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Instruções de utilização 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Neurologia: https://natus.com/natus-support  

Procure por « NeuroWorks/SleepWorks Instructions for Use » (Instruções de utilização 
NeuroWorks/SleepWorks) e escolha a versão das instruções de utilização no seu idioma local.  

Os ficheiros podem ser impressos, guardados ou pesquisados utilizando o Adobe Reader. Pode 
transferir uma cópia do Adobe Reader diretamente na Adobe Systems (www.adobe.com). 
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Direitos 
Todos os Direitos Reservados. Este documentos contém informações de propriedade, que são 
protegidas por direitos de autor e não podem ser copiadas, no todo ou em parte, exceto com a 
autorização prévia por escrito da Natus Medical Incorporated. Os direitos de autor e as 
restrições anteriores sobre o uso dos direitos de autor estendem-se a todos os meios de 
comunicação em que essas informações possam ser preservadas.  

O manual de instruções da Natus NeuroWorks e a Ajuda online devem ser usados somente de 
acordo com as condições de venda da Natus Medical Incorporated. A Natus Medical Incorporated 
isenta-se de todas as responsabilidades por perdas ou danos decorrentes da posse, venda e/ou 
uso deste documento. Em nenhum caso, a Natus Medical Incorporated será responsável por 
danos diretos, indiretos, incidentais ou consequenciais especiais resultantes de qualquer defeito 
no hardware, software, acessórios de modalidade (por exemplo, fios ou elétrodos etc.) ou 
documentação, mesmo que seja avisado da possibilidade de tais danos.  
 

 
AVISO: A lei federal restringe a venda, distribuição ou uso deste software a, por ou 
mediante pedido de um médico. 
 

 

Uso pretendido: Software NeuroWorks 
O Natus NeuroWorks é um software EEG que exibe sinais fisiológicos. O utilizador pretendido 
deste produto é um médico qualificado, treinado em Electroencefalografia que irá exercer 
julgamento profissional no uso da informação. 

• O software EEG NeuroWorks permite a aquisição, visualização, arquivo, revisão e 
análise de sinais fisiológicos. 

• O componente Deteção de Convulsões do NeuroWorks destina-se a marcar secções 
previamente adquiridas do adulto (maior ou igual a 18 anos) gravações de EEG que 
podem corresponder a convulsões electrográficas, a fim de auxiliar médicos clínicos 
qualificados na avaliação de traços de EEG. As gravações de EEG devem ser obtidas 
com montagem completa no couro cabeludo, de acordo com o sistema padrão 10/20. 

• O componente Deteção do Pico do NeuroWorks destina-se a marcar secções 
previamente adquiridas do adulto (maior ou igual a 18 anos) gravações de EEG que 
podem corresponder a picos electrográficos, a fim de auxiliar médicos clínicos 
qualificados na avaliação de traços de EEG. As gravações de EEG devem ser obtidas 
com montagem completa no couro cabeludo, de acordo com o sistema padrão 10/20. 

• As funcionalidades de tendência do aEEG, Supressão de Rutura, Envelope, 
Variabilidade Alfa, Borda Espectral e Entropia Espectral incluídas no NeuroWorks 
destinam-se a auxiliar o utilizador durante a monitorização do estado do cérebro.  
A função de marcação automática de eventos do NeuroWorks não é aplicável a esses 
recursos de análise.  

• O NeuroWorks também inclui a exibição de um gráfico do EEG quantitativo, Matriz 
Espectral de Densidade (DSA), que se destina a ajudar o utilizador a monitorizar e 
analisar a forma de onda de EEG. A função de marcação automática de eventos do 
NeuroWorks não é aplicável à DSA. 

Este dispositivo não fornece nenhuma conclusão diagnóstica ao utilizador sobre a condição do paciente. 
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Uso pretendido: Software SleepWorks 
O software SleepWorks trabalha em conjunto com os amplificadores Connex, Trex ou Netlink e 
destina-se a estudos de polissonografia. O software permite a gravação, exibição, análise, 
impressão e armazenamento de sinais fisiológicos para auxiliar no diagnóstico de vários 
distúrbios do sono e distúrbios respiratórios relacionados com o sono. 

O software SleepWorks permite:  

• Análise automatizada de sinais fisiológicos que se destina a ser utilizado apenas em adultos. 
• Um alerta visual / áudio opcional para o limite definido pelo utilizador na entrada DC calibrada. 

Esses alertas não são destinados para uso como suporte de vida, tais como a monitorização 
dos sinais vitais ou a vigilância médica contínua em unidades de terapia intensiva. 

• São fornecidos modelos de relatório de sono que resumem os dados de sono 
registados e pontuados usando medidas simples, incluindo contagem, média, valores 
máximos e mínimos, bem como intervalos de dados para valores de tendência. 

O software SleepWorks não fornece nenhuma conclusão diagnóstica sobre a condição do 
paciente e deve ser usado apenas por médicos qualificados e treinados, em ambientes clínicos 
e de pesquisa. 

 

Aviso legal 
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado à 
Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd. (Xltek) e à autoridade competente do Estado-
Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido. 
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Sistemas Natus 
A Natus fornece dois sistemas que oferecem desempenho acessível e de ponta, combinados 
aos recursos avançados das estações de trabalho Windows 7. 

 

  

Aquisição LT (Sistema Portátil) 

A Aquisição LT é um computador móvel e portátil que 
oferece capacidades completas de monitorização de 
dados num sistema que é facilmente transportado de 
um local para outro. O Acquisition LT é usado com o 
EEG32U, EMU40EX, Trex HD, Monitor Natus Brain e 
Natus Quantum. 

 

Aquisição DT (Sistema Desktop) 

O Acquisition DT é um computador de secretária 
que utiliza um formato padrão de computador 
pessoal. Esta unidade de monitorização de dados é 
usada com o EEG32U, EMU40EX, Trex HD, 
Monitor Natus Brain e Natus Quantum. 

 

Utilizar o Manual 
Este manual apresenta descrições e instruções passo-a-passo que o conduzem pelo teste, 
personalização e operação do software NeuroWorks e acessórios. Orienta o profissional na 
aquisição de um estudo de paciente, a sua revisão e armazenamento e a criação de um 
relatório de estudo. Para instruções detalhadas e informações adicionais, consulte os Manual 
de utilizador NeuroWorks 8 (p/n 013017), Manual de utilizador NeuroWorks 9 (p/n 027867) 
Manual de utilizador SleepWorks 8 (p/n 013018), ou Manual de utilizador SleepWorks 9 
(p/n 027876). 

Ao seguir os procedimentos, recomendamos que leia a secção inteira antes de iniciar a 
sequência. Por favor, siga as instruções cuidadosamente.  

Convenções tipográficas 

 
Cuidado extremo: Fornece informações sobre perigos graves que podem resultar 
em ferimentos ou morte. 

 
Aviso: Fornece informações importantes que não devem ser esquecidas. 

 
Dica: Fornece informações que podem ajudá-lo a economizar tempo ou executar 
uma função útil não imediatamente aparente. 

 
Nota: Fornece informações suplementares importantes. 
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Negrito O texto em negrito indica nomes de teclas de controle, teclas de função, opções e 
rótulos ou palavras-chave. 

 

Incentivamo-lo a explorar o manual e a aproveitar tudo o que a Natus projetou para o sistema 
NeuroWorks.  
 

 
Aviso: Leia todos os avisos e precauções cuidadosamente antes de iniciar o 
sistema pela primeira vez. 

 

Serviço ao cliente e Apoio técnico 
Se precisar de ajuda e não conseguir encontrar a solução em Ajuda online, siga estes passos. 

Passo Descrição 

Passo 1: Documente o 
incidente 

Cuidadosamente documente o incidente. Se possível, tome nota 
das mensagens de erro, dos nomes das caixas de diálogo e o 
que fez antes do problema aparecer. 

Passo 2: Reiniciar o 
computador 

Geralmente reiniciar o computador resolve o problema.  
1. Feche todas a aplicações. 
2. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows. 
3. Escolha Desligar no menu Iniciar. 
4. Selecione Reiniciar o computador e clique Sim. 

Passo 3: Desligar o 
Computador 

Às vezes é preciso desligar o computador completamente para 
resolver um problema. 

1. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows. 
2. Escolha Desligar no menu Iniciar. 
3. Selecione Desligar o computador e clique Sim. 
4. Desligue a energia da unidade. Espere 10 segundos. 

Volte a ligar a energia. 

Passo 4: Contactar o 
Apoio Técnico 

Primeiro, anote o número de série do computador (localizado 
na parte traseira do computador). Deve também anotar qual a 
versão do software que está a usar.  

Se não tem a certeza, clique no  botão e escolha Sobre 
Natus NeuroWorks. Depois ligue para o Apoio Técnico da 
Natus através do número 1-800-303-0306 ou através do email 
OTS@natus.com. 

 

Agradecemos os seus comentários e sugestões sobre quaisquer aspetos dos nossos sistemas, 
software, manuais, Ajuda online, linha de acessórios e serviços de apoio Natus. 

mailto:OTS@natus.com
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Introdução 

Sobre o Software 

O software NeuroWorks é composto por duas partes: o Banco de dados Natus— onde os 
arquivos de estudo são armazenados, e o NeuroWorks— o software usado para adquirir 
dados. Os botões representativos de ambos aparecem na barra de tarefas do Windows quando 
os programas estão abertos.  

