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1. Introdução 
O sistema de imagem oftalmológica RetCam EnvisionTM permite a captura rápida e fácil de imagens e 
vídeos digitais de campo amplo e alta resolução do olho. Este manual descreve como usar o sistema 
para registar, anotar, armazenar, rever e transferir tais imagens, junto com os dados do paciente 
relacionados, num ambiente seguro de rede de saúde. 

Indicações de utilização: 
• Imagens oftalmológicas gerais, incluindo imagens da retina, córnea e externas. 

• Documentação fotográfica de doenças oculares pediátricas, incluindo retinopatia da prematuridade (RDP). 

• Rastreio de retinopatia de prematuridade pré-limiar do tipo 2 (RDP) (zona 1, estádio 1 ou 2, sem 
mais doença ou zona 2, estádio 3, sem doença) ou RDP que requer tratamento, definida como RDP 
Tipo 1 (zona 1, qualquer estágio, com mais doença; zona 1, estágio 3 sem mais doença; ou zona 2, 
estágio 2 ou 3, com mais doença), ou RDP limiar (pelo menos 5 horas contíguas ou 8 horas de 
relógio não contíguas do estágio 3 na zona 1 ou 2, com doença positiva) * em bebés pós-menstruais 
de 35-37 semanas. 

*Referências: 
1. Grupo Cooperativo de Crioterapia para Retinopatia da Prematuridade. Teste multicêntrico de crioterapia 
para retinopatia da prematuridade: resultados preliminares. Archives of Ophthalmology 1988; 106(4):471-479. 
2. Grupo cooperativo de tratamento precoce para retinopatia da prematuridade. Indicações revistas para 
o tratamento da retinopatia da prematuridade: resultados do Tratamento precoce para o Ensaio 
randomizado da retinopatia de prematuridade. Archives of Ophthalmology 2003; 121(12):1684-1694. 

Referência Artigo Clínico 
Telemedical Retinopathy of Prematurity Diagnosis, Accuracy, Reliability, and Image Quality. Michael F. 
Chiang, MD; Lu Wang, MD, MS; Mihai Busuioc, OD, MD; et al. Arch Ophthalmol. 2007;125(11):1531-1538: 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992 

Contraindicações 
Qualquer paciente com uma lesão perfurante no globo não deve ser fotografado com o sistema RetCam 
Envision usando uma técnica de contacto até que a ferida esteja sarada. No caso de uma infeção ocular, 
o uso do sistema RetCam Envision deve ser adiado até que o tratamento para a infeção seja realizado. 
Qualquer bebé determinado como instável por um neonatologista não é candidato para exames de 
imagem com o sistema RetCam Envision. 

Uso Qualificado 
A Lei Federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou por ordem de um médico ou profissional 
médico licenciado. RetCam Envisiondestina-se ao uso por indivíduos com conhecimento e habilidade no 
uso de dispositivos oftalmológicos, incluindo médicos, enfermeiras, fotógrafos oftálmicos e técnicos 
oftálmicos. Esses indivíduos devem ser treinados na técnica clínica adequada por pessoal autorizado pela 
Natus Medical Incorporated antes de usar o equipamento para adquirir imagens dos olhos do paciente. 

Os principais ambientes para uso dos sistemas são clínicas, consultórios médicos, unidades de terapia 
intensiva neonatal, salas de cirurgia, unidades de terapia intensiva pediátrica e instalações de pesquisa. 
Apenas pessoal autorizado da Natus Medical Incorporated instala e realiza manutenção dos sistemas 
RetCam Envision , à exceção da manutenção que pode ser realizada diretamente pelo cliente. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/419992
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Desempenho essencial 
• O sistema executa imagens de vídeo ao vivo. 

• O sistema exibe imagens livres de artefactos consistentes. 

• A interrupção temporária da função de imagem ou a visibilidade temporária de artefactos de imagem 
foi avaliada e determinada como não afetando a segurança do paciente. 

Controlo de acesso e autorização do utilizador 
Às contas de utilizador são atribuídas funções, que determinam o grau de acesso e as tarefas que 
podem ser realizadas no seu sistema RetCam Envision. A função Administrador RetCam é atribuída a 
um utilizador pela unidade de atendimento ao paciente ou de pesquisa. O Administrador RetCam tem o 
nível mais alto de acesso e controla quem tem permissão para usar o sistema. Para obter informações 
sobre como configurar permissões de utilizador, consulte “Funções e permissões do utilizador”. 

Avisos e Precauções 
Esta secção fornece informações sobre avisos e precauções de segurança. É importante ler e 
compreender estas informações de segurança antes de usar o sistema. 

Convenções de Segurança 

 

AVISO 
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou 
ferimentos graves. AVISO consiste nas seguintes informações: 
• A natureza do perigo e as consequências de não evitar a situação perigosa. 
• Métodos para evitar uma situação perigosa. 

 

CUIDADO 
Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves, 
danos materiais ou atraso no uso. CUIDADO consiste nas seguintes informações: 
• A natureza do perigo e as consequências de não evitar a situação perigosa. 
• Métodos para evitar uma situação perigosa. 

Declarações de Advertência 

 

AVISO 
A contaminação cruzada de microrganismos pode levar à disseminação de infeções para 
o paciente, particularmente com bebés vulneráveis na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN). 
• Para reduzir o risco de contaminação cruzada: 

Siga os procedimentos de lavagem das mãos e use luvas. 
Desinfete a lente antes de cada paciente seguindo, no mínimo, as instruções de 
desinfeção química de nível intermediário. 

 

AVISO  
O uso por pessoal não qualificado pode causar lesões ou atrasar o tratamento do paciente.  
• Os dispositivos RetCam são destinados ao uso por indivíduos com conhecimento e 

habilidade no uso de dispositivos oftalmológicos, incluindo médicos, enfermeiras, 
fotógrafos oftálmicos e técnicos oftálmicos. 
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AVISO 
O uso por pessoal não treinado pode causar lesões ou atrasar o tratamento do paciente.  
• Antes de usar este equipamento para adquirir imagens dos olhos do paciente, os 

utilizadores devem ser treinados na técnica clínica adequada por pessoal autorizado 
pela Natus Medical Incorporated. 

 

AVISO  
Modificações não autorizadas podem causar ferimentos, desempenho inesperado do 
sistema ou falha do sistema.  
• Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante. 

 

AVISO 
O uso de uma lente contaminada ou danificada pode causar lesões nos olhos do paciente.  
• Nunca limpe a frente da lente com materiais abrasivos ou pontiagudos. Limpe, 

desinfete e inspecione a peça da lente quanto a cortes, quebras, arranhões ou 
superfícies ásperas antes de cada uso.  

 

AVISO 
Executar o serviço ou manutenção do sistema durante a utilização no paciente pode 
causar choque elétrico ao utilizador. 
• Não execute o serviço ou a manutenção do sistema enquanto estiver em uso com  

um paciente. 

 

AVISO  
A luz emitida por este instrumento é potencialmente perigosa para os olhos.  
Quanto maior a duração da exposição, maior o risco de dano ocular. A exposição à luz 
deste instrumento quando operado em intensidade máxima excederá a diretriz de 
segurança após 238 minutos (luz branca) e 18,5 minutos (luz azul). 
• Comece a geração de imagens no nível de intensidade de luz mais baixo e aumente 

conforme necessário, usando o mínimo de exposição à luz necessário. 

 

AVISO  
A aplicação de pressão excessiva durante a obtenção de imagens pode causar lesões oculares.  
• Apoie a peça manual para evitar pressão direta e movimentos desnecessários na córnea. 

 

AVISO 
O uso de gel de acoplamento insuficiente ou não compatível pode causar lesões oculares.  
• Certifique-se sempre de que a peça da lente está imersa no gel de acoplamento 

recomendado para evitar o contato direto da peça da lente com o olho. 

 

AVISO 
Força excessiva ao usar o espéculo, depressor da esclera ou peça da lente contra o olho 
do paciente pode causar lesões oculares no paciente.  
• Não manipule bruscamente o espéculo, um depressor da esclera ou uma lente contra 

o olho do paciente. 

 

AVISO 
Um aterramento de proteção inadequado pode causar choque elétrico.  
• Ligue sempre o sistema a uma rede elétrica com aterramento de proteção. 
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AVISO 
Olhar para a fonte de luz iluminada pode causar lesões oculares.  
• Não olhe diretamente para a fonte de luz iluminada. 

 

AVISO 
O uso de um cabo de alimentação não aprovado pode causar choque elétrico.  
• Use sempre o cabo de alimentação fornecido pelo fabricante ou com o número de 

peça de serviço especificado. 

