações predefinidas são recomendadas a fim de proporcionar um estímulo que irá produzir uma resposta
comparável à irrigação da água. A duração prolongada além de 60 segundos ou as configurações alternativas de temperatura podem resultar em desconforto para o paciente.
13. O equipamento acessório ligado às interfaces analógicas e digitais devem ser certificados com as respectivas normas
IEC (i.e., IEC 950 para equipamentos de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamentos médicos). Além
disso, todas as configurações devem estar em conformidade com o sistema padrão IEC 60601-1-1. Qualquer um que
conectar o equipamento adicional na parte de entrada do sinal ou da parte de saída terá configurado um sistema
médico e é, portanto, responsável, que o sistema esteja em conformidade com os requisitos do sistema padrão IEC
60601-1-1. Em caso de dúvidas, consulte o departamento de assistência técnica ou o seu representante local.
14. O irrigador AirCal deve ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações de EMC fornecidas
neste manual. Equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis podem afetar equipamentos médicos elétricos. O
irrigador do AirCal poderá sofrer interferência de outro equipamento com requisitos de emissão de CISPR.
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15. A utilização de acessórios e cabos além dos especificados na lista de Acessórios deste Manual de Usuário poderá
resul-tar em emissões aumentadas ou imunidade reduzida do irrigador do AirCal.
16. Recomendamos que o dispositivo não seja empilhado com outros equipamentos (exceto com o ICS Chartr 200
VNG/ENG, como descrito na seção 2.1 Configuração da Sala ► 5) nem colocado em local com má ventilação, pois
isso poderá afetar o desempenho do dispositivo. Caso seja empilhado ou colocado lado a lado com outro
equipamento, garanta que a operação do dispositivo não seja afetada.

6.3

Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

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

6.3.1

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

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

•

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

•

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

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

7

Serviço, limpeza e manutenção
Aviso • Não desmontar sob quaisquer circunstâncias ICS AirCal. Entre em contato com o fornecedor. As peças internas ICS AirCal somente devem ser verificadas ou reparadas por pessoal autorizado.

7.1

Serviço
Por motivos de segurança e para não invalidar a garantia, o serviço e reparos de aparelhos eletromédicos devem ser feitos
apenas pelo fabricante do equipamento ou por assistência técnica autorizada. Em caso de defeitos, faça uma descrição
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detalhada do(s) defeito(s) e entre em contato com seu fornecedor. Não utilize um dispositivo com defeito.

7.2

Limpeza
Mantenha o instrumento limpo e o mais livre de poeira possível. Para limpar a caixa externa ou o cabeçote, use um pano
macio levemente umedecido com uma pequena quantidade de detergente neutro.
Mantenha a unidade longe de líquidos. Não permita umidade dentro da unidade. Umidade dentro da unidade pode danificar o instrumento e pode resultar em risco de choque elétrico para o usuário ou para o paciente.

Lente do Cabeçote de Aspersão
A Lente pode ser limpa com pano semelhante ao pano de limpeza óptica da Otometrics (peça n° 7590527).

Espéculo (externo)
O espéculo é descartável e de utilização única apenas. Não é recomendado que sejam limpos. Espéculos adicionais (peça n°
8-62-44100 - Qtd 25) podem ser obtidos da Natus Medical Denmark ApS ou de seu representante local.

Eliminação
Não existem requisitos especiais relativos ao descarte do espéculo (externo), ou seja, eles podem ser descartados de
acordo com as regulamentações locais.

7.3

Manutenção
Calibração
A calibração deste sistema não é necessária. As regras e regulamentos locais, caso se apliquem, também devem ser sempre
cumpridos. Porém, se o sistema não estiver funcionando conforme o esperado, poderá ser necessária uma recalibração.

8

Outras referências
Para informações mais detalhadas, consulte o Manual de Referência disponível no CD, peça n° 8-49-91500.

9

Especificações Técnicas
AirCal é tipo 1079 de Natus Medical Denmark ApS.

Ambiente de funcionamento
Temperatura

+15°C a +35°C (59°F a +95°F)
Operações em temperaturas abaixo de -20°C (-4°F) ou acima de +60° C (140°F)
podem causar dano permanente no dispositivo.

Umidade relativa

<90%, 35°C sem condensação

Pressão de ar

600 hPa a 1060 hPa

Otometrics - AirCal
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Armazenamento e manipulação
Temperatura

-25°C a +60°C (-13°F a +140°F)

Umidade relativa

<90%, 35°C sem condensação

Pressão de ar

500 hPa a 1060 hPa

Reservatório

Caso o ICS AirCal seja armazenado por um período prolongado de tempo sem o
uso ou seja transportado, o reservatório deverá ser esvaziado.