 
Botões de programa na barra de tarefas 

O software Natus é executado no sistema operacional Microsoft Windows. Oferece verdadeiras 
comunicações de rede multitarefa e em tempo real usando protocolos padrão de rede. A Natus 
projeta, constrói, testa, distribui e suporta os seus equipamentos e softwares para garantir que 
mantém controlo absoluto sobre a qualidade. Isto dá à Natus a flexibilidade de melhorar 
continuamente os seus produtos para atender às necessidades dos seus clientes. 

Convenções de funcionamento 

Os sistemas Natus operam em ambiente Windows. É necessária alguma familiaridade com as 
convenções gerais de funcionamento do computador para usar o sistema NeuroWorks. Por 
exemplo, deve saber que pode selecionar ecrãs e opções clicando nos botões com o rato e que 
as informações (dados) podem ser inseridos e gravados ao escrever numa caixa de diálogo. 

Utilizar o Rato 
A seleção de comandos com um rato usando as convenções padrão do Microsoft Windows 
ativa a maioria das operações do sistema.  

Botão esquerdo do rato 
Posicione o ponteiro do rato sobre um item no ecrã e clique no botão esquerdo do rato. Clicar 
uma vez seleciona uma função. Um duplo clique (clicar duas vezes) inicia essa função.  

Botão direito do rato 
Aponte para um item no ecrã e clique no botão direito do rato para abrir um menu de atalho de 
opções para esse item. Aponte para a opção desejada e clique com o botão esquerdo para 
abri-la.  

Agradecemos os seus comentários e sugestões sobre quaisquer aspetos dos nossos sistemas, 
software, manual, Ajuda online, linha de acessórios e serviços de apoio.  
 

 

NOTA: Não prejudicará a máquina ou o software de nenhuma maneira, se clicar 
acidentalmente num botão fora da sequência. Uma caixa de diálogo será exibida, 
informando a sequência correta e permitindo que reinicie o procedimento. 
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Atualizar o Software NeuroWorks 

Periodicamente, a Natus pode enviar atualizações de software. O software de atualização está 
disponível através de um CD de instalação ou através de um link de download disponível no 
Apoio Técnico da Natus.  

Para atualizar o software: 
1. Ative a instalação inserindo o CD de instalação. Para instalar através do link do 

software, clique no link e pressione Executar. Pressione Executar novamente após a 
conclusão do download. Na janela de arquivo de extração automática do WinRAR que é 
exibida, selecione a pasta de Destino clicando em Procurar, depois escolha Instalar.  

2. Abra a pasta NeuroWorks, depois clique em Instalar > NWorks > Configuração 
 do ficheiro da aplicação.  

3. Siga as instruções do Assistente de Instalação para o NeuroWorks. 
4. Escreva o Número de série e o Número do pacote de opções para gerar um código de pedido. 
5. Forneça o código de pedido ao Apoio Técnico da Natus. Vai receber um código de 

ativação para reativar a sua licença e os pacotes de opções. 
6. Para reiniciar o computador e concluir a instalação, clique em OK.  

Recomendações de atualizações do Microsoft Windows: 

• Os sistemas Natus são enviados com as atualizações automáticas do Windows 
desabilitadas. Recomendamos que os clientes mantenham as atualizações automáticas 
desabilitadas, pois a instalação de software não aprovado pode destabilizar os sistemas. 

• Se os clientes estiverem preocupados com o facto dos seus sistemas poderem ser 
inadvertidamente expostos a ameaças de segurança cibernética, recomendamos que 
verifique periodicamente com a Natus para determinar quais atualizações do Windows 
são aprovadas para o produto Natus e para fazer o download e instalar apenas essas 
atualizações específicas. 

• Para obter uma lista up-to-date das atualizações do Windows Service Pack 
adequadas para instalação nos sistemas Xltek, visite a secção do Apoio Técnico do 
website da Natus (http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135). 

  

http://www.natus.com/index.cfm?page=support_1&crid=135
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Ligar / Desligar o Sistema de Aquisição DT 

Para ligar o sistema de aquisição DT, siga estes passos: 
1. Onde os regulamentos locais exigirem o uso de um transformador de isolamento, 

verifique se o transformador de isolamento está ligado a uma tomada de energia 
de nível médico.  

2. Ligue o cabo de rede, se disponível. 
3. Fora dos EUA: Ligue o transformador de isolamento se isso fizer parte do seu sistema. 
4. Ligue o monitor. 
5. Ligue o computador de secretária (existe um interruptor de energia adicional na parte 

traseira da unidade). 
6. Ligue quaisquer outros equipamentos (tais como estimuladores fóticos). 
7. Inicie o programa Base de dados Natus.  

Para desligar o sistema de aquisição DT, siga estes passos: 
1. Saia da Base de dados Natus. 
2. Clique no botão Iniciar na barra de tarefas do Windows. 
3. Escolha Desligar no menu Iniciar. 
4. Selecione Desligar o computador e clique Sim. 
5. Use o botão ligar/desligar para desligar o computador. (Não é necessário desativar 

nenhum dos outros componentes.) 
6. Desconecte o transformador de isolamento da tomada, se isso fizer parte do seu sistema.  
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Avisos e Precauções gerais 
Os seguintes Avisos e Precauções aplicam-se aos sistemas Portátil e Desktop da Natus e 
software que os acompanha. O Aquisição LT (portátil) possui os seus próprios avisos e 
precauções adicionais específicas do sistema. Se não tiver a certeza ou tiver alguma dúvida 
sobre a segurança operacional ou sobre qualquer um dos avisos e precauções, não hesite em 
ligar para o Apoio Técnico da Natus através do telefone 1-800-303-0306. 

 
A lei federal restringe a venda, distribuição ou uso deste software a, por ou 
mediante pedido de um médico. 

 

O uso adequado de qualquer dispositivo Natus depende da leitura cuidadosa de 
todas as instruções e etiquetas fornecidas com o sistema. Medições imprecisas 
podem ser causadas por aplicação ou uso incorreto. 

 
As caixas de entrada Natus são classificadas como um IPX0 - grau comum de 
proteção contra a entrada de água, de acordo com a IEC 60529. 

 
Para caixas de entrada alimentadas por bateria, descarte as baterias usadas de 
acordo com os regulamentos locais. 

 

O computador usado com uma caixa de entrada Natus deve ser aprovado pela 
Natus e fornecido como parte de um sistema aprovado pela  IEC 60601-1 ou deve 
ser aprovado para a IEC 60950-1 / IEC 62368-1 ou similar e mantido fora do 
ambiente do paciente (ou seja, a pelo menos 1,5 metros de distância do paciente 
lateralmente e não a uma altura de 2,5 metros do chão na área ocupada pelo 
paciente). 

 
Para garantir a validade dos sinais, não opere o dispositivo próximo a fontes de 
interferência eletromagnética. 

 

Desligue o sistema antes de limpá-lo. Evite que a solução detergente ou os 
agentes de esterilização a frio penetrem nos componentes eletrónicos do sistema. 
Tenha cuidado ao redor de todos os conectores e bordas Não use agentes 
abrasivos. 

 

Os sistemas Natus não têm classificação AP ou APG. NÃO USE os sistemas 
Natus na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigénio ou 
óxido nitroso. 

 

Os acessórios do dispositivo podem incluir vários tipos de elétrodos descartáveis e 
estéreis para agulhas. Essa agulhas são rotuladas como ESTÉREIS e o método de 
esterilização está documentado na embalagem. Esses elétrodos não devem ser 
utilizados se a embalagem estéril tiver sido adulterada. 

 
A venda, distribuição ou uso dos dispositivos Natus é restrita a, por ou por ordem 
de um médico. 
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Avisos e Precauções elétricos 
 

 
Os sistemas Natus destinam-se à conexão apenas a uma tomada adequadamente 
aterrada. 

 

Verifique periodicamente a integridade do aterramento do sistema, a corrente de 
fuga do sistema e a corrente de fuga do contacto do paciente. Isso deve ser 
realizado pelo menos UMA VEZ POR ANO. 

 

NÃO ligue a energia do sistema até que todos os cabos tenham sido conectados, 
verificados e inspecionados visualmente por qualquer dano. A falha na inspeção 
dos cabos pode resultar em eletrocussão. 

 

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO ligue as entradas do elétrodo´à ligação 
terra. A caixa de entrada do paciente contém símbolos de aviso, lembrando que as 
ligações destinam-se apenas a conexões isoladas do paciente. A conexão a uma 
ligação terra pode resultar em eletrocussão.  

 
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO: NÃO faça manutenção no sistema. Consulte a 
manutenção apenas para pessoal qualificado. 

 

O sistema usa um cabo de força de três fios com uma tomada de nível hospitalar. 
O sistema é ligado à terra. Para garantir a fiabilidade do aterramento, ligue o 
dispositivo apenas a um nível hospitalar ou a um recetáculo hospitalar. Inspecione 
o cabo de força frequentemente quanto a desgaste ou outros danos. NÃO opere o 
sistema com um cabo ou tomada danificados. 

 
Onde os regulamentos locais exigirem o uso de um transformador de isolamento, 
NÃO coloque o transformador de isolamento no chão. 

 
Ligue apenas os componentes recomendados pela Natus ao transformador de 
isolamento. 

 

Apenas dispositivos aprovados pela Natus e fornecidos como parte de um sistema 
aprovado pela IEC 60601-1 ou dispositivos que atendam ao padrão IEC 60601-1 
podem ser conectados às portas de entrada ou saída do sistema de computador. 