 

AVISO 
O uso de cabo ou cabos elétricos danificados pode causar choque elétrico.  
• Inspecione os cabos e fios elétricos quanto a danos antes de cada utilização. 

 

AVISO 
O sistema emite radiação eletromagnética que pode interferir no funcionamento ou 
desempenho de outro(s) dispositivo(s) próximo(s). 
• Para reduzir a interferência, podem ser tomadas as seguintes medidas de controlo: 

Reoriente ou reposicione o dispositivo receptor. 
Aumente a separação entre os equipamentos. 
Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o outro 
dispositivo está conectado. 
Consulte o fabricante ou o técnico de serviço de campo para obter ajuda. 

 

AVISO 
A substituição de fusíveis por peças não conforme pode causar incêndio. 
• Substitua sempre os fusíveis pelo número de peça de serviço especificado. 

 

AVISO 
Usar uma lente com resíduo de solução de limpeza pode comprometer a córnea.  
• Limpe a peça da lente de acordo com as instruções de limpeza. 

 

AVISO 
A imersão de toda a lente ou da peça manual num líquido pode causar choque elétrico ou danos.  
• Não mergulhe toda a peça da lente ou peça manual em nenhum líquido. 

 

AVISO 
O uso de cabos, acessórios ou transdutores não aprovados pode causar interferência 
eletromagnética levando ao desempenho inesperado do sistema ou falha de outros 
dispositivos próximos.  
• Não execute nenhuma modificação ou serviço não autorizado no sistema. 

 

AVISO 
Exceder os tempos de imersão para desinfeção química pode danificar a peça da lente e 
causar lesões nos olhos do paciente.  
• Não exceda os tempos de imersão recomendados durante a desinfeção. 

 

AVISO 
O armazenamento inadequado da peça manual pode causar danos.  
• Coloque sempre a peça manual no estojo quando não estiver em utilização. 
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AVISO 
O uso de uma peça de lente danificada pode causar lesões nos olhos do paciente.  
• Não deixe cair nem manuseie incorretamente a peça manual e/ou peça da lente. 

 

AVISO 
A falha do suporte do carrinho quando em excesso de peso pode causar ferimentos ao 
utilizador e ao paciente.  
• Não coloque objetos na parte superior ajustável do carrinho que possam adicionar 

mais de 10 kg (22 lbs) de carga. 

Declarações de Cuidado 

 

CUIDADO 
O espéculo de tamanho inadequado usado em neonatais pode causar desconforto ao paciente.  
• Certifique-se de que o espéculo da pálpebra tem o tamanho adequado para o 

neonatal durante a obtenção de imagens. 

 

CUIDADO 
A interferência eletromagnética pode causar desempenho inesperado ou falha do sistema.  
• Não use o equipamento portátil de comunicação de RF (incluindo cabos e antenas 

externas) a uma distância menor do que a distância de separação recomendada 
especificada no Guia de Imunidade Eletromagnética RetCam Envision. 

 

CUIDADO 
O bloqueio das ventilações do sistema pode causar superaquecimento dos componentes 
do sistema, levando à perda de função ou danos.  
• Não bloqueie nenhuma ventilação do sistema, 

 

CUIDADO 
A falha do backup (cópia de segurança) da bateria pode causar o encerramento do 
sistema e levar à perda de dados.  
• Faça a manutenção da bateria quando instruído pelo sistema. 

 

CUIDADO 
Operar com carga baixa da bateria pode causar o encerramento do sistema e levar à 
perda de dados.  
• Não inicie uma nova sessão de imagem sem alimentação AC. Se a energia AC falhar, 

conclua imediatamente a sessão de imagem e salve os media. 

 

CUIDADO 
O autoclave pode causar danos irreparáveis ao sistema.  
• Não autoclave nenhuma parte do sistema. 

 

CUIDADO  
O encerramento forçado pode causar corrupção de dados e atrasar o diagnóstico ou tratamento.  
• Não use o encerramento forçado para desligar o sistema, a menos que seja necessário. 
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CUIDADO  
O manuseio incorreto da peça da lente e da peça manual ao mover o sistema pode 
causar danos.  
• Guarde a peça da lente na gaveta do sistema e coloque a peça manual  com 

segurança no estojo. 

 

CUIDADO 
O manuseio incorreto do cabo de fibra ótica pode causar danos.  
• Não enrole o cabo de fibra ótica ao redor da haste mais de duas (2) vezes. 

 

CUIDADO 
Usar, transportar ou armazenar o sistema em encostas íngremes pode levar à 
instabilidade do carrinho.  
• Não use, transporte ou armazene em encostas íngremes. 

 

CUIDADO 
O manuseio descuidado do sistema pode causar danos.  
• Não transporte o sistema ao ar livre. 

Componentes do sistema RetCam Envision 
O sistema RetCam Envision consiste em módulos montados num carrinho móvel estável. O carrinho é 
fácil de configurar, transportar e armazenar. 
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Componentes do carrinho, visão frontal 
A Figura 1 mostra os componentes do carrinho, incluindo o recurso AF (Angiografia de Fluoresceína) 
opcional. Para uma descrição de cada componente, consulte a tabela abaixo da figura. 

 
Figura 1. Sistema RetCam Envision, Visão Frontal 
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NOTA: Todas as ilustrações neste manual de utilizador são representativas e podem ser diferentes da 
configuração real. 

1 Monitor de exibição 
É padrão um monitor de ecrã plano de alta resolução. São fornecidas alças cor de azul-petróleo em 
ambos os lados para segurar o monitor enquanto ajusta a altura, o ângulo e a orientação vertical ou 
horizontal. O ecrã é sensível ao toque (ecrã tátil). Ver “Monitor”. 

2 Compartimento de armazenamento (suporte da peça da lente, caixa de armazenamento da peça da 
lente, rato e itens de exame) 

3 Tapete do rato do lado esquerdo para uso com a mão esquerda 

4 Chassis. O chassi controla subsistemas modulares e conexões: 
• O computador incorpora o processador do sistema, que realiza aquisição, exportação, importação e 

armazenamento de media. Além disso, fornece gestão de dados do utilizador. 
• O módulo de controlo do instrumento direciona a câmara I/O, incluindo o foco e a intensidade da 

iluminação. Também controla a energia das funções do sistema. 
• O módulo de cibersegurança protege o sistema contra intrusões, malware e acesso não autorizado 

aos dados do paciente. 

5 Gaveta de armazenamento (Guia de início rápido, caixa de armazenamento de peças de lente, bolsa de 
ferramentas de serviço e outros itens) 

6 Quatro (4) rodas com travão facilitam a manobrabilidade e o posicionamento do carrinho em espaços 
confinados. Para travar as rodas, pressione as guias de travagem para baixo com o pé. Para destravar 
as rodas, puxe as guias de travagem para cima. 

7 Peça manual/ câmara 
A peça manual  contém a câmara e o filtro de barreira AF. O arnês longo (na Figura 2) é flexível para um 
alcance conveniente aos pacientes. Ver “Peça manual”. Use a peça manual com as peças de lente 
substituíveis para imagens do paciente. 

8 Estojo peça manual 

9 Painel de Controlo (consulte “Painel de controlo”). 

10 Rato e tapete de rato do lado direito para uso com a mão direita 

11 Teclado com luz de fundo para uso em ambientes com pouca luz 

12 Área de pega na cor azul-petróleo para manobrar o carrinho 

13 Haste para enrolar o arnês da peça manual 

14 Ligações da peça manual 
• Módulos LED de luz branca e luz azul (AF) 
• Controlos da câmara  
Ver “Ligações da peça manual”. 

15 Porta USB (SuperSpeed USB) 

16 Pedal (consulte “Pedal”). 

17 Bolsa de armazenamento de pedal 
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Componentes do carrinho, visão traseira 
Figura 2 mostra os componentes na parte traseira do carrinho. Para uma descrição de cada 
componente, consulte a tabela abaixo da figura. 

 
Figura 2. Sistema RetCam Envision, Visão Traseira 

1 Parte superior do carrinho ajustável. O topo do carrinho pode ser levantado e rebaixado conforme 
necessário para um uso confortável. 

8 
11 

1 

7 

10 

2 

6 

9 

3 

4 

5 
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2 Alavanca de ajuste de altura superior do carrinho. Para ajustar a altura da parte superior do carrinho, 
segure ambos os lados da parte superior do carrinho, aperte a alavanca e deslize a parte superior do 
carrinho para cima ou para baixo conforme necessário. Solte a alavanca para travar a parte superior do 
carrinho no lugar. 