Normas
Segurança

Classe I, Tipo BF, IPX0.
Em conformidade com:
IEC 60601-1:2005+A1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2

Desempenho
Intervalo de temperatura do estímulo

12° a 50°C

Estímulo frio

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

Estímulo quente

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

Leitura da temperatura

Digital

Tempo para temperatura

< 60 seconds

Precisão da temperatura

+/- 0,4°C

Intervalo de tempo

+/- 0,4°C 1 a 99 segundos (Definição recomendada: 60 segundos)

Intervalo da taxa de fluxo

4 - 10 litros por minuto (Definição recomendada: 8 litros por minuto)

Precisão da taxa de fluxo

+/- 0,4 litros por minuto

Dimensões
Largura

34,3 cm (13,5 polegadas)

Profundidade

30,5 cm (12 polegadas)

Altura

10,2 cm (4 polegadas)

Peso
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Com o reservatório vazio

7,9 kg (17,5 lbs)

Com o reservatório completo

8,2 kg (18 lbs)
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Fonte de alimentação
Tensão de entrada

100-240 VCA 50/60 Hz

Power consumption (Consumo de energia)

<192 VA

Fusível

T 1,6H 250V

Parte aplicada
A parte aplicada do ICS AirCal é a cabeça do irrigador.

Desempenho essencial
AirCal não tem desempenho essencial.

9.1

10

Cabos e acessórios
Item

Número da peça

Espéculos (Qtd 25)

8-62-44100

Lente (Qtd 1)

8-35-33300

Kit de Seringa (inclui funil)

8-62-46300

Funil

1-12-66100

Berço para Entrega do Cabeçote

8-62-46200

CD dos Manuais

8-49-91500

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

8-71-90400

Subminiatura de 9 pinos a mini DIN de 7 pinos (Chartr XP)

8-71-90300

Pedal

8-35-39700

Cabo de alimentação, grau hospitalar de alimentação IEC

7630024

Cabo de alimentação, padrão, UE

8-71-240

Cabo de alimentação, Reino Unido

8-71-80200

Notas sobre EMC (compatibilidade eletromagnética)
•

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

•

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

Otometrics - AirCal
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IEC 60601-1-2:2014 e EN 60601-1-2:2015
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

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

CISPR11

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

Emissões RF

Classe A

CISPR11
Emissões de harmônicas IEC

Compatível

61000-3-2
Flutuações de ten-

O AirCal é adequado para uso em ambientes hospitalares e clínicos.
Nota: As caraterísticas de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para o uso em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se ele for utilizado em ambiente residencial (onde a
CISPR 11 classe B é normalmente requerida) este equipamento pode não oferecer proteção adequada para serviços de comunicação de rádio frequência. O usuário pode necessitar de medidas

Compatível

de mitigação tais como reposicionar ou reorientar o equipamento.

são/emissões com tremulação
IEC 61000-3-3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
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Descarga eletrostática (ESD)

Contato +/- 8 kV

Contato +/- 8 kV

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

IEC 61000-4-2

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

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

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

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

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

umidade relativa deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

do/explosão

mentação de energia

mentação de energia

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída

Oscilação

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

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

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

+/- 2 kV I/O linha(s) para terra

+/- 2 kV I/O linha(s) para terra
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Quedas de tensão, curtas

0 % U T; 0,5 ciclo

0 % U T; 0,5 ciclo

interrupções e variações de

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

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

igual à de um típico ambiente comercial ou hospitalar.

tensão nas linhas de entrada

e 315°

e 315°

Se o usuário do AirCal requer operação con-tínua

de alimentação de energia

0 % U T; 1 ciclo

0 % U T; 1 ciclo

durante interrupções de energia da rede elétrica é

IEC 61000-4-11

e

e

recomendável que o AirCal seja alimentado por bateria

70 % U T; 25/30 ciclos

70 % U T; 25/30 ciclos

ou fonte de alimentação ininterrupta.

Estágio único: a 0°

Estágio único: a 0°

0 % U T; 250/300 ciclos

0 % U T; 250/300 ciclos

30 A/m

Nenhuma entrada relevante que

Os campos magnéticos da frequência de potência

possa ser afetada

devem ter níveis característicos de um local normal num

Interrupções de tensão nas

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser

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

ambiente comercial ou hospitalar normal.