 

Se combinar um dispositivo médico com outro, siga rigorosamente os 
procedimentos de instalação de forma a garantir que os sistemas IEC 60601-1, 
cláusula 16 ME sejam atendidos após todos os dispositivos serem conectados. 
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Avisos e Precauções com elétrodos e conexão com o paciente  
 

 

Conecte todos os elétrodos do paciente apenas a dispositivos fisiológicos totalmente 
isolados eletricamente. A conexão dos elétrodos do paciente a qualquer outro 
dispositivo ou a uma tomada externa pode resultar em ferimentos pessoais. 

 

As caixas de entrada dos pacientes aceitam apenas entradas de elétrodo de estilo 
contra contacto. NÃO tente usar nenhum outro estilo de entrada de elétrodo do 
paciente.  

 
Para evitar enredamento/estrangulamento de cabos, verifique se não há cabos 
soltos acessíveis ao paciente. 

 
A chave de evento do paciente anexada às caixas de entrada do Natus EEG não 
se destina a incidentes críticos relacionados à segurança do paciente. 

 
As conexões do paciente NÃO se destinam ao contacto cardíaco direto. 

 
NÃO use a montagem XLDetect com etiquetas de canal personalizada.  

 

Se vários dispositivos médicos estiverem conectados a um paciente, a soma das 
correntes de fuga do paciente poderá exceder os limites dados na IEC 60601-1.  
Consulte o pessoal de serviço para garantir a conformidade com os limites IEC 
60601-1. 

 

Avisos e Precauções com o ambiente do paciente 
 

 

Fora dos EUA: Qualquer parte do computador de secretária que não seja 
aprovada pela  IEC 60601-1 (e, na Europa, com a marcação CE) deve ser mantida 
fora do ambiente do paciente (ou seja, a pelo menos 1,5 metros do paciente 
lateralmente e a uma altura de 2,5 metros da o piso na área ocupada pelo 
paciente). No entanto, se o computador tiver um transformador de isolamento e 
fizer parte do sistema Natus poderá estar o mais próximo possível do paciente.  

 

Como em todos os equipamentos médicos, direcione cuidadosamente a cablagem 
elétrica do paciente para reduzir a possibilidade de enredamento ou 
estrangulamento do paciente. 

 

Qualquer monitor que não seja aprovado pela  IEC 60601-1 (e, na Europa, com a 
marcação CE) DEVE ser mantido fora do ambiente do paciente (ou seja, a pelo 
menos 1,5 metros do paciente lateralmente e a uma altura de 2,5 metros da o piso 
na área ocupada pelo paciente). 
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Aquisição LT Avisos e Precauções Específicos 
Os seguintes Avisos e Precauções específicos para o Aquisição LT (portátil) são um 
acréscimo aos Avisos e Precauções gerais. Leia TODOS os Avisos e Precauções antes de 
operar o Aquisição LT. Se tiver alguma incerteza ou dúvida sobre segurança operacional ou 
sobre qualquer um dos avisos e precauções, não hesite em ligar para o Apoio Técnico da 
Natus através do telefone 1-800-303-0306. 
 

 
O laptop usado com o sistema portátil Natus EEG DEVE aderir à norma  IEC 
60601-1 e na Europa DEVE ser marcado com CE. 

 

Fora dos EUA: Qualquer parte do computador portátil que não seja aprovada 
pela  IEC 60601-1 (e, na Europa, com a marcação CE) DEVE ser mantida fora 
do ambiente do paciente (ou seja, a pelo menos 1,5 metros do paciente 
lateralmente e a uma altura de 2,5 metros da o piso na área ocupada pelo 
paciente). No entanto, se o computador tiver um transformador de isolamento e 
fizer parte do sistema Natus poderá estar o mais próximo possível do paciente.  

 

Use apenas fontes de alimentação de nível médico fornecidas pela Natus para o 
placa de interface da caixa de entrada e do portátil. Este sistema foi desenvolvido 
apenas para funcionar com a fonte de alimentação Natus aprovada para o portátil 
e a fonte de alimentação AULT SW175 para a placa PCMCIA. NÃO opere o 
sistema com qualquer outro tipo de fonte de alimentação. 

 
Conecte apenas uma placa Natus PCMCIA, ISA, ou PCI (placa de aquisição de 
dados) à caixa de entrada Natus EEG.  

 
A porta paralela do portátil foi projetada apenas para uso com uma impressora 
aprovada pela Natus. NÃO use a porta paralela para nenhuma outra finalidade. 

 

A porta PS/2 do sistema portátil foi projetada para ser usada com um rato 
compatível com PS/2. Nenhum outro tipo de dispositivo pode ser conectado à 
porta PS/2 do sistema portátil. 

 

O ranhura PCMCIA inferior do sistema portátil foi projetada para ser usada com 
uma chave de licença e dongle fornecidos pela Natus. Nenhum outro dispositivo 
pode ser conectado à ranhura PCMCIA inferior do sistema portátil. 

 

A ranhura PCMCIA superior do sistema portátil foi projetada para ser usado com 
a placa de aquisição Natus PCMCIA EEG. Nenhum outro dispositivo pode ser 
conectado à ranhura PCMCIA superior do sistema portátil. 

 
A bateria do portátil pode ser substituída por uma bateria recarregável de ÍON de 
lítio adequada. 

 
Não há produtos residuais ou resíduos a serem descartados em conjunto com a 
operação do sistema portátil. 

 
Consulte o manual de utilizador para obter as condições ambientais adequadas 
para o uso e transporte do sistema portátil. 
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Avisos e Precauções com o Software 
Os seguintes avisos e precauções relacionadas com o software aplicam-se a funcionalidades 
específicas no NeuroWorks e/ou SleepWorks. 

Perfis de Aquisição 

Um perfil de aquisição é uma coleção guardada de configurações de aquisição que pode ser 
recuperada na página de configurações de aquisição, bem como ao iniciar um estudo novo ou 
que está a ser retomado. Quando um perfil é criado, ele é salvo automaticamente ou num arquivo 
no diretório NeuroWorks\Configurações (EEG) ou no diretório NeuroWorks\Configurações 
Sleep (Sleep) dependendo do modo atual do software. Como é salvo nos arquivos de 
configurações comuns, um perfil de aquisição será sincronizado com o Cache de configuraçoes 
comuns e, portanto, estará disponível para outras estações de trabalho. Consulte a secção 
“Perfis de aquisição” dos Manuais de utilizador NeuroWorks ou SleepWorks. 

 

Como os perfis de aquisição podem ser partilhados entre as estações de trabalho, 
a exclusão do perfil de uma máquina também o removerá de outras máquinas 
sincronizadas com o mesmo cache de configurações comuns. Tome precauções 
ao excluir perfis de aquisição. 

 

O tópico “Desativar perfis de aquisição” descreve chaves de registo que podem ser 
definidas para personalizar o software NeuroWorks. Somente utilizadores 
experientes em computadores com conhecimento prévio de chaves de registo 
devem alterar essas configurações. Entre em contacto com o apoio técnico da 
Natus para obter mais informações. 
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Base de dados Natus 

A Base de dados Natus é o principal gateway para editar e rever dados do paciente, adquirir 
novas informações, iniciar e interromper um estudo e arquivar informações e estudos do 
paciente. Consulte “Banco de dados Natus” para obter detalhes adicionais nos manuais de 
utilizador do NeuroWorks ou SleepWorks.  

 

Clicar no botão Remover para limpar os arquivos de dados associados a um 
estudo é irreversível, a menos que os arquivos tenham sido arquivados. O nome do 
paciente e as informações no banco de dados são mantidos e é-lhe solicitado que 
digite uma palavra passe para confirmar o seu pedido. 

 
Os estudos arquivados não são excluídos automaticamente do disco rígido.  
Deve implementar um programa regular de limpeza de estudos arquivados. 

 
Não exclua arquivos que NÃO foram arquivados primeiro. 

 

Entre em contacto com o departamento de Sistemas de Informação (ou 
departamento responsável) antes de conectar qualquer equipamento a uma rede 
hospitalar existente. 

 
NÃO tente monitorizar outra aquisição ao mesmo tempo em que está a adquirir um 
estudo. 

 
NÃO tente monitorizar uma estação de aquisição de mais de três outros 
computadores. 

Alarmes 

O NeuroWorks incorpora uma funcionalidade de alarme. Existem dois tipos de alarmes 
suportados pelo NeuroWorks: 1) Alarmes técnicos que auxiliam os utilizadores na aquisição de 
dados valiosos com a menor interferência de interrupções técnicas que, se conhecidas, podem 
ser prontamente corrigidas, e 2) Alarmes iniciados pelo paciente que têm origem no paciente.  

 
O sistema de alarme NÃO se destina a substituir os alarmes hospitalares 
autónomos. 
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Marcar e Recortar um estudo e Apagar vídeo 

Pode recortar um estudo e assinalar clipes no seu estudo que contenham os dados de vídeo 
que deseja guardar, ou pode excluir todo o vídeo do estudo atual que não esteja tenha um 
clipe marcado. Quando recorta um estudo, o arquivo original é mantido intacto. 
 
 

 

Apenas Criar um estudo recortado cria um segundo estudo no banco de dados 
Apagar todos os vídeos não cria um segundo estudo. Para obter mais 
informações, consulte “Marcar e Recortar um estudo” no. Manual de utilizador 
NeuroWorks. 

 

A ação Apagar Video é PERMANENTE. Retém apenas os vídeoclipes 
selecionados com o estudo EEG completo. Para obter mais informações, consulte 
“Extrair e Descartar Video” no. Manual de utilizador NeuroWorks. 