3 Coluna de suporte superior do carrinho 

4 Arnês de peça manual (consulte “Peça manual”) 

5 Haste de envoltório do arnês da peça manual (consulte “Peça manual”) 

6 Etiqueta do dispositivo (consulte “Etiquetas e símbolos”) 

7 Porta Ethernet 

8 Compartimento da bateria Duas (2) baterias de íon de lítio fornecem energia quando o fornecimento de 
AC é interrompido. 
NOTA: Se a carga da bateria estiver muito baixa (10% ±5%), será exibida uma mensagem de aviso e o 
sistema será desligado. As baterias que estão completamente descarregadas devem ser carregadas, no 
mínimo, durante cinco (5) horas. 

9 Alça de transporte (consulte “Transporte do Sistema ”) 

10 Hastes de envoltório do cabo de alimentação 

11 Interruptor de alimentação principal e conexão do cabo de alimentação. A fonte de alimentação regula a 
energia AC e CC para o sistema. 

Monitor 
O ecrã de exibição é sensível ao toque (o controlo de toque deve estar ativado). Para ativar um controlo 
de UI (interface de utilizador) ou recurso do ecrã, toque no mesmo com a ponta do dedo enluvado. O 
controlo de toque pode ser desativado para a limpeza do ecrã. 

NOTA: Alguns elementos da UI podem ser muito pequenos para o controlo de toque. 

Figura 3 mostra os controlos do monitor. Os controlos ficam ativos apenas quando o monitor estiver ligado. 

 

Figura 3. Controlos monitor 

1 Ligue, aumente o volume e diminua o volume. O nível de volume é exibido no ecrã enquanto o utilizador 
faz os ajustes. 
NOTA: Todos os tons audíveis vêm do monitor. Se não ouvir nada, o volume está desligado.  

2 Aumente o brilho e diminua o brilho. O nível de brilho é exibido no ecrã enquanto o utilizador faz os ajustes. 

3 Exibir o menu Configurações no ecrã. Pressione SAIR (o botão de diminuir o volume) e o menu desaparecerá. 

4 Desative e ative o controlo de toque (alternar). Uma mensagem no ecrã confirma a seleção. 

5 Uma luz verde indica que o monitor está ligado. A luz está apagada quando o sistema está desligado. 

5 3 4 2 1 
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Peça manual 
A peça manual contém a câmara e o filtro de barreira AF. Use a peça manual com as peças de lente 
substituíveis para imagens do paciente. Ver “Peças de lente”. 

Figura 4 mostra a peça manua com a tampa protetora. O interruptor do filtro de barreira AF está na parte 
superior da peça manual. 

 
Figura 4. Peça manual com tampa protetora 

NOTA: Coloque sempre a peça manual no estojo quando não estiver em utilização. Enrole o arnês da 
peça manual numa bobina solta ao redor da haste do envoltório. Para o posicionamento correto da peça 
manual no estojo, certifique-se de que a secção do arnês mais próxima da peça manual está encostada 
na parte de trás da haste de proteção. 

 
Figura 5. Peça manual e arnês arrumados corretamente 
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Ligações da peça manual 

NOTA: Existem duas (2) portas de luz em sistemas com a opção AF. 

O arnês da peça manual contém três (3) cabos para iluminação, câmara e controlo de foco. Figura 6 
mostra os cabos e portas de conexão. 

 
Figura 6. Ligações de cabo da peça manual 

1 Porta de LED de luz branca (fornece iluminação para imagens de pacientes não AF) 

2 Porta de LED AF (luz azul) (incluída apenas em sistemas com a opção AF), que é uma fonte de luz azul 
de banda estreita que excita o corante de fluoresceína injetado na vasculatura do fundo. Quando 
excitada pela luz azul, a fluoresceína  emite luz verde. Um filtro de barreira na peça manual rejeita a luz 
azul refletida pelo fundo de forma que a emissão verde seja facilmente visível; isso resulta em imagens a 
preto e branco. 

3 Cabo fibra ótica 

4 Cabo da câmara (branco) e porta 

5 Cabo e porta de foco da câmara 

NOTA: Não é necessário remover nenhum dos conectores para armazenamento da peça manual ou 
transporte do sistema. 

Para ligar o cabo de fibra ótica (Figura 7), insira a ficha na porta de LED apropriada o máximo possível. 
Ao remover o cabo de fibra ótica da porta, vai sentir uma leve resistência; isso é normal. 

    
Figura 7. Portas de iluminação e ficha de fibra ótica 

4 

1 

2 

5 

3 
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Peças de lente 
NOTA: Se perceber que a saída máxima de luz está a diminuir, entre em contacto com o Serviço 
Técnico da Natus. Ver “Apoio Técnico”. 

A seguir estão as peças de lentes disponíveis. 

Modelo peça da lente Aplicação Campo de visão comum (FOV) 

130 FOV (LP130) Imagem retinal: Recém-nascido, bebé prematuro 130 graus 

Retrato (LPP01) Olho externo e imagens faciais Não aplicável 

Para anexar uma peça de lente à peça manual: 

NOTA: Ao colocar e retirar uma peça da lente, trabalhe sobre uma superfície macia (se possível) para 
evitar danos caso a peça da lente caia. No mínimo, certifique-se de segurar a peça manual perto de si e 
aponte-a para cima. 

1. Segure a peça manual com uma mão e a peça da lente com a outra mão e alinhe a guia (1) na peça 
da lente com a costura (2) ao longo da parte superior da peça manual (Figura 8). 

 
Figura 8. Guia de alinhamento da peça de lente e costura de alinhamento da peça manual 

2. Insira a peça da lente na peça manual e gire a peça da lente no sentido horário até sentir o retentor 
engatar. Isso indica que a peça da lente está travada com segurança no lugar. Verifique se a aba e a 
costura estão nas posições indicadas mostradas na Figura 9. 

 
Figura 9. Peça da lente bloqueada 

1 

2 
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Suporte peça da lente 
Use o suporte da peça da lente para prender uma peça da lente ao trocar as peças da lente durante um 
exame. Isso evita a peça lente de rolar para fora do carrinho ou de outra superfície. 

 
Figura 10. Suporte peça da lente 

Painel de controlo 
O painel de controlo (Figura 11) está localizado acima do teclado. Os controlos na secção central azul-
petróleo também estão disponíveis no pedal. Ver “Pedal”. 

 
Figura 11. Painel de controlo 

1 Botão de energia do sistema e indicador LED verde 

2 LED indicador de energia DC/AC verde 
• Quando o sistema é alimentado por energia AC, a luz fica acesa. 
• Quando o sistema é alimentado pela bateria, a luz pisca e apaga 

3 Controlos do foco 

4 Botão de captura (ou SNAP). Pressione para iniciar, pausar e reiniciar a gravação de vídeo e para 
capturar uma imagem estática. 

5 Controlos de intensidade de iluminação e exibição de valor de intensidade 

6 Botão de iluminação e indicadores LED 
• Branco indica que a fonte de luz branca (LED esquerdo) está em uso. 
• Azul indica que a fonte de luz azul para AF (LED direito) está em uso. 

1 2 3 4 5 6 
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Pedal 
O pedal é armazenado no bolso frontal na base do carrinho. É fornecida uma alça para segurar ou 
carregar o pedal. 

Pode controlar o foco (1), a intensidade da iluminação (2) e a captura de imagem ou vídeo (3) usando o 
pedal (Figura 12). Esses controlos são duplicados dos mesmos controlos disponíveis no painel de controlo. 

 
Figura 12. Controlos pedal 

Use o pedal da seguinte maneira: 

• Intensidade de iluminação, pedal direito: Pressione o lado esquerdo do pedal para baixo para 
diminuir a intensidade e pressione o lado direito para baixo para aumentar a intensidade. Pode 
pressionar e segurar até atingir o valor desejado ou pode pressionar e soltar para ajustar em 
pequenos incrementos. 

• Botão de captura (ou SNAP): Pressione para iniciar, pausar e reiniciar a gravação de vídeo e para 
capturar uma imagem estática. 

• Foco, pedal esquerdo: Pressione o lado esquerdo do pedal para baixo para focar anteriormente 
(longe da retina) e pressione o lado direito para baixo para focar posteriormente (em direção à 
retina). Pode pressionar e segurar até atingir o foco desejado ou pode pressionar e soltar para 
ajustar em pequenos incrementos. 

• Pode descansar o pé na divisória de plástico entre os pedais logo abaixo do botão Capturar. 