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

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

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Faixas ISM

Faixas ISM

RF irradiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

80 MHz a 2,7 GHz
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Campos de proximidade de comunicação sem

27 V/m

27 V/m

A distância de separação entre peças ele-

fio RF

386 MHz

386 MHz

trônicas de AirCal e equipamentos de

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz

28 V/m

28 V/m

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

2450 MHz

2450 MHz

9 V/m

9 V/m

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz

IEC 61000-4-3

comunicação sem fio RF deve ser maior do
que 30 cm (11,8 polegadas).

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
trans-missores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o AirCal é utilizado exceder o
nível de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do AirCal. Se forem observados desempenhos anormais,
podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do AirCal.
b. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

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

Potência nominal de saída máxima do Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
transmissor

m

W
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150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3
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100

12

12

23

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

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF

Grupo 1

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

CISPR11

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

Emissões RF

Classe A

CISPR11

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

Emissões de harmônicas IEC

Compatível

61000-3-2
Flutuações de ten-

Nota: As caraterísticas de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para o uso em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se ele for utilizado em ambiente residencial (onde a

Compatível

CISPR 11 classe B é normalmente requerida) este equipamento pode não oferecer proteção ade-

são/emissões com tremulação

quada para serviços de comunicação de rádio frequência. O usuário pode necessitar de medidas

IEC 61000-3-3

de mitigação tais como reposicionar ou reorientar o equipamento.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os equipamentos e sistemas

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
Descarga eletrostática (ESD)

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

O chão deve ser de madeira, concreto ou azulejo cerâmico. Se

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa
deve ser, pelo menos, 30%.

Transiente elétrico rápi-

+/- 2 kV para linhas de ali-

+/- 2 kV para linhas de ali-

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser igual à de

do/explosão

mentação de energia

mentação de energia

um típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV para linhas de entra-

+/- 1 kV para linhas de entra-

da/saída

da/saída
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Oscilação

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

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

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser igual à de

IEC 61000-4-5

+/- 2 kV linha(s) para terra

+/- 2 kV linha(s) para terra

um típico ambiente comercial ou hospitalar.

Quedas de tensão, curtas inter- <5% U T (>95% de queda em

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

A qualidade da alimentação da rede elétrica deve ser igual à

rupções e variações de tensão

U T) para 0,5 ciclo

U T) para 0,5 ciclo

de um típico ambiente comercial ou hospitalar. Se o usuário

nas linhas de entrada de ali-

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

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

do AirCal requer operação contínua durante inter-rupções

mentação de energia

para 5 ciclos

para 5 ciclos

de energia da rede elétrica é recomendável que o AirCal seja

IEC 61000-4-11

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

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

alimentado por bateria ou fonte de alimentação

para 25 ciclos

para 25 ciclos

ininterrupta.

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

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

U T) para 5 s

U T) para 5 s

3 A/m

3 A/m

Campo magnético da fre-

Os campos magnéticos da frequência de potência devem ter

quência de alimentação

níveis característicos de um local normal num ambiente

(50/60 Hz)

comercial ou hospitalar normal.

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

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética -- para equipamentos e sistemas NÃO relacionados com sistemas de suporte vital

AirCal é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do AirCal deverá assegurar que este é utilizado num ambiente
deste tipo.
Teste de imunidade

Nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

IEC 60601
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RF conduzido

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

150 kHz a 80 MHz

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não deverão se utilizados mais
perto de qualquer parte do AirCal, incluindo
cabos, do que a distância calculada pela equação
aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,2
d = 1,2

para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

para 80 MHz a 2,5 GHz,

onde P é a potência nominal de saída máxima do
transmissor em watts (W), de acordo com o fabriRF irradiada

3 V/m

3 V/m

cante do transmissor, e d é a distância de sepa-

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

80 MHz a 2,5 GHz

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

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a. As faixas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e
40,66 MHz a 40,70 MHz.
b. Os níveis de conformidade nas bandas de frequências ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequências de 80 MHz a 2,5 GHz destinam-se a reduzir a probabilidade de que o equipamento de comunicações móvel/portátil possa causar interferência se for trazido inadvertidamente para áreas de paciente. Por
isto, um fator adicional de 10/3 é usado para calcular a distância de separação recomendada para transmissores nestas faixas de frequências.
c. As forças dos campos de transmissores fixos, como estações de base para rádio-telefones (celulares/sem fios) ou rádios móveis terrestres, rádios amadores,
emissões de rádio AM e FM e emissões de TV, não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético do local. Se a força de campo medida no local onde o AirCal é utilizado exceder o nível
de conformidade de RF aplicável referido acima, deverá ser verificada a operação normal do AirCal. Se forem observados desempenhos anormais, podem
ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou a recolocação do AirCal.
d. Acima da faixa de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as forças dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.