 

Ao arquivar dados de EEG com o vídeo selecionado, fica limitado pelo tamanho de 
armazenamento de ficheiros media. Para obter mais informações, consulte “Marcar 
e Recortar Video” no. Manual de utilizador NeuroWorks. 
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Analisadores NeuroWorks 

O Analisador de lotes do banco de dados Natus é usado para analisar arquivos offline ou após um 
upload. O NeuroWorks está equipado com quatro tipos de analisadores para ajudar os utilizadores 
a rever os estudos: EEG integrado em amplitude (aEEG), Matriz de espectro comprimido (CSA), 
Detector de picos (XLSpike) e Detector de eventos (XLEvent). Para obter mais informações, 
consulte “Usar analisadores para rever um estudo” no.Manual de utilizador NeuroWorks. 

 

• Não envie nenhum estudo atualmente aberto num programa Natus para 
análise em lote. A análise de lotes falhará ao iniciar e uma mensagem de 
erro será exibida.  

• Depois de um estudo ser enviado para análise em lote, não tente abri-lo 
num programa Natus para análise antes que a análise esteja concluída.  
A análise de lotes falhará com uma mensagem de erro. 

 
Nenhum valor clínico específico para aEEG derivado de qualquer canal, exceto 
P3-P4, foi demonstrado para qualquer estado ou condição de doença. 

 

Não confie apenas nos detectores Natus Picos e Eventos para revisão do 
estudo. Os detetores são ferramentas usadas para auxiliar o profissional 
qualificado na análise e diagnóstico do paciente. 

 
NÃO use a montagem XLDetect com etiquetas de canal personalizada. 

 

O desemprenho do XLPicos e XLEvento apresentado no Manual do utilizador 
do NeuroWorks pode ser obtido apenas usando as configurações padrão do 
algoritmo do Detector Picos e Eventos. A alteração das configurações padrão 
deve ser feita com cuidado. 

 

O algoritmo do Natus Deteção de Eventos deve ser usado com um conjunto de 
elétrodos de montagem completa (21 elétrodos de gravação ou mais). O uso de 
montagens reduzidas pode afetar negativamente o desempenho do algoritmo e 
não foi validado. 

 

Configurar o NeuroWorks 

 

O tópico “Restaurar o login automático” no Manual de utilizador NeuroWorks User 
Manual descreve chaves de registo que podem ser definidas para personalizar o 
software NeuroWorks. Somente utilizadores experientes em computadores com 
conhecimento prévio de chaves de registo devem alterar  
essas configurações. Contacte com o Apoio técnico da Natus através do telefone 1-
800-303-0306 ou OTS@natus.com. 

 

O tópico “Configurações para revisão do EEG rápido” no Manual de utilizador 
NeuroWorks User Manual descreve chaves de registo que podem ser definidas 
para personalizar o software NeuroWorks. Somente utilizadores experientes em 
computadores com conhecimento prévio de chaves de registo devem alterar essas 
configurações. Contacte com o Apoio técnico da Natus através do telefone  
1-800-303-0306 ou OTS@natus.com. 

mailto:OTS@natus.com
mailto:OTS@natus.com
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Manutenção recomendada ao utilizador 
Seguir um cronograma regular de manutenção geral ajudará a prolongar a vida útil do seu 
sistema Natus NeuroWorks. A manutenção realizada pelo utilizador não envolve acesso ao 
interior de nenhum equipamento. Para problemas de serviço que exijam manutenção corretiva 
e/ou serviço de componentes internos, ligue para o Apoio Técnico da Natus através do telefone 
1-800-303-0306 ou entre em contato com o representante local da Natus. 
 

 
NOTA: É recomendável que o utilizador execute os procedimentos de manutenção 
descritos nesta secção pelo menos uma vez por ano. 

 

A manutenção executada pelo utilizador envolve inspeção e limpeza regulares de todos 
os componentes do sistema, incluindo: 

• Monitor e CPU (consola computador) 
• Conectores 
• Caixa de entrada e cabo da caixa de entrada 
• Elétrodos e acessórios 

 

 
AVISO: Desconecte o cabo de alimentação do sistema e da parede antes de 
limpá-lo. Use um pano que não solte fiapos. Não use produtos de limpeza 
abrasivos em nenhum componente do sistema. 

 
AVISO: Cuidado para não permitir que o excesso de fluido penetre nos 
componentes eletrónicos internos do sistema. Tenha especial cuidado com os 
fluidos em redor das grelhas. 

 

Monitor e CPU 

O monitor e o CPU podem ser limpos com um pano húmido, usando água, detergente neutro 
ou um esterilizador a frio. Tenha cuidado para evitar que o excesso de fluido penetre em 
qualquer componente interno. 

Conectores 

Os conectores devem ser limpos apenas com um pano seco, macio e sem fiapos.  

Caixa de entrada e cabo 

Verifique regularmente se alguma das conexões do elétrodo se soltou. Se isto acontecer, 
contacte o Apoio Técnico da Natus através do telefone 1-800-303-0306. Tome cuidado para 
evitar stress físico extremo na caixa de entrada (por exemplo, queda). Verifique periodicamente 
para determinar a integridade do cabo. A caixa de entrada deve ser limpa apenas com um pano 
seco, macio e sem fiapos. 
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Elétrodos e acessórios 

Limpe regularmente todos os elétrodos de superfície e acessórios com água morna e sabão ou 
esterilizadores líquidos. Verifique se todos os géis e/ou pastas foram removidos dos elétrodos e 
dos seus cabos. Siga as instruções do fabricante do elétrodo para limpar e/ou esterilizar todos 
os elétrodos e acessórios. 

Embora o sistema Natus NeuroWorks tenha sido cuidadosamente projetado e fabricado para 
ser o mais fiável e durável possível, a limpeza e a inspeção regulares dos componentes do 
sistema suportam uma operação do sistema sem problemas a longo prazo. Como em outros 
tipos de equipamentos médicos, tente evitar extremos de stress físico (como manuseio brusco) 
e exposição prolongada a temperaturas extremas. 

Se suspeitar de algum problema que possa afetar a segurança ou a eficácia do seu sistema 
Natus NeuroWorks ligue para o Apoio Técnico da Natus através do número 1-800-303-0306, 
ou entre em contacto com o representante local da Natus. 

Começar um novo estudo 

Para iniciar um novo estudo do NeuroWorks: 
1. Conecte o paciente à caixa de entrada entrada com os elétrodos. 
2. Faça logon na rede do sistema usando o seu Nome de utilizador e Palavra passe.  

Isto inicia a Base de dados Natus. (Pode também abrir a Base de dados Natus 
clicando no ícone Base de dados Natus na área de trabalho do Windows.) 

 
Ícone Base de dados Natus 

3. Para abrir a caixa de diálogo Informações do estudo siga um destes procedimentos:  

• Clique no botão  Nova barra de ferramentas.  
• Escolha o menu Paciente e selecione Novo. 
• Use o atalho CTRL + N no teclado. 

4. Digite pelo menos um caractere nos campos de nome e sobrenome no separador 
Paciente. Mais tarde, pode voltar para editar o registo e adicionar mais informações. 

5. Para abrir o ecrã Aquisição NeuroWorks, clique no botão OK na janela Informação 
Estudo. Dependendo das configurações do separador Aquisição, o estudo pode 
começar a gravar automaticamente (consulte DICA abaixo). Se a mensagem NÃO 
ESTÁ A GRAVAR estiver visível, para iniciar a gravação, clique no botão Gravar (ou 
pressione CTRL + Barra de espaço).  

6. Pode fazer uma Verificação de Impedância nesse momento pressionando a 
combinação CTRL + MENOS <–> no teclado numérico (ou escolha Controles > 
Verificação de Impedância).  

7. Para deixar de gravar, clique no botão Stop (ou pressione CTRL + BARRA DE ESPAÇO). 
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8. Para fechar a sessão de gravação, clique no  botão no canto superior direito da 
janela do. NeuroWorks. É exibida a caixa de diálogo do Relatório do tecnólogo.  
Pode preencher isso agora ou mais tarde. Clique OK.  

9. Quando uma caixa de mensagem aparece com a mensagem, Tem a certeza de que 
deseja fechar o estudo atual? Clique Sim. O NeuroWorks fecha e o Natus Database 
reaparece. 

 

 

DICA: Uma opção no separador Aquisição na caixa Editar configurações permite 
definir o sistema para iniciar a gravação automaticamente quando inicia um novo 
estudo. Para aceder a este recurso, escolha Editar > Configurações > Aquisição. 
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Caixa de Informações do Estudo 
 

 

NOTAS: 
• A caixa de diálogo de informações sobre Paciente / Estudo está claramente 

dividida em áreas comuns a todos os estudos para um determinado 
paciente e em áreas específicas para cada estudo. 

•  A opção Caixa de Entrada está disponível no separador Paciente da caixa 
Informações do estudo. 

A caixa Informações do Estudo aparece quando inicia um estudo. Também pode 
chamá-la durante um estudo, escolhendo Editar > Informações do Estudo ou 
pressionando CTRL + I. No início de um estudo, a caixa Informações do estudo 
contém dois separadores: 1. Paciente: Separador 2. Separador Informação 
Medicação.  
Quando chama a caixa Informações do estudo após o início de um estudo, ela 
contém dois separadores adicionais: 1. Relatório do tecnólogo 2. Relatório médico. 
Esses separadores podem ser usados para inserir notas e informações sobre 
vários atributos do estudo que aparecerão posteriormente nos relatórios gerados. 