Transporte do Sistema e Armazenamento 
O sistema RetCam Envision é facilmente transportável dentro de uma instalação de saúde. 

NOTA: O sistema RetCam Envision não se destina a ser transportado ao ar livre. Entre em contacto com 
Serviço Técnico Natus para obter instruções sobre como embalar e transportar o sistema para um local 
fora de um estabelecimento de saúde. 

Para transportar o sistema para outro local quando terminar o exame: 

1. Certifique-se de que o software está na janela Pacientes e Exames e certifique-se de que a peça 
manual está armazenada em segurança no estojo. 

2. Ajuste o monitor para fornecer uma visão clara na frente do carrinho. Certifique-se de que o monitor 
não ultrapasse os limites do topo do carrinho (ver Figura 13). 

3. Guarde o pedal na bolsa de armazenamento na base do carrinho. 

4. Desconecte o cabo de alimentação e enrole-o nas hastes do cabo na parte traseira do carrinho. Não 
precisa desligar o sistema. As baterias vão sustentar a energia. 

1 

2 
3 
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5. Desbloqueie as rodas. 

6. Para minimizar a vibração, mova o carrinho lentamente enquanto o transporta. Tenha cuidado nas 
transições do piso e ao entrar e sair de elevadores. 

7. No novo local, certifique-se de conectar o cabo de alimentação, posicionar o carrinho e ajustar o 
monitor conforme necessário e, em seguida, travar as rodas.  

Para preparar o sistema para armazenamento: 

1. Certifique-se de que as peças da lente foram devidamente limpas e armazenadas. 

2. Desligue o sistema. Siga as instruções em “Terminar sessão de utilizador e encerramento  
do sistema”. 

3. Guarde a peça manual com a tampa no estojo. 

4. Posicione o monitor dentro dos limites do topo do carrinho (ver Figura 13). 

5. Guarde o pedal. 

6. Desligue o interruptor de energia. Desconecte o cabo de alimentação e enrole-o nas hastes do cabo 
na parte traseira do carrinho.  

7. Transporte o sistema com cuidado até o local de armazenamento e trave todas as rodas. Pressione 
o botão Ligar/Desligar para ligar a alimentação principal. 

A Figura 13 mostra o sistema RetCam Envision com todos os itens arrumados para armazenamento. 

 
Figura 13. Configuração de armazenamento do sistema RetCam Envision 

Quando o sistema RetCam Envision não estiver em uso, realize a manutenção e armazene 
componentes do sistema. Para obter informações sobre a manutenção do sistema, consulte 
“Manutenção, Limpeza e Apoio técnico”.  
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Acessórios 
 Acessório Número da peça 

 

Peça da lente, 130 FOV (LP130) 60-000090 

(Mostrado no suporte da lente) 

 

Peça da lente, Retrato  (LPP01) 60-000092 

 

Tampa de proteção da peça manual 60-000188 

 

Kit de prática de imagem 99-100048 

Géis de acoplamento recomendados 
Nos mercados onde disponível, o gel de acoplamento recomendado é: 

Gel oftálmico lubrificante GenTeal® (Fórmula de olho seco severo) 

Nos mercados onde o Gel oftálmico lubrificante GenTeal® não está disponível, qualquer um dos 
seguintes (ou fórmulas equivalentes com indicações para uso oftálmico) pode ser usado: 

• Gel Líquido Viscotears® 
• Gel oftálmico Vidisic® 
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2. Preparação e operação do sistema 
NOTAS: 

• Os novos sistemas são instalados por pessoal treinado pela Natus Medical Incorporated. A 
instalação inclui o anexo e a configuração dos componentes do sistema, a configuração inicial  
do software e o teste funcional. 

• O software está pré-instalado no sistema. Se o software for recarregado, o banco de dados será 
limpo e todos os dados serão excluídos. A Natus Medical Incorporated recomenda vivamente 
que faça cópia de segurança dos dados do paciente no formato MLX no final de cada dia de 
produção de imagens. 

• O Administrador RetCamAdministrador RetCam deve conceder acesso ao domínio antes que  
os utilizadores clinicamente treinados possam iniciar as imagens do paciente 

Para operação AF, consulte “Angiografia de Fluoresceína (AF)”. 

Preparar o sistema para um exame ao paciente 
1. Mova o carrinho na posição e trave as rodas. 

2. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada e pressione o botão Ligar/Desligar principal para ligá-lo. 

3. Ajuste a altura e o ângulo do monitor conforme necessário para uma visualização direta desobstruída 
e para minimizar o brilho. 

NOTA: As imagens podem ser realizadas sentado ou em pé. 

4. Ajuste a altura do carrinho para uso confortável e ergonómico do teclado e rato.  

5. Remova o pedal do bolso de armazenamento e coloque-o num local confortável e de fácil acesso no 
chão para uso durante a produção de imagens. Verifique se está conectado à base do carrinho. 

6. Tenha todos os itens de exame, o suporte da peça da lente e a tampa protetora da lente ao alcance. 

7. Pressione Botão de energia do sistema no painel de controlo. Um LED verde acima do botão vai 
acender, o software será inicializado e a caixa de diálogo Login (iniciar Sessão) do utilizador aparece 
no ecrã. Ver “Login (Iniciar Sessão) utilizador”. 

8. Conecte a peça da lente à peça manual: Ver “Peças de lente”. 

9. Verifique se a peça manual está conectada ao sistema. Para mais detalhes consulte “Ligações da 
peça manual”. 

NOTA: Coloque sempre a peça manual no estojo quando não estiver em utilização. Enrole o arnês 
da peça manual numa bobina solta ao redor da haste do envoltório. Para evitar danos no cabo de 
fibra ótica, não o enrole na haste mais de duas (2) vezes. 

10. Se necessário, pressione o botão Iluminação no painel de controlo para ligar a fonte de luz. 
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Login (Iniciar Sessão) utilizador 
1. Quando o sistema é ligado e o software é iniciado, a caixa de diálogo Login do utilizador é exibida. 

Existem dois (2) tipos de login, local e habilitado para rede. Se tiver dúvidas sobre o login habilitado 
para rede, consulte a sua rede ou administrador de TI. 

• Local: A seguir está a caixa de diálogo Utilizador RetCam Envision para login locais. 

 
Login pela primeira vez: Senhas emitidas pelo seuAdministrador RetCam são temporárias. Ao 
fazer o login pela primeira vez, será necessário alterar a sua palavra passe antes de continuar. 

NOTAS: 
• A nova palavra passe deve ter pelo menos seis (6) caracteres, incluir pelo menos um (1) 

caractere numérico e deve ser diferente da palavra passe antiga. 
• Após um período de inatividade, um utilizador conectado é desconectado 

automaticamente. O mínimo padrão é 15 minutos, e este valor pode ser alterado pelo 
seu Administrador RetCam. 

• Habilitado para rede: Se for necessário iniciar sessão usando o login habilitado para rede (Active 
Directory), a caixa de diálogo Login do utilizador do Active Directory é exibida. 

NOTA: Antes de usar o login habilitado para rede, o sistema RetCam Envision deve estar 
conectado à rede. 

 
2. Digite o nome de utilizador, nome de domínio do Windows (se aplicável) e palavra passe. 
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3. clique em Login. A caixa de diálogo Selecionar Domínio é exibida. 

 
4. Selecionar o domínio apropriado e, após um ecrã inicial momentâneo, a janela Pacientes e Exames 

é exibida. Ver “Janela de pacientes e exames”. 

As etapas básicas da realização de um exame de paciente são descritas em “Realizar um exame  
de paciente”. 

Se precisar criar um domínio, clique  Criar Domínio. Ver “Criar um domínio”. A sua conta de 
utilizador deve ter permissão para criar um domínio. 

Realizar um exame de paciente 
As etapas a seguir descrevem o fluxo de trabalho típico do exame do paciente. Se precisar de 
informações detalhadas sobre uma janela ou diálogo específico, consulte “Janelas e caixas de diálogo 
da interface do utilizador”. 

NOTAS: 
• Para obter uma lista de géis de acoplamento recomendados, consulte “Géis de acoplamento 

recomendados”. 
• As informações de saúde do paciente devem permanecer estritamente confidenciais e 

protegidas contra acesso, alteração e uso não autorizado. 
• O sistema emite tons audíveis quando salva uma imagem estática, inicia, interrompe ou pausa o 

vídeo, extrai imagens estáticas do vídeo, altera os filtros e quando mensagens de aviso e erro 
aparecem. Verifique se o volume do monitor está ligado e se consegue ouvir os tons. 