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

m

W
150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

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

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequências mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e
pessoas.
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Resolução de Problemas
Problema
ICS AirCal O Aviso de superaquecimento emite
um sinal contínuo e audível.
Causas:
1. O Reservatório de Água está baixo/vazio.
2. ICS AirCal foi inclinado 20° ou mais
enquanto a bomba estava em operação,
há o risco de que a bomba tenha absorvido ar ao invés de água.
3. ICS AirCal não está funcionando corretamente.

Opção 1:
Olhe para o Visor do Nível de Água. Se a barra estiver laranja, isto significa que é necessário encher a água do ICS AirCal. Desligue o
ICS AirCal. Siga o procedimento de Preenchimento e de Abastecimento em Procedimento de preenchimento e de abastecimento
► 9. Ligue a unidade e verifique se a mesma está funcionando corretamente.

Opção 2:
Olhe para o Visor do Nível de Água. Se a barra estiver azul, então deve
haver água suficiente, mas deverá ser verificada. Desligue o ICS AirCal.
Siga o procedimento de Preenchimento e de Abastecimento em Procedimento de preenchimento e de abastecimento ► 9.
No entanto, verifique visualmente se existe água presente no reservatório. Se houver muito pouca ou nada de água, preencha novamente com água. Ligue a unidade e verifique se a mesma está
funcionando corretamente.
Se as unidades não estiverem funcionando, entre em contato com o
suporte técnico da Natus Medical Denmark ApS e comunique que o
ICS AirCal não está funcionando conforme o esperado.

Procedimento de Remoção da Água

Atenção • Se o dispositivo for transportado, certifique-se de
1) Drenar a água do reservatório para
evitar a possibilidade de danos causados
pelo congelamento, e
2) Prenda a caixa da bomba de ar com
os parafusos de transporte fornecidos
com o dispositivo.

1. Desligue o ICS AirCal e retire o ICS AirCal da tomada.
2. Limpe a poeira na parte de cima do ICS AirCal antes
de abrir a caixa para encher o reservatório.
3. Olhe para o Painel Frontal do Irrigador. No lado traseiro direito está uma pequena cobertura. Usando a
chave Allen (fornecida com o berço), desaperte a
cobertura e a retire.
4. Usando a chave Allen, desparafuse a cobertura interna
e a remova.
5. Utilizando o Kit de Seringa fornecido, remova a água
do reservatório.
6. Conecte o ICS AirCal na tomada e ligue o ICS AirCal.
7. Desligue o fluxo de ar.
8. Para fazer o abastecimento da bomba, localize o interruptor de abastecimento no painel traseiro.
9. Pressione o interruptor de abastecimento para ligar e
segure por 5 segundos.
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Procedimentos de firmware
Para fazer o upgrade do firmware do ICS AirCal, localize o CD de upgrade do firmware do AirCal e um computador onde o
ICS AirCal foi instalado. Para instalar o driver do dispositivo, siga as instruções contidas em Instalando o driver do dispositivo
► 40 antes de continuar.

12.1

Fazendo o upgrade do firmware
1. Desligue o sistema do ICS AirCal.
2. No painel traseiro, localize o botão de modo de firmware (acessado através do orifício A) e a porta USB do ICS AirCal
(B).

A. Acesso ao botão de firmware

B.

Porta USB

3. Conecte o cabo USB na porta USB do ICS AirCal e na porta USB no computador.
4. Ligue o computador e insira o CD de upgrade do firmware do ICS AirCal.
5. Usando uma caneta esferográfica, pressione e segure o botão de modo do firmware enquanto liga o AirCal ICS. Segure
por 3 segundos (o visor estará branco).
6. Clique duas vezes no arquivo AirCalFirmwareUpdate.exe para executar o programa de atualização.
7. Clique em Atualizar Firmware do AirCal.
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Nota • Se o upgrade não for bem sucedido, clique em Escrever o Registro do Update no Arquivo de Texto. Envie
este arquivo para o departamento de suporte ao cliente da Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Instalando o driver do dispositivo
Este procedimento instala o driver do dispositivo no computador que será usado para fazer o update do firmware do
ICS AirCal.
1. Ligue o computador.
2. Insira o CD de upgrade do firmware do ICS AirCal.
3. No CD, dentro da pasta do Driver do AirCal, localize o arquivo AirCalInstaller.exe.
4. Clique duas vezes no arquivo para executar o programa instalador.
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