 

 

 
Caixa de informações do estudo no arranque 
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Opção Caixa de entrada 

A opção Caixa de entrada permite alternar entre uma caixa de entrada conectada ao 
barramento de PCI, barramento de USB ou Ethernet (TCP/IP). A opção Caixa de entrada está 
disponível apenas quando inicia um estudo. Além dos itens PCI e USB sempre presentes, a 
lista de itens disponíveis caixas de entrada também incluem caixas de entrada que usam  

 
Funcionalidade da opção de Caixa de entrada 

conexão TCP/IP. Essas caixas de entrada têm nomes amigáveis atribuídos na configuração 
(XLDB > Ferramentas > Opções > Caixas de entrada). Esses nomes amigáveis (por 
exemplo,quarto “EMU40 416” ou “Quarto de dormir 517”) aparecerão na lista e permitirão a 
conexão à caixa de entrada apropriada antes de iniciar um estudo. 

Também é possível registar vários parâmetros a partir de dispositivos selecionados de 
monitorização fisiológica (PhM) ou monitores de sinais vitais. Ao fazer a seleção da caixa de 
entrada, também deve selecionar o seu dispositivo PhM se pretender gravar a partir de um 
dispositivo PhM. Os dispositivos PhM devem primeiro ser configurados antes que possa 
selecioná-los na caixa de diálogo Caixa de entrada. Consulte o Manual de Utilizador do 
NeuroWorks/SleepWorks para obter mais informações sobre esse recurso. 
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Separador Informações sobre medicamentos 
O separador Informações sobre medicamentos é um dos separadores na caixa Informações  
do estudo.  

Pode usar a guia Informações sobre medicamentos para inserir notas sobre 
medicamentos e dosagens dos pacientes.  

• Para adicionar nova informação, clique no botão Adicionar. É exibida uma lista dos 
dados inseridos anteriormente. 

• Para adicionar um novo item que não esteja no menu suspenso, selecione Outro a 
partir da lista Adicionar. Em seguida, digite o nome do item na caixa de texto exibida. 
Use a tecla Tab para navegar de uma coluna para outra. 

• Modifique os dados a qualquer momento, retrocedendo sobre eles e reinserindo as 
informações corretas. 

• Também pode adicionar ou modificar dados colocando o ponteiro do rato sobre o 
campo que deseja editar e clicando com o botão direito do rato. Clicar com o botão 
direito do rato no cabeçalho de uma coluna exibirá uma lista dos itens inseridos 
anteriormente entre os quais pode escolher. 

• Os itens nas listas pendentes podem ser personalizados usando a opção de menu 
Ficheiro > Personalizar. Por exemplo, escolha Arquivo > Personalizar > Dosagens > 
para alterar o conteúdo da lista pendente Dosagens. 

Separador Relatório do tecnólogo  
O separador Relatório do tecnólogo é um dos separadores na caixa Informações do estudo.  
O separador Relatório do tecnólogo é usado para inserir notas e informações sobre vários 
atributos do estudo que aparecerão posteriormente nos relatórios gerados.  

 

NOTA: O separador Relatório do tecnólogo não aparece na caixa Informações do 
estudo quando inicia um estudo. Aparece apenas quando abre a caixa Informações 
do estudo após o início de um estudo. 

Separador Relatório do médico 
Um utilizador qualificado pode inserir até três códigos de diagnóstico no separador Relatório do 
médico. Essas seleções de entrada de código são armazenadas no banco de dados (a menos 
que sejam excluídas pelo utilizador) e podem ser adicionadas a um relatório de estudo. 

O separador Relatório do médico é um dos separadores na Informações do estudo.  
O separador Relatório do médico é usado para inserir notas e/ou informações, como códigos de 
diagnóstico para vários atributos do estudo que podem ser recuperados nos relatórios gerados. 
 

 

NOTA: O separador Relatório do médico não aparece na caixa Informações do 
estudo quando inicia um estudo. Aparece apenas quando chama a caixa 
Informações do estudo após o início de um estudo. 
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Verificação de Impedância 
Uma verificação de impedância é realizada para garantir que o contacto do elétrodo com o 
paciente é satisfatório. As verificações de impedância podem ser realizadas a qualquer 
momento durante um estudo. 

Para ativar uma verificação de impedância, escolha Controles > Verificação de impedância. 

Executar uma verificação de impedância 

Quando uma verificação de impedância é iniciada, o software analisa todos os canais (no modo 
de análise automática). Pode monitorizar o contacto de um único canal travando-o e ajustando 
o contacto do elétrodo para níveis aceitáveis de impedância. Os rótulos dos canais 
correspondem aos da montagem atual, não os da própria caixa de entrada. 

Para... Fazer isto... 

Bloquear num canal Clique no botão Bloquear Canal à esquerda do 
Canal # que deseja bloquear. Isso restringe a 
análise a esse canal. Pode fazer ajustes na 
conexão do elétrodo até atingir níveis 
satisfatórios. 

Permitir que o sistema verifique todos os 
canais e execute uma verificação de 
impedância completa 

Clique Libertar bloqueio. 

Salvar a verificação de impedância como 
parte do registo EEG 

Clique em Terminar e Iniciar gravação. 

Terminar a verificação de impedância Clique Terminar. 
 

Interpretar uma verificação de impedância 

Uma verificação de impedância exibe gráficos de barras que mostram a impedância de cada 
conexão do elétrodo. Uma barra verde indica que a leitura é aceitável (ou seja, abaixo do limite). 
Uma barra vermelha indica que a leitura é inaceitável (ou seja, acima do limite). Para definir o 
limite de impedância, clique num dos botões de Limite na caixa Grupo de Limites do lado direito 
do ecrã Verificar Impedância. 
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Gravação de vídeo  

 
Botões de Gravação e Câmara na barra de ferramentas do fluxo de trabalho 

Pressione Iniciar / Parar gravação para ativar ou desativar a gravação do EEG. 

Pressione Iniciar / Parar gravação de vídeo para ativar ou desativar a gravação de vídeo. 

Para mostrar ou ocultar a janela do vídeo: 

• Escolher Visualizar > Video 
• Pressione CTRL + U 

• Clique no botão  Ativar/Desativar vídeo na barra de ferramentas.  

Janela de vídeo no modo ao vivo 

 
Janela de vídeo 

 

 
AVISO: A opção de vídeo deve estar ativa para capturar ou rever componentes de 
áudio. 
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Abrir um estudo concluído para revisão 

Para abrir um estudo concluído para revisão:  
1. Clique no ícone Base de Dados Natus na área de trabalho do Windows para abrir a 

Base de Dados Natus.  
2. Selecione (destaque) o estudo que quer rever. 

3. Clique  Rever. O NeuroWorks abre e exibe o estudo selecionado. 

Navegando através de um estudo 
Pode usar o teclado, os botões na barra de ferramentas Rever, a barra de ferramentas Estudo, 
ou na barra de ferramentas Resumo da tendência para navegar pelo estudo de um paciente. 

Usar o teclado para navegar através de um estudo  

Para... Fazer isto... 

Reproduzir o estudo para frente ou para 
trás continuamente 

Pressione CTRL + F ou CTRL + R. 

Alternar entre Play e Stop  Pressione a TECLA DE ESPAÇO. 

Avançar o estudo uma página  Pressione a tecla SETA PARA A DIREITA. 

Mover o estudo para trás uma página Pressione a tecla SETA PARA A ESQUERDA. 

Mover o estudo para trás ou para frente 
em uma série de páginas sucessivas 

Mantenha pressionadas as teclas SETA PARA 
E ESQUERDA E SETA PARA A DIREITA. 

 

Usar a barra de ferramentas de revisão para navegar por um estudo 

 
Barra Revisão 
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Fechar um estudo  

Para fechar um arquivo, clique no botão  Fechar localizado no canto superior direito da 
janela do NeuroWorks. (Também pode fechar o arquivo escolhendo Ficheiro > Fechar.  
 

 

AVISO: As alterações feitas durante a revisão de um estudo não são salvas, a 
menos que o arquivo seja fechado corretamente. Para salvar as alterações, clique 
em Sim quando a caixa de mensagem aparecer e perguntar se deseja salvar as 
alterações (veja a ilustração abaixo). 

 

Procedimento para Fechar 

Para fechar um estudo: 

1. Clique no botão  Fechar. Se a caixa Relatório do médico não aparecer 
automaticamente, clique no separador Relatório do médico para apresentá-lo. 

2. Escreva o nome do revisor na caixa. Revisor. 
3. Clique em Marcar como revisto para inserir o nome do revisor e a data da revisão.  
4. Adicione informações relevantes a qualquer uma das páginas com guias na parte 

inferior da caixa de diálogo Relatório do médico. 
5. Clique OK para fechar e guardar o estudo. 
6. Uma caixa de mensagem aparece a perguntar se deseja finalizar o estudo atual.  

 

  



33 

DICA: Se o Relatório do tecnólogo não aparecer quando fechar um estudo, escolha Arquivo > 
Personalizar > Opções e selecione Pedir formulários de relatório automaticamente. Rever vídeo  

Para mostrar ou ocultar o vídeo: 

• Escolher Visualizar > Vídeo  
• Escolher Visualizar > Barra de ferramentas > Vídeo 
• Pressione CTRL + U  

  
Funções dos botões do ecrã de vídeo 
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Visualizador de anotações  

Visão global 

O Visualizador de anotações lista todas as anotações em um estudo em ordem consecutiva. 
Isso permite que navegue rapidamente de uma nota para outra. As notas e comentários 
adicionados pelo tecnólogo, pelo revisor e pelo sistema NeuroWorks são registados 
automaticamente. Quando revê um estudo, as teclas de seta permitem navegar entre as 
anotações.  