• Para conduzir um exame de paciente no modo AF, consulte “Angiografia de Fluoresceína (AF)”. 
AF está disponível em sistemas RetCam Envision equipados com a opção AF. 

• Se o sistema falhar, entre em contacto com o Serviço Técnico da Natus. Para mais detalhes 
consulte “Apoio Técnico”. 

1. Depois de fazer login e selecionar um domínio, a janela 
Pacientes e Exames é exibida. 

• Para carregar os registos do paciente para o 
domínio selecionado, clique em Mostrar. Todos os 
registos são exibidos por padrão. 

• Se necessário, use a função Pesquisar para 
localizar o registo de um paciente específico. Para 
obter informações completas, consulte “Pesquisa 
de registos de pacientes”.  

Ver “Janela de pacientes e exames”. 
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2. Na janela Pacientes e Exames: 

• Se for a primeira vez do paciente, crie o registo do 

paciente. Clique . A caixa de diálogo Novo 
Paciente é exibida. 

• Preencha os campos conforme necessário e clique 
em OK para salvar o registo e fechar a caixa de 
diálogo. 

 
Ver “Novo registo de paciente e Editar 
caixas de diálogo do registo do paciente”. 

3. Na janela Pacientes e Exames, selecione o paciente 
desejado para iniciar um novo exame. 

4. Clique . A caixa de diálogo Nova Configuração 
de Exame é exibida.  

 
Ver “Caixa de diálogo de configuração de 
novo exame”. 

5. Na caixa de diálogo Nova configuração de exame, 
clique em  ao lado da configuração de imagem de 
exame desejada. A janela Imagem em Tempo Real é 
exibida. 

 
Ver “Janela Imagem em tempo real”. 

6. Na janela Imagem em Tempo Real, capture imagens 
do(s) olho(s) do paciente. Recomenda-se que comece 
com o olho direito (OD). Se desejar, capture uma 
imagem externa do olho e, em seguida, capture 5 
campos de visão da retina (posterior, nasal, temporal, 
inferior e superior). 

A Natus Medical Incorporated recomenda gravar um 
vídeo de cada olho, especialmente ao fazer imagens de 
pacientes que estão acordados. Pode capturar imagens 
estáticas dos vídeos antes de sair da sessão de exame 
ou pode salvar os vídeos e capturar imagens estáticas 
após sair da sessão de exame. Para obter mais 
informações sobre o processo, consulte “Extração de 
imagem de vídeo”. 
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NOTAS: 
• Não faça imagens de cada olho por mais de 5 

minutos. A exposição máxima à luz não é 
superior a um total de 5 minutos acumulados 
por olho. 

• Use apenas géis de acoplamento ótico 
recomendados que atuam como uma ponte 
ótica entre a lente e o olho do paciente. 

• Uma grande quantidade de gel deve ser 
aplicada no olho do paciente e reaplicada com 
frequência durante o exame. 

• Não entre em contacto direto ou aplique 
pressão no olho do paciente com a lente. A 
ponta da lente deve ser “flutuada” no gel para a 
captura de imagens e vídeos (isso é chamado 
de técnica de imersão). 

• Restrinja o movimento do paciente durante a 
obtenção de imagens e mova a peça da lente 
de imagem para longe do olho do paciente se 
houver qualquer sinal de movimento do 
paciente. 

• Se necessário, manipule delicadamente o 
espéculo para aceder ao olho do paciente. 

• Se o sistema RetCam Envision falhar, continue 
a examinar o(s) olho(s) do paciente usando um 
oftalmoscópio indireto. 

 

7. Saia da sessão de imagem. Clique  na janela 
Imagem em Tempo Real.  

Se as imagens estáticas forem selecionadas para 
exclusão ou se os vídeos forem marcados 
automaticamente para exclusão, uma mensagem será 
exibida para indicar que eles serão excluídos ao sair do 
exame. Clique em Sim para confirmar a exclusão.  
A caixa de diálogo Notas do Exame é exibida. 

Se nenhuma media for selecionada para remoção, a 
caixa de diálogo Observações do Exame aparece 
automaticamente. 

 

 
Ver “Caixa de diálogo de notas do exame”. 

8. Adicione notas de exame na caixa de diálogo. Quando 
terminar, clique em Sair do exame e vá para a Lista 
de pacientes. A caixa de diálogo Observações do 
Exame é fechada e a janela Pacientes e Exames 
retorna à exibição. 

Ver “Janela de pacientes e exames”. 

9. Limpe a peça da lente. Ver “Limpeza e desinfeção da  peça  
de lente”. 
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Janelas e caixas de diálogo da interface do utilizador 

Janela de pacientes e exames 

Após início de sessão Da imagem em tempo real,  
Notas do exame 

Da revisão do exame 

Selecionar um domínio           

 
Figura 14. Janela de pacientes e exames (Sem registos de pacientes) 

NOTA: Quando inicia sessão e seleciona um domínio, a janela Pacientes e Exames fica sempre em 
branco (nenhum registo de paciente é listado), conforme mostrado acima. Os registos do paciente são 
exibidos depois de clicar em Mostrar. Veja o exemplo na Figura 16.  

1 Quando o registo do paciente (linha) é destacado, um resumo do registo do paciente é exibido na parte 
superior da janela.  

2 Barra de Botões Ver “Barra de botões da janela de pacientes e exames”. 

3 Pesquise e encontre campos de registos de pacientes e exames. Consulte “Pesquisa de registos de 
pacientes” e “Pesquisa avançada”. 

4 Campo de seleção de domínio 

5 Lista de pacientes e registos de exames exibidos em linhas, uma (1) linha por paciente 
• Se nenhum registo de paciente for exibido, clique em Mostrar. Para mais detalhes consulte 

“Pesquisa de registos de pacientes”. 
• Os registos do paciente importados de um sistema DICOM são exibidos inicialmente numa cor 

diferente. A cor muda para branco depois que um exame é criado e guardado. Para obter 
informações sobre como importar registos de pacientes de um sistema DICOM, consulte “Importar 
exames solicitados”. 

• Para realizar uma ação no registo de um paciente, clique ou toque no registo. A linha é destacada e 
um resumo do registo do paciente é exibido na parte superior da janela. 

NOTA: Não pode destacar mais de um (1) registo de paciente por vez. 
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6 Bara de estado: 
• Estado da bateria (o ícone verde indica que a bateria está carregada; amarelo indica que o sistema está a 

funcionar com energia da bateria; vermelho indica que a energia da bateria está abaixo dos 20%) 
• Data e hora atuais  
• Espaço disponível na unidade C: Um ícone de cadeado indica o estado do BitLocker (bloqueado = 

habilitado; desbloqueado = desabilitado). 
• Após uma pesquisa de registos, a barra de estado mostra o número de pacientes encontrados, o 

número de pacientes selecionados, o número de medias selecionados e o número de medias 
removidos. 

7 Menu de utilitários e opções de encerramento do sistema. Consute “Utilitários” e “Terminar sessão de 
utilizador e encerramento do sistema”. 

Barra de botões da janela de pacientes e exames 

NOTA: Um botão sombreado indica que está desativado. A maioria dos botões ficam desativados até 
que os registos do paciente sejam adicionados e exibidos na janela Pacientes e Exames. A cor do botão 
muda para representar a função correspondente. Um botão também pode ser desativado porque a conta 
do utilizador não tem permissão para usar essa função. 

 

Crie um registo de paciente. Ver “Novo registo de paciente e Editar caixas de diálogo do registo  
do paciente”. 

 

Começar um novo exame. Ver “Caixa de diálogo de configuração de novo exame”. 

 

Rever as imagens do exame de um paciente selecionado. Ver “Janela de revisão do exame”. 

 

 

Edite registo de paciente selecionado. Ver “Novo registo de paciente e Editar caixas de diálogo do 
registo do paciente”. 

 

Adicione notas ao registo de um paciente. Este botão é habilitado somente quando seleciona um 
registo de paciente. Ver “Caixa de diálogo de notas do exame”. 

 

Exporte os dados do paciente. Este botão é habilitado apenas quando seleciona um (1) ou mais 
registos de exame. Ver “Exportar e importar dados do paciente”. 

 

Importe os dados do paciente de uma unidade USB ou rede. Ver “Exportar e importar dados  
do paciente”. 

 

Imprimir relatórios. Para obter informações sobre impressão, consulte o seu Administrador RetCam. 