O Visualizador de anotações é exibido no modo somente visualização durante Aquisição 
(gravação), mas é editável no modo Revisão. 

 

Para abrir o Visualizador de anotações: 

• Escolha Visualizar > Visualizador de anotações. 

 
Visualizador de anotações 



35 

Adicionar notas e notas personalizadas em tempo real 

Adicionar uma nota ao clicar 

Para adicionar uma nota ao clicar: 
1. Clique no botão esquerdo em qualquer lugar nos traços do estudo. 
2. O menu Notas de aquisição é aberto. 
3. Escolha Personalizar ou uma nota pré-definida. 
4. Se escolher Personalizar, preencha a sua informação na caixa Nota. 

Adicionar uma nota ao escrever 

Pode adicionar rapidamente notas personalizadas rapidamente quando um estudo estiver a 
ser gravado. 

Para adicionar notas rapidamente: 
1. Comece a escrever a nota no teclado.  
2. A caixa da Nota é exibida.  

 
Caixa da Nota 

3. Quando terminar de inserir a nota, clique em OK.  
 A nota é colocada na janela em forma de onda e no Visualizador de anotações no 
momento em que começou a escrever.  
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Criar e Editar uma montagem 

Abrir a montagem no editor 

1. Escolha Editar > Configurações > Montagem. 
2. Clique com o botão direito do rato numa célula para exibir uma lista de valores/etiquetas 

que pode usar para preencher a célula.  

Duplicar a montagem 

1. Clique no botão Duplicar localizado no conjunto de botões Montagem no lado direito 
do separador Montagem. Isso cria uma nova montagem que inicialmente possui os 
mesmos canais de entrada e saída da montagem atualmente selecionada na lista.  
Esta montagem pode não ser compatível com a caixa de entrada atual. Para criar uma 
montagem compatível com a caixa de entrada atual, use o botão Nova. 

2. Digite um novo nome para a montagem na caixa de texto Nome. 
3. Altere as configurações do canal conforme desejado. 
4. Salve a nova montagem. 
5. Clique OK para ativar a montagem. 

Renomear a montagem 

1. Clique no botão Renomear localizado à direita da caixa de combinação Nome. A caixa 
de combinação Nome torna-se agora num campo de texto editável. 

2. Digite um novo nome para a montagem na caixa de combinação Nome e pressione 
ENTER no teclado. O novo nome da montagem agora aparece no menu da caixa de 
combinação Nome. 

3. Faça as alterações desejadas nas configurações dos canais da nova montagem usando 
os botões Editar, Anexar, Inserir, Modificar, ou Apagar. Depois de salvar a nova 
montagem ela vai aparecer na lista de montagens no menu Montagem.  

Criar uma nova montagem 

1. Escolha Editar > Configurações > Montagem. 
2. Clique Nova. Isso cria uma montagem que possui tantos canais de entrada quanto a 

caixa de entrada usada para adquirir o estudo atual (se o estudo estiver aberto) ou 
como a caixa de entrada padrão definida na página de aquisição (se não houver um 
estudo atual). A montagem inicialmente não possui canais de saída (a tabela está 
vazia). O nome Sem título na caixa de texto Nome é destacado. Escreva um nome 
para a nova montagem que está prestes a criar. 

3. Adicione e modifique os canais conforme desejado. 
4. Selecione Anexar para adicionar canais ao final da montagem. 
5. Selecione um canal e clique Editar. 
6. Selecione Inserir para adicionar um canal no local do ponteiro do rato. 
7. Selecione Apagar para apagar os canais selecionados. 
8. Para guardar a nova montagem,clique Guardar. Para guardar a nova montagem,clique Guardar. 

Agora quando abre o menu Montagem a nova montagem aparece na lista de montagens.  
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Guardar uma montagem 

O menu de montagem agora possui um novo botão Guardar (Localização) que permite 
selecionar um local para guardar uma montagem. A face do botão Guardar lista o local padrão 
definido para guardar a montagem atual; por exemplo Guardar (Comum). Se clicar na seta ao 
lado do botão Guardar (Localização) verá um menu dos locais disponíveis para guardar a 
montagem; por exemplo, Guardar (comum), Guardar (local) e Guardar (paciente). 

• Selecione Guardar (Local) para guardar a montagem num diretório local. 
• Selecione Guardar (Comum) para guardar num diretório na rede. Este diretório é 

definido no separador opções de Ficheiro > Personalizar no NeuroWorks. 
• Selecione Guardar (paciente) para guardar a montagem junto com as informações do 

paciente no banco de dados Natus. 

Captura de ecrã do separador montagem 

 
Configurações do separador Montagem 
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Editor de montagem visual 
O Editor de montagens visuais é uma ferramenta para criar e editar montagens. Fornece uma 
interface gráfica fácil, onde antes apenas existiam ferramentas tabulares.  

Para aceder ao editor de montagem visual: 
1. Escolha Editar > Configurações > Montagem. 

2. Clique no  botão. 
 

 
Editor de montagem visual 
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Barra de ferramentas do cronómetro 
O cronómetro mede e exibe o tempo decorrido ou a duração do evento. Para abrir o 
cronómetro, escolha Visualizar > Barra de ferramentas > Cronómetro.  

 
O Cronómetro 

Barra de ferramentas Montagem 
Pode usar a barra de ferramentas Montagem para modificar as configurações do canal. Os 
intervalos de configurações da montagem são indicados pelos valores disponíveis na barra de 
ferramentas. 

 

Barra de ferramentas 

Para abri o Editor de montagens, clique no botão  Configurações de montagem, 
localizado no lado esquerdo da barra de ferramentas Configurações de montagem. 

Bata de ferramentas Nota 
Botões diferentes aparecem na barra de ferramentas Nota, dependendo de estar a gravar um 
estudo ao vivo (modo de aquisição) ou a rever um estudo gravado anteriormente (modo de 
revisão). Para abrir a barra de ferramentas Nota, escolha Visualizar > Barra de ferramentas > 
Nota. 

As ilustrações abaixo mostram os botões padrão da barra de ferramentas Nota. 

 
Nota Barra de ferramentas no modo de aquisição  

 
Nota Barra de ferramentas no modo de revisão 

Clique no botão Nota para inserir instantaneamente uma nota no local atual do Sweep Edge. 
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Barra de ferramentas do protocolo 
Um protocolo é um conjunto personalizável de ações que são configuradas para serem 
executadas sequencialmente. Essa barra de ferramentas exibe o nome e a etapa de um 
protocolo que está a ser executado no momento. Use os botões no lado direito da barra de 
ferramentas Protocolo para Pausar, Continuar, ou Interromper um protocolo. 

Para abrir a barra de ferramentas Protocolo, escolha Visualizar > Barra de ferramentas > 
Protocolo. 

 
Barra de ferramentas do protocolo 

Barra de ferramentas da câmara  
A barra de ferramentas Câmara fornece botões de panorâmica, inclinação, zoom e troca de 
câmara para controlo remoto da câmara durante a aquisição ao vivo.  

Para abrir a barra de ferramentas da câmara: 

• Escolher Visualizar > Barra de ferramentas > Câmara.  

Barra de ferramentas com Câmara PTZ 
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Barra Revisão 
Use a barra de ferramentas Revisão para navegar por um estudo. A barra de ferramentas 
Revisão só está disponível no modo Revisão.  

Para abrir a barra de ferramentas Revisão: 

• Escolher Visualizar > Barra de ferramentas > Revisão.  
 

 
Barra Revisão 

Botão de funções da barra de ferramentas 

Botão Função/Descrição 

 
Ativa/desativa a gravação de vídeo. 

 
Reproduz o estudo em sentido inverso. 

 
Vai para o item anterior. 

 
Vai para o item seguinte. 

 
Reproduz o estudo para a frente. 

 

Muda a velocidade de reprodução do EEG.  

Clique nas setas  para aumentar ou diminuir a velocidade.  

 
Clique para começar a fazer um videoclipe. 

 
Clique para terminar de fazer um videoclipe. 

 
Clique para editar videoclipes. 

 
Botão Visualização recortada instantânea Clique para que o sistema 
exiba um registo removido automaticamente. 

 
Botão Capturar da página atual.  

 
Clique para imprimir a página atual. 
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Botão Função/Descrição 

 
Botão de Ampliação. Clique no botão, clique e arraste o retângulo na 
janela de traços. 

 
Botão de Diminuição. Clique para repor a janela de rastreios no 
tamanho normal. 

 
Botão de cursores em forma de onda.. Insere um cursor com a caixa de 
informações que acompanha sempre que clica numa forma de onda. 

 
Botão de Ferramenta de Frequência. Clique para abrir a Ferramenta de 
Frequência. 

 

Botão Modo de reprodução de página de vídeo. Quando esse botão 
está ativado, o ecrã de vídeo é reproduzido com base na nova página do 
ecrã EEG. Portanto, ao folhear o estudo, use a visualização de página. 
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Barra de ferramentas Resumo - EEG 
Se a barra de ferramentas Resumo ainda não estiver visível, escolha Exibir > Barras de 
ferramentas > Resumo para visualizar a barra de ferramentas Resumo do EEG.  

 
Barra de ferramentas de resumo de EEG mostrando tendências quantitativas de EEG 

Quando clica com o botão direito do mouse na barra de ferramentas Resumo, um menu de 
atalho é exibido com opções que permitem alterar as informações exibidas. 