 

(Apenas DICOM) Importe os registos do paciente para os exames solicitados no dia atual para o 
atual sistema RetCam Envision. Ver “Importar exames solicitados”. 
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Navegação e entrada de dados 
• Rato. Clique para navegar entre janelas e campos e para iniciar ações. 
• Ecrã tátil. Usando uma mão enluvada, toque ou toque duas vezes nos recursos do ecrã tátil com a ponta 

do dedo para navegar entre janelas e campos e para iniciar ações. Observe que alguns elementos da UI 
(interface de utilizador) podem não ser grandes o suficiente para o controlo de toque. 

• Teclado: 
o Navegue entre janelas e campos. 
o Insira os dados nos campos. 
o Inicie ações. 
o Para extrair imagens de um vídeo após a imagem do vídeo, use a tecla de seta para a direita 

para avançar ou a tecla de seta para a esquerda para retroceder durante a revisão do vídeo. Ver 
“Extração de imagem de vídeo”. 

o Use a tecla S do teclado para extrair e salvar uma imagem do vídeo. 
o Os atalhos de teclado (também chamados de “teclas de atalho”) são teclas e combinações de 

teclas usadas para realizar várias ações. Ver “Atalhos do teclado”. 

• Ícones. Quando os registos do paciente são listados na janela Pacientes e Exames, use os ícones à 
esquerda de cada linha da seguinte forma: 

 

• Registo do paciente: Expanda o registo do paciente para revelar exames e notas. 
• Registo do exame: Expanda o exame para revelar miniaturas das imagens estáticas e 

vídeos guardados. 
Como alternativa, clique ou toque uma vez na linha. 

 

Ocultar informações (a linha é recolhida). 
Como alternativa, clique ou toque uma vez na linha. 

 

Inicie um novo exame para o paciente selecionado. 
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Atalhos do teclado 

Atalho Descrição Atalho Descrição 

Janela de pacientes e exames 

Alt+C Criar paciente Alt+A Notas paciente 

Alt+N Novo exame Alt+X Exportar dados 

Alt+R Rever exame Alt+I Importar dados 

Alt+E Editar paciente Alt+P Imprimir 

Alt+M Notas exames Alt+O Exames pedidos 

 Caixa de diálogo de configuração de novo exame 

Ctrl+1 Selecione a configuração 1 Ctrl+3 Selecione a configuração 3 

Ctrl+2 Selecione a configuração 2 Ctrl+4 Selecione a configuração manual 

 Janela Imagem em tempo real 

S Salvar imagem estática Ctrl+F7 Reiniciar cronómetro 

Barra de 
espaço 

Iniciar ou pausar a gravação de 
vídeo 

Ctrl+F8 Reiniciar cronómetro 

Enter Liberte a imagem ou pare de gravar F11 Alternar modo de tela inteira 

N Percorrer os tipos de lentes Ctrl+Insert Alternar o ícone da bandeira na 
miniatura 

Ctrl+Y Percorra as atribuições dos olhos Apagar Alternar o estado de exclusão na 
miniatura 

R Percorrer os níveis de intervalo Ctrl+F5 Iniciar cronómetro 

C Percorrer os níveis de cor Ctrl+F6 Pausar cronómetro 

F Alternar AF (se AF luz + filtro AF 
estiverem definidos), ou modo Red-
Free 

  

 Janela de revisão do exame 

Ctrl+, (vírgula) Vá para a miniatura anterior  Ctrl+. 
(período) 

Vá para a próxima miniatura 

F11 Alternar modo de tela inteira   
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Pesquisa de registos de pacientes 

NOTA: Uma pesquisa básica encontra todos os registos de pacientes num domínio (Mostrar tudo, 
descrito abaixo). Embora essa abordagem seja a mais abrangente, é o método mais demorado de 
localização de registos de pacientes e não é recomendada. Para sites com grandes volumes de registos, 
pode levar alguns minutos para que os registos sejam carregados. Pode restringir a pesquisa usando os 
campos de pesquisa avançada. Ver “Pesquisa avançada”. 

 
Figura 15. Campos de pesquisa da janela Pacientes e Exames 

1 Encontre o campo. Digite qualquer parte do nome de um paciente. O sistema pesquisa os sobrenomes 
dos pacientes, nomes, ID de pacientes e nomes de médicos principais para correspondências. 
Clique no X vermelho para limpar o campo. 

2 Filtro de data. Se selecionar Qualquer, não haverá restrições de data. 

3 Domínio. Uma pesquisa é sempre limitada ao domínio mostrado. 

4 Resumo dos resultados da pesquisa. A barra de estado mostra o número de pacientes encontrados, o 
número de exames encontrados, o número de medias selecionados e o número de medias removidos. 

5 Mostrar opções.  Se você selecionar Todos, todos os registos no domínio selecionado serão exibidos 
numa única página quando clicar em Mostrar. Para definir um limite de página de registos exibidos  
(por exemplo, 20 registos por página), use as opções pendentes em ##/página. 

6 Opções de pesquisa avançada. Ver “Pesquisa avançada”. 

7 Para executar uma pesquisa, clique no botão Mostrar, no botão Pesquisar ou pressione Enter no teclado. 
Os resultados da pesquisa aparecem na janela Pacientes e Exames (consulte “Resultados pesquisa”). 
Para obter informações sobre como refinar a pesquisa, consulte “Expandir os resultados da pesquisa” e 
“Pesquisa avançada”. 
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Resultados pesquisa 
Os registos do paciente são exibidos em linhas na janela Pacientes e Exames. O primeiro registo é 
realçado (selecionado) por padrão e é exibido um resumo do registo do paciente na parte superior da 
janela. As notas do paciente, exames e notas do exame associadas ao registo do paciente ficam ocultas. 
Para ver essas informações, expanda as linhas (consulte “Navegação e entrada de dados” e “Expandir 
os resultados da pesquisa”). 

A partir dos resultados da pesquisa, pode visualizar registos de pacientes, criar registos de pacientes, 
iniciar exames, rever exames, editar notas de exames e exportar e importar dados de pacientes 

 
Figura 16. Resultados pesquisa 

As informações num registo de paciente são organizadas em colunas. Clique em qualquer cabeçalho de 
coluna para alterar a ordem de classificação. 

As duas (2) colunas à direita são: 
• Registos verificados (selecionados). Uma marca de seleção aparece nas caixas de seleção ao lado 

dos registos selecionados para exportação. 
• Estado do arquivo: 

o Um “I” maiúsculo indica que o registo foi importado. 
o Um “E” maiúsculo indica que o registo foi exportado. 
o Se o estado estiver em branco, o registo não foi importado ou exportado. 

Se a lista de registos for longa, use a barra de deslocamento à direita para deslocar para cima e para 
baixo conforme necessário para exibir mais registos. 

Expandir os resultados da pesquisa 
Para refinar os resultados da pesquisa, várias opções estão disponíveis: 
• Expanda as linhas selecionadas (descritas abaixo).  
• Selecione as imagens nos registos do paciente. Isso é usado principalmente para exportar dados do 

paciente. Para mais detalhes consulte “Exportar e importar dados do paciente”. 
• Pesquisa avançada. Consulte “Pesquisa avançada”.  
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Para expandir os resultados da pesquisa, selecione a opção desejada no menu de lista pendente 
Expandir, localizado acima da lista de pacientes à esquerda. 

 

Exames para pacientes verificados Mostra os exames para registos de pacientes verificados (marca 
de seleção na coluna Verificado). 

Exames/Imagens para o paciente atual Mostra os exames e as miniaturas das imagens dos exames do 
registo do paciente atual (a linha que está destacada). 

Imagens para exames exibidos Mostra as miniaturas das imagens do exame para quaisquer 
exames exibidos (os registos do paciente devem estar abertos). 

Exames/Imagens para pacientes exibidos Mostra os exames e as miniaturas das imagens dos exames 
para todos os registos de pacientes exibidos. 

Recolher todos Fecha todas as linhas abertas, ocultando todos os exames e 
notas. Apenas as linhas do registo do paciente são exibidas. 

Pesquisa avançada 
Uma pesquisa avançada permite inserir critérios que restringem a pesquisa para atender aos seus requisitos. 
Uma pesquisa avançada é realizada em todos os registos de pacientes no domínio selecionado. 

1. Na janela Pacientes e Exames, selecione um domínio. 

2. Clique em Avançado no canto superior direito para revelar os campos de pesquisa avançada. 

 
Último nome Classificação ID do paciente Data do exame 
Primeiro nome Patologia Gerador de imagens • Intervalos de datas 
Género Médico principal Olho • Datas do exame 

3. Insira ou selecione as informações desejadas em qualquer combinação e clique em Pesquisar. São 
exibidos os registos que contêm os critérios selecionados. 

4. Para conduzir uma nova pesquisa, clique em Limpar Pesquisa repita os passos anteriores.  

5. Clique novamente em Avançada para ocultar os campos. 

6. Para trabalhar com os resultados da pesquisa, consulte “Resultados pesquisa”. 
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Novo registo de paciente e Editar caixas de diálogo do registo do paciente 
Se o seu sistema RetCam Envision é empregue como um dispositivo de exame num ambiente DICOM, a 
maioria dos registos de pacientes não são criados localmente. Para mais detalhes consulte “Importar 
exames solicitados”. 

Crie, a partir de Pacientes e Exames Editar, em Pacientes e Exames, o registo do paciente selecionado 

  ou  ou  

As caixas de diálogo Novo e Editar são iguais, exceto se os campos da caixa de diálogo Novo Paciente 
estiverem em branco. Observe que a caixa de diálogo Editar Paciente também é conhecida como caixa 
de diálogo Notas do Paciente. 

 
Figura 17. Caixa de diálogo de registo de novo paciente 

1 Médico (obrigatório). Pode criar um novo médico ou editar um médico selecionado. 
NOTA: As alterações nas informações do médico são aplicadas a todos os utilizadores e pacientes. 

2 Informações do paciente (os asteriscos indicam campos obrigatórios) 

3 Informações sobre nascimento (obrigatório). Insira a data de nascimento do paciente (DDN) ou use o 
calendário pop-up. 

4 Diagnóstico. Insira o tipo de exame a ser realizado ou a patologia esperada a ser capturada (por 
exemplo, Triagem para ROP). 

5 Notas de paciente guardadas. As notas guardadas não podem ser editadas. As notas são marcadas com 
a data e hora de criação. 

6 • Criador é o nome da pessoa que cria uma nota. Pode criar um novo criador ou editar um criador 
selecionado. 

• Clique em Nova Nota para selecionar um Criador (obrigatório) e inserir notas no campo de entrada 
de Notas. Para guardar clique Guardar Nota. Se cancelar, vai aparecer uma mensagem para 
permitir a confirmação e, nesse caso, todas as alterações serão perdidas. 

• Campo de entrada de notas (máximo de 2.000 caracteres) 
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NOTAS:  
• Se o registo do paciente não foi criado localmente, alguns campos na caixa de diálogo Editar 

Paciente não são editáveis (os títulos dos campos aparecem em cinza). Esses campos podem 
ser editados apenas no sistema EMR. 

• Se criar um registo de paciente idêntico a outro registo (mesmo nome, sobrenome, ID do 
paciente e DDN), uma mensagem indicará que está prestes a criar um duplicado de um registo 
existente. Pode prosseguir para salvar o registo ou cancelar.  

• Se descobrir que o registo de um paciente foi duplicado, poderá fundir os registos e eliminar o 
duplicado. Consulte “Fusão de registos de pacientes”. 

• Os registos do paciente não podem ser excluídos. 

Fusão de registos de pacientes 
Pode ter criado dois (2) registos de pacientes idênticos. Para evitar confusão, é recomendável fundir os registos. 

NOTA: Antes de fundir os registos, verifique se os dois (2) registos selecionados mostram exatamente o 
mesmo nome, sobrenome, ID do paciente e DDN. Os nomes não precisam estar no mesmo caso 
(minúsculas, maiúsculas e todo em maiúsculas). 

1. Para fundir os registos do paciente, selecione os dois registos na janela Pacientes e Exames. 
Aparece o botão Fundir Pacientes 

2. Clique no botão Fundir Pacientes. É exibida a caixa de diálogo Reconciliação do paciente. 

 
3. Em cada coluna, selecione os dados que deseja manter. As seleções ficam verdes. 

4. Verifique as informações e clique em Continuar. 
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Caixa de diálogo de configuração de novo exame 

De Pacientes e Exames, relatório do paciente selecionado 

 ou  

 
Figura 18. Caixa de diálogo de configuração de exame 

1 O campo Peso Atual aparece para pacientes com menos de um (1) ano de idade.  

2 Gerador de imagem é o nome do técnico de imagem. Também pode criar um novo gerador de imagem 
ou editar as informações do gerador de imagem selecionadas. 

3 Estão disponíveis três (3) configurações de imagem de exame predefinidas. Clique na configuração 
apropriada para ir diretamente para a janela Imagem em tempo real. Ver “Janela Imagem em tempo real”. 

4 Edite uma configuração de imagem de exame predefinida. Consulte “Caixas de diálogo de configuração 
de imagens”. 

5 Defina uma configuração de imagem de exame usando os parâmetros que especificar. Abre a caixa de 
diálogo Configuração manual. Consulte “Caixas de diálogo de configuração de imagens”. 

6 Capacidade de unidade de armazenamento do sistema disponível. O número aproximado de novas 
imagens que podem ser guardadas depende da quantidade de vídeos e fotos que já foram guardadas. 
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Caixas de diálogo de configuração de imagens 

Da Nova Configuração de Exame 

 (Editar Predefinição) ou  (Editar Manual) 

 
Figura 19. Caixa de diálogo Editar configuração de imagem predefinida 

 
Figura 20. Caixa de diálogo Editar Configuração Manual de Imagens 

Selecione as opções de configuração nos menus pendentes. Se estiver a editar uma configuração 
predefinida, clique em Guardar para salvar suas alterações. 
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Janela Imagem em tempo real 

Da configuração da imagem 

 

 
Figura 21. Janela Imagem em tempo real 

1 Gravação de vídeo em tempo real e controlos de captura de imagem, cronómetro, alcance e controlos de 
cor, controlo de modo Vermelho livre e indicador AF. Consulte “Controlos de Imagem em tempo real”. 

2 Área de exibição de imagem em tempo real. Além da imagem em tempo real, “Imagem RetCam” aparece 
no canto inferior esquerdo e quaisquer marcas d'água aparecem no canto superior esquerdo, direito 
superior ou canto direito inferior da imagem. 

3 A visualização de miniaturas e a barra de seleção mostram versões em miniatura de imagens estáticas e 
vídeos capturados durante um exame. 
• Use as setas à esquerda e à direita da barra de miniaturas para exibir miniaturas adicionais. 
• Os vídeos capturados são exibidos num quadrado com quatro (4) imagens de amostra (primeira, 

última e duas (2) imagens intermédias do vídeo). Um grande “X” vermelho em cima da miniatura de 
um vídeo indica que o vídeo está marcado para exclusão quando sair do exame. Por padrão, os 
vídeos são excluídos quando o utilizador sai de um exame. Para reter o vídeo, clique no pequeno 
“x”. Para mais detalhes consulte “Extração de imagem de vídeo”. 

   
• Selecione uma imagem ou miniatura de vídeo para mostrar uma versão grande da imagem na área 

de exibição de imagens. Para um videoclipe selecionado, os controlos de reprodução aparecem no 
canto superior esquerdo da janela. 

• Sinalize uma imagem para análise posterior. Para sinalizar uma imagem, coloque o cursor sobre a 
miniatura e clique no ícone Sinalizar. A bandeira aparece na miniatura em todas as janelas que 
mostram miniaturas.  
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4 Estado e ações disponíveis: 

 

 

Quando inicia um novo exame, o pedal é ativado automaticamente. Esses 
controlos realizam as mesmas ações que os controlos Gravar vídeo na tela e 
Guardar imagem estática em tempo real. 
Alterne a gravação de vídeo e guarde imagens estáticas. Os controlos 
correspondentes na tela mudam de cor. Consulte “Controlos de Imagem em 
tempo real”. 

 
Exibir opções de configuração de imagem em tempo real. Consulte “Opções de 
configuração de imagem em tempo real.”. 

 

 

Alterna a exibição em ecrã inteiro cheia e ecrã normal da imagem em tempo real.  

 
Saia da sessão de exame de imagem em tempo real e vá para a caixa de diálogo 
Notas do Exame. Consulte “Caixa de diálogo de notas do exame”. 

5 Etiquetas de imagem de exame. Consulte “Etiquetas de imagem”. 

6 Informações do exame apenas para exibição: DDN do paciente, carimbo de data do exame, idade e 
sexo do paciente, nome do médico e nome do gerador de imagem. 

7 Outras informações do exame: 
• Estado do filtro AF (dentro ou fora) 
• Nível de iluminação 
• Número de vídeos e imagens capturadas 
• Mensagens de erro (exibidas em texto vermelho). Para mais detalhes consulte “Solução de 

problemas”. 