Vários tipos de dados de tendências estão disponíveis, incluindo: 

• Matriz de espectro de densidade (DSA)  

• EEG com amplitude integrada (aEEG) * 

• Tendência quantificada de EEG (qEEG) * 

• Tendência de supressão de ruptura * 

• Tendência do envelope * 

• Tendência de variabilidade alfa * 

• Tendência da entropia espectral * 

• Tendência da borda espectral * 

• Tendência de dados e amplitude 

• Tendência do evento 
Observe que as tendências marcadas com * estão disponíveis apenas em sistemas que 
incluem o software de tendências avançado opcional. 
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Barra de ferramentas Estudo 
A barra de ferramentas Estudo mostra quebras nas seções de gravação em que o vídeo foi 
gravado como uma área cruzada, e eventos diferentes são mostrados usando cores 
diferentes. 

Para abrir a barra de ferramentas Estudo: 

• Escolher Visualizar > Barra de ferramentas > Estudo. 

 
Barra de ferramentas Estudo 
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Barra de ferramentas do fluxo de trabalho 
A barra de ferramentas do Fluxo de Trabalho pode ser usada para iniciar e parar a gravação 
de dados de EEG e Vídeo localmente e num computador remoto.  

Para abrir a barra de ferramentas Estudo: 

• Escolher Visualizar > Barra de ferramentas > Estudo. 

 
Barra de ferramentas do fluxo de trabalho 

Botões e indicadores da barra de ferramentas 

Botão Função 

 
Iniciar / parar a gravação. 

 
Ativar/desativar o vídeo. 

 
Testar canais. 

 
Verificar Impedância. 

 
Ativar o estimulador fótico. Definir a taxa do flash. 

 
Rever o estudo atual. 

 
Indicador de uso do disco. 
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Barra de ferramentas do fluxo de trabalho - Suspensão 
A barra de ferramentas Fluxo de Trabalho só está disponível no modo Aquisição. Se a barra 
de ferramentas Fluxo de trabalho ainda não estiver a ser exibida, escolha Arquivo > Barra de 
ferramentas > Fluxo de trabalho. 

 
Barra de ferramentas do fluxo de trabalho 

Botões e indicadores da barra de ferramentas  

Botão Função 

 
Inicia/Pára a gravação. 

 
Ativa/desativa o vídeo. 

 
Testar canais. 

 
Verificar Impedância. 

 

Calibra o canal. 

 

Calibração biológica. 

 

Muda a posição do corpo. 

 

Altera as configurações de CPAP, Bi-Level e O2. 

 
Luzes desligadas. 

 
Luzes ligadas. 

 
Rever o estudo atual. 

 
Alterna entre espaços de trabalho. Guarde um novo ou apague 
um existente. 

 
Indicador de uso do disco. 
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Barra de ferramentas do fluxo de trabalho - Suspensão 
Se a barra de ferramentas Resumo ainda não estiver visível, escolha Exibir > Barras de 
ferramentas > Resumo para visualizar a barra de ferramentas Resumo Suspensão.  

 
Barra de ferramentas Resumo de sono mostrando eventos e dados de pulso / Dados oximetria 

Quando clica com o botão direito do mouse na barra de ferramentas Resumo, aparece um 
menu de atalho com opções que permitem alterar as informações exibidas. 
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Barra de ferramentas de transição - Suspensão 
 A barra de ferramentas Transição é usada para atribuir estágios de suspensão a cada época, 
à medida que navega por um estudo. Também possui botões para ativar as funções de 
Paginação automática e Estágio por reprodução. 

 
Barra de ferramentas Transição 

Controles e funcionalidade de teste 

Chave Botão Estágio 

0 

 

Acordar 

1 

 

Estágio 1 

 

N1 

 

Sono de transição (lactente) (estágio T) 

2 

 

Estágio 2 

 

N2 

3 

 

Estágio 3 

 

N3 

4 

 

Estágio 4 

 

Non-Rem (Pediátrico / Infantil) 
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Chave Botão Estágio 

5 

 

REM 

6 

 

Movimento 

7 

 

Incorporável (Não foi possível determinar o estágio correto, mas 
marque a época como pontuada.) 

8 

 

Limpar/Não pontuado (A época não recebeu uma pontuação.) 

 

 

Paginação automática. (Quando a Paginação automática é 
pressionada, o estudo passa automaticamente para a próxima 
época não pontuada depois que a época anterior tiver sido 
pontuada.) 

 

 

Estágio por reprodução (Permite que avalie o estudo à medida 
que avança.) 
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Barra de ferramentas Revisão- Suspensão 
No modo Revisão SleepWorks, a barra de ferramentas Revisão deve ser exibida na parte 
superior do ecrã. Caso contrário, escolha Visualizar > Barras de ferramentas > Revisão. 

Botão de funções da barra de ferramentas 

Botão Função/Descrição 

 
Reproduz o estudo em sentido inverso. 

 
Vai para o item anterior. 

 

Exibe a lista suspensa dos modos de navegação.  

 
Use para escolher.a partir de. 

 
Vai para o item seguinte. 

 
Reproduz o estudo para a frente. 

 

Muda a velocidade de reprodução do EEG.  

Clique nas setas  para aumentar ou diminuir a velocidade.  

 
Clique para começar a fazer um videoclipe.  

 
Clique para terminar de fazer um videoclipe. 

 
Clique para editar videoclipes. 
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Botão Função/Descrição 

 
Modo de marcação de evento de suspensão. Com este 
botão pressionado, arrastar um retângulo sobre os traços de 
sinal resultará num menu suspenso listando todos os eventos 
de suspensão configurados: 

 
Selecione um dos tipos de evento para concluir a criação de um 
evento de suspensão. Clique duas vezes neste botão para 
entrar permanentemente no modo de Marcação de Eventos de 
Sono. Vários eventos podem ser marcados sem pressionar o 
botão cada vez. 
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Botão Função/Descrição 

 
Modo de Marcação de evento de suspensão rápida. Neste 
modo, quando um retângulo é arrastado no ecrã sobre um dos 
rastreamentos, o sistema tentará localizar um tipo de evento 
configurado para ser marcado no canal especificado. Se a 
configuração não especificar um evento para o canal 
especificado, um menu completo será ainda mostrado. O tipo 
de evento que o utilizador seleciona é lembrado e o aviso não 
aparecerá ao marcar as notas subsequentes. 
Clique duas vezes neste botão para entrar permanentemente 
no modo de Marcação de evento do sono rápido. Um marcador 
aparecerá no canto do botão para indicar a chave de modo 
permanente. Vários eventos podem ser marcados sem a 
necessidade de pressionar o botão a cada vez. O menu 
suspenso aparecerá apenas se não houver eventos atribuídos a 
esse canal específico na configuração e somente se esse for o 
primeiro evento marcado num canal específico. 
Clique no botão novamente para cancelar o modo persistente. 

 
Nota: Esta é a maneira mais rápida de marcar 
eventos de sono no SleepWorks, pois não requer a 
alternância de modos ou a seleção do tipo de 
evento todas as vezes - apenas marcando os 
próprios eventos. 

 
Nota: Ajuste que eventos estão associados a quais 
canais na página Configuração de eventos de 
suspensão (Ficheiro > Personalizar > Eventos de 
suspensão). Vários eventos podem ser usados para 
marcar um determinado tipo de evento de 
suspensão. 

 
Modo Apagar Nota Suspensão Pressione este botão e clique 
numa nota de evento de suspensão no ecrã para apagá-la.  
O sistema regressa ao modo de descloção de página. 
Clique duas vezes neste botão para entrar permanentemente 
no modo Apagar Nota suspensão. Um marcador aparecerá no 
canto do botão para indicar a chave de modo permanente. 
Vários eventos podem ser apagados simplesmente clicando 
nos eventos subsequentes sem a necessidade de pressionar o 
botão a cada vez. 
Clique no botão novamente para cancelar o modo persistente. 

 
Apaga todas as notas no ecrã. 

  

Botão Aceite evento automatizado.  
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Botão Função/Descrição 

 

Botão Rejeite evento automatizado.  

  
Botão Espaços de trabalho. Lembra certos elementos da 
interface do utilizador. 

 
Botão Capturar da página atual. 

 
Clique para imprimir a página atual. 

 
Botão de Ampliação. Clique no botão, clique e arraste o 
retângulo na janela de traços. 

 
Botão de Diminuição. Clique para repor a janela de rastreios 
no tamanho normal. 

 
Botão de cursores em forma de onda.. Insere um cursor com a 
caixa de informações que acompanha sempre que clica numa 
forma de onda. Para desligar, clique no botão uma segunda vez. 

 

Botão ajustar Posição do corpo. Clique para escolher numa 
lista suspensa de opções. 

 

Use para mudar valores CPAP, Bi-Level, e Supplemental 02. 

 
Botão Luzes desligadas. Clique para inserir uma nota de luzes 
apagadas na janela de estudo e no Visualizador de anotações. 

 
Botão Luzes ligadas. Clique para inserir uma nota de luzes 
ligadas na janela de estudo e no Visualizador de anotações. 

 
Ativa/desativa o vídeo. 
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Ferramenta Calibra - Suspensão 
No software SleepWorks, vai precisar atribuir ttipos de sinal de canal apropriados na sua 
montagem. 

Atribuir o tipo de sinal do canal 

Lembre-se de que, para abrir a ferramenta Calibrar, deve primeiro usar o editor de montagem 
para atribuir um tipo de canal apropriado. 

1. Escolha Editar > Configurações > Montagem. 
2. Selecione um ou mais canais na montagem. Clique com o botão direito do rato numa 

célula na coluna Tipo. Em seguida, selecione o tipo de sinal de canal apropriado no 
menu pop-up (por exemplo, OSat externo ou Taxa externa de pulso). Esta configuração 
é aplicada ao canal selecionado. 