Controlos de Imagem em tempo real 

     

Grave, pause e pare a gravação de vídeo em tempo real.  
Durante a gravação de vídeo em tempo real, uma barra de progresso aparece 
abaixo dos controlos. A barra de progresso mostra o tempo total disponível para 
gravação de vídeo (em minutos) e a percentagem usada. 
Este controlo fica verde quando o pedal é ativado para gravar vídeo. 

   

Pause e retome a gravação de vídeo em tempo real. 

   

Congele a gravação de vídeo em tempo real para capturar uma imagem estática. 
Descongele para regressar à gravação de vídeo em tempo real. 

   

Guarde uma imagem estática na unidade de armazenamento. Este controlo fica 
verde quando o pedal é ativado para salvar imagens estáticas. 

 

Volte para o exame em tempo real do paciente. Mostrar em tempo real aparece 
durante a revisão de captura de fotos ou extração de imagem de vídeo durante 
um exame em tempo real. 
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• Iniciar um novo cronómetro. 
• Pause o cronómetro. 
• Redefina o cronómetro atual para 0. 
• Redefina o cronómetro para 0 e inicie-o automaticamente. 
NOTA: Para configurar a posição da exibição do cronómetro na janela, consulte 
“Opções de configuração de imagem em tempo real.”. 
No modo AF/Vermelho livre, o cronómetro é controlado separadamente do vídeo. 

   
Remova ou inclua o componente vermelho das imagens.  
No modo Vermelho livre, as imagens estão em escala de cinza ao criar imagens 
com a fonte de luz branca. 
No modo Vermelho livre para o processo de exame AF, as imagens são 
monocromáticas ao obter imagens com a fonte de luz azul. 
Durante a gravação de vídeo e congelar a gravação em tempo real, um símbolo 
de cadeado aparece no ícone para indicar que a função não pode ser alterada até 
que se pare ou descongele a gravação de vídeo em tempo real. 

   

O modo AF é ativado quando a luz azul é conectada e o interruptor AF na peça 
manual é ativado.  
Durante a gravação de vídeo e congelar a gravação ao vivo, um símbolo de 
cadeado aparece no ícone para indicar que a função não pode ser alterada até 
que se pare ou descongele a gravação em tempo real. 

 

Cinco (5) configurações de intervalo, cada uma corresponde a uma combinação 
única de ajustes que incluem correção de gama. A configuração padrão é 50%; 
esta configuração muda com base na atividade do utilizador. 
A correção de gama, um efeito padrão da indústria, ajuda a normalizar o brilho em 
toda a imagem. O alcance é útil na imagem de um objeto onde áreas altamente 
refletivas (brilhantes) estão próximas de áreas menos refletivas (escuras) e a 
iluminação não pode ser otimizada para ambas. Nesses casos, com a faixa 
aplicada, as áreas mais escuras brilham com alteração mínima nas áreas 
brilhantes existentes, resultando na normalização do brilho geral. 
NOTA: A última seleção de faixa ativa é mantida até que seja modificada pelo 
utilizador; não restaura para a configuração padrão. 
NOTA: O intervalo é automaticamente definido como 0% (desligado) no modo AF 
e no modo Vermelho livre. 

 

Ajuste a temperatura da cor da câmara em cinco (5) incrementos, do mais quente 
para neutro e mais frio. Esta função pode ajudar a distinguir características em 
pacientes com retinas escuras. Também pode ajustar a cor com base nas 
preferências pessoais. 
NOTA: A preferência de cor não se aplica ao modo AF. 
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Etiquetas de imagem 
Use os menus suspensos na parte superior da janela para selecionar ou alterar as informações que são 
salvas com imagens e vídeos.  

 
Figura 22. Seleções de etiquetas de imagem 

Patologia Selecione ou altere o tipo de patologia (somente sessões de imagem em tempo real). 

Olho Selecione ou altere a designação do olho durante as sessões de imagem em tempo 
real ou durante a revisão do exame. 

Classificação Selecione ou altere a classificação (somente sessões de imagem em tempo real). 

Lente Selecione ou altere o tipo de lente durante as sessões de imagem em tempo real ou 
durante a revisão do exame. 

Localização do exame Selecione ou altere o local do exame (somente sessões de imagem em tempo real). 

Tipo de imagem Selecione ou altere o tipo de imagem durante as sessões de imagem em tempo real ou 
durante a revisão do exame. 

Opções de configuração de imagem em tempo real. 

 

Selecione a opção apropriada. A taxa selecionada é exibida a 
vermelho próximo dos controlos de reprodução. 

 

O modo de cor se aplica a todas as capturas de imagens, exceto 
imagens AF por sistemas RetCam Envision  equipado com a opção 
AF.. As imagens no modo Cor são exibidas a cores.  
Selecione as opções apropriadas. 
O cronómetro é exibido com destaque em texto amarelo na posição 
selecionada. 

 

O modo AF aplica-se apenas a imagens AF por sistemas RetCam 
Envision  equipados com a opção AF. 
Selecione as opções apropriadas. 
Por padrão, imagens e vídeos são capturados em escala de cinza 
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Extração de imagem de vídeo 

NOTA: Guardar um vídeo consome uma grande quantidade de espaço de armazenamento do sistema. 
Para melhor desempenho, extraia as imagens de interesse do vídeo. Por padrão, os vídeos são 
marcados para exclusão. 

1. Pressione o botão Capturar no painel de controlo ou no pedal para iniciar, pausar e reiniciar a 
gravação de vídeo. 

2. Para parar a gravação de vídeo para extrair imagens individuais do vídeo, clique . 

3. Clique na miniatura do vídeo. Os controlos de reprodução de vídeo aparecem no canto superior 
esquerdo. 

 
4. Comece do início do vídeo. Se necessário, use os controlos de reprodução de retrocesso de vídeo 

ou a tecla de seta para a esquerda do teclado para retornar ao início. 

5. Pressione a tecla de seta para a direita do teclado para avançar progressivamente no vídeo (ou 
pressione e segure a seta para a direita para avançar mais rápido). Quando um recurso de interesse 
aparecer, solte a tecla de seta para a direita para interromper a reprodução. 

6. Para extrair e guardar a imagem desejada, pressione a tecla S do teclado (ou clique ). 

7. Repita até que todas as imagens desejadas tenham sido extraídas. Miniaturas das imagens 
extraídas aparecem na barra de miniaturas. 

8. Se vários vídeos foram capturados, repita essas etapas para cada vídeo. 
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Caixa de diálogo de notas do exame 

De Pacientes e Exames, exame selecionado Da imagem ao vivo Da revisão do exame 

   

 
Figura 23. Caixa de diálogo de notas do exame 

1 Notas de paciente guardadas. As notas guardadas não podem ser editadas. As notas são marcadas com 
a data e hora de criação. 

2 • Criador é o nome da pessoa que cria uma nota. Pode criar um novo criador ou editar um criador 
selecionado. 

• Clique em Nova Nota para selecionar um Criador e inserir notas no campo de entrada de Notas. 
Para guardar clique Guardar Nota. Se cancelar, vai aparecer uma mensagem para permitir a 
confirmação e, nesse caso, todas as alterações serão perdidas. 

• Campos de entrada de notas de Olho direito e Olho esquerdo (máximo de 2000 caracteres por 
campo de entrada). 

3 
De : 

Fechar e regressar ao exame 
Sair do exame e ir para a lista de pacientes 

De  e : 
OK 
Cancelar 

1 

2 

3 
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Janela de revisão do exame 

De Pacientes e Exames, exame selecionado 

 

 
Figura 24. Janela de revisão do exame 

1 A revisão de media mostra o número da miniatura em revisão na área de exibição de imagem. 
Quando um videoclipe é selecionado para revisão, os controlos de reprodução aparecem. Para obter 
informações sobre reprodução de vídeo e captura de imagens fixas de vídeo, consulte “Extração de 
imagem de vídeo” 

2 Área de exibição de imagem  

3 A barra seletora de pacientes exibe os sobrenomes dos pacientes no domínio atual. As imagens, datas 
de exames e miniaturas associadas ao paciente selecionado são exibidas. 
Use as setas ou clique num nome para selecionar outro paciente. 

4 A barra seletora de exames exibe todas as datas de exames do paciente selecionado. As imagens e 
miniaturas associadas ao exame selecionado são exibidas. 
Use as setas ou clique numa data para selecionar outra data de exame. 

5 A visualização de miniaturas e a barra de seleção mostram versões em miniatura de imagens