3. Clique Aplicar. 
4. Clique OK para fechar o editor de montagem e regressar ao ecrã de estudo ao vivo. 

Usar a ferramenta Calibrar 

Para converter a saída numa unidade apropriada para o tipo de canal, o sistema precisa saber 
quando a saída do transdutor externo está em valores conhecidos específicos. A ferramente 
Calibrar é usada para fornecer ao sistema essas informações.  

Quando abre a caixa Calibrar—clicando no botão  Canal Calibrar e -selecionando um 
canal, ou selecionando o canal na janela com forma de onda, clicando com o botão direito do 
rato e escolhendo Calibrar—verá que a caixa Calibrar é codificada por cores: 

• A linha azul clara mostra um traço da forma de onda atual. 
• As barras coloridas (vermelho, verde etc.) são usadas para definir os valores de 

conversão quando a forma de onda atual (traço azul) está em valores conhecidos 
específicos.  

• As caixas de texto à esquerda são usadas para informar ao sistema o nível de tensão 
quando a forma de onda atual está em valores conhecidos (texto vermelho = barra 
vermelha; texto verde = barra verde, etc.). 

 

 
NOTA: O exemplo a seguir mostra como calibrar o sistema para os sinais de 
saída de 100% e 0% para o EOSat externo. No entanto, o procedimento de 
calibração é praticamente idêntico para calibrar outros dispositivos externos e a 
posição do corpo. 
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Gestor Caixa de entrada do ambulatório 
O Gestor Caixa de Entrada do ambulatório é um programa separado para a execução de 
estudos com caixas de entrada ambulatoriais. Ao usar o Gestor da Caixa de Entrada do 
ambulatório pode verificar o estado da memória da caixa de entrada e enviar estudos para o 
banco de dados Natus. 

 

Ativar e Usar Gestor Caixa de entrada do ambulatório 

Para abrir o Gestor da Caixa de Entrada do ambulatório, escolha Ferramentas > Gestor 
ambulatório na Base de Dados Natus.  

Para obter instruções detalhadas sobre a execução de um estudo em vídeo ambulatorial com o 
Trex HD, consulte o Guia rápido técnico do Trex HD (p / n 009318). 
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Iniciar um estudo ambulatório 
Começar um estudo 

Passo 1: 
Conectar a caixa  
de entrada 

Insira novas baterias na caixa de entrada do ambulatório. 

Passo 2: 
Conectar os elétrodos 

Prepare o paciente e conecte os cabos do paciente à caixa de entrada. 

Passo 3: 
Começar um novo 
estudo 

Na Base de dados Natus, clique  Novo. A janela 
Informações do estudo é exibida. Preencha o nome do paciente e 
outras informações relevantes sobre o estudo. Para começar a 

gravar, clique em . 

Passo 4: 
Comece a adquirir 
dados para a caixa  
de entrada 

Escolha a caixa de entrada e configurações adicionais em Editar > 
Aquisição de configurações (separador).  
Se deseja iniciar a gravação manualmente, marque Iniciar 
gravação de dados quando o estudo começar, e desmarque 
Iniciar estudo ambulatorial quando o HB for desconectado. 
Inicie a gravação ambulatorial em Controles > Iniciar estudo 
ambulatorial. A seguinte mensagem aparece: Um estudo 
ambulatorial será iniciado e a janela atual em forma de onda será 
fechada. Continuar? SIM/NÃO. Clique Sim. O NeuroWorks fecha e 
os dados agora estão a ser guardados na memória flash da caixa 
de entrada. 
ALTERNATIVA: Para iniciar a aquisição de dados automaticamente 
quando a caixa de entrada estiver desconectada, verifique se Iniciar 
o estudo ambulatorial quando a HB desconectada está marcada. 
A caixa de entrada começará a adquirir dados para a memória flash 
quando for desconectada do computador de aquisição. 

Passo 5: 
Desconectar a caixa  
de entrada 

Desconecte o cabo da caixa de entrada e monte o equipamento no 
paciente. Verifique se a luz âmbar na lateral da caixa de entrada Trex 
está piscando para indicar o modo de gravação ambulatorial. 

 

A janela do Gestor Caixa de entrada do ambulatório mostra informações sobre os estudos 
atualmente armazenados na memória flash da caixa de entrada. Também permite que:  

• Finalizar um estudo que está a ser adquirido no momento. 
• Carregar um ou mais estudos da caixa de entrada no banco de dados do computador. 
• Limpar (ou esvaziar) a memória flash da caixa de entrada. 
• Atualizar o estado dos arquivos de estudo mostrados 



57 

Terminar um estudo 

Para parar de adquirir e salvar dados na caixa de entrada, selecione um estudo com o status 
em Execução marcado com Sim. Depois clique Terminar estudo. 

Carregar um estudo 

Quando clica em Carregar estudo, o estudo selecionado é carregado da caixa de entrada para 
o Banco de dados Natus. A lista do estudo permanece na secção Gestor de armazenamento 
até limpar o estudo da memória flash. 

Limpar a memória flash 

Depois de carregar todos os estudos, clique em Limpar memória. Isto apaga a memória flash 
para liberar espaço para gravar mais estudos. Uma barra de progresso aparece na parte inferior 
da janela do Gestor caixa de entrada do ambulatório enquanto a memória está a ser limpa.  

Quando o processo estiver concluído, é exibida a mensagem Conteúdo da memória 

apagado. Clique OK e a seguir clique . 
 

 
AVISO: Os dados na memória flash são excluídos PERMANENTEMENTE quando 
clica em Limpar memória. 
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Descrição dos símbolos do equipamento 
A tabela a seguir lista e descreve os símbolos que podem aparecer em várias peças do 
equipamento Natus. 

Simbolo Referência padrão Título do símbolo conforme referência padrão 

 

• ISO 15223-1, 
Simbolo 5.4.4 

• ISO 60601-1, 
Tabela D.1 #1 

• ISO 7000-0434A 

Cuidado 

 

• ISO 15223-1, 
Simbolo 5.4.3 

• ISO 60601-1,  
Tabela D.1 #11  

Consulte Instruções de utilização 

 

• ISO 60601-1,  
Tabela D.1 #11 

• IEC 60417-5019 
Sistema de terra protetora (aterrado) 

 

• ISO 60601-1,  
Tabela D.1 #20 

• IEC 60417-5333 
Tipo BF Parte aplicada 

 

• ISO 60601-1,  
Tabela D.1 #24 

• IEC 60417-5036 
Voltagem perigosa 

 

• IEC 60601-1,  
Tabela D.1 #1 

• IEC 60417-5032  
Corrente alternativa 

 

• IEC 60601-1,  
Tabela D.1 #4 

• IEC 60417-5031 
Corrente direta 

 

• IEC 60601-1,  
Tabela D.1 #12 

• IEC 60417-5007  
“On” (alimentação) 
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• IEC 60601-1,  
Tabela D.1 #13 

• IEC 60417-5008 
Alimentação off 

 
EN 50419  Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos  

 
93/42/EEC  

Marca CE 
Regulamentação de Dispositivo Médico (Medical 
Device Regulation, MDR) - Produto certificado 
para estar em conformidade com a 
Regulamentação CE 2017/745. 

 

• IEC 60601-1,  
Tabela D.1 #9 

• IEC 60417-5172 
Equipamento Classe II  

 
I IEC 60417-5134 

Dispositivos sensíveis à eletrostática 
 

 
IEC 60417-5140 Radiação eletromagnética não ionizante 

 

ISO-7000/IEC-60417 

Symbolo 0224 
Limitação de humidade 

 

ISO-7000/IEC-60417 

Symbolo 0632 
Limitação de temperatura 
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Eliminação no final da vida útil 

A Natus está comprometida em atender aos requisitos dos regulamentos de 2014 da União 
Europeia para REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). Estes regulamentos 
afirmam que os resíduos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente para o 
tratamento e recuperação adequada para garantir que os REEE são reutilizados ou reciclados 
de forma segura. De acordo com esse compromisso, a Natus pode repassar a obrigação de 
devolução e reciclagem ao utilizador final, a menos que outras providências tenham sido 
tomadas. Entre em contacto conosco em www.natus.com. para obter detalhes sobre os 
sistemas de coleta e recuperação disponíveis na sua localidade.  

Os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contém materiais, componentes e substâncias 
que podem ser perigosos e apresentam um risco para a saúde humana e para o ambiente 
quando os REEE não são processados correctamente. Portanto, os utilizadores finais também 
têm um papel a desempenhar para garantir que os REEE sejam reutilizados e reciclados com 
segurança. Os utilizadores de equipamentos elétricos e eletrónicos não devem descartar os 
REEE junto com outros resíduos. Os utilizadores devem usar os esquemas municipais de coleta 
ou a obrigação de devolução de produtores/importadores ou os transportadores licenciados de 
resíduos para reduzir os impactos ambientais adversos relacionados à disposição de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos e aumentar as oportunidades de reutilização, reciclagem e 
recuperação de resíduos elétricos e equipamento eletrónico.  

Os equipamentos marcados com o caixote do lixo com rodas cruzado abaixo são equipamentos 
elétricos e eletrónicos. O símbolo do caixote do lixo com rodas riscado indica que o equipamento 
elétrico e eletrónico usado não deve ser descartado junto com o lixo não separado, mas deve ser 
coletado separadamente.  

 

  

https://natus.com/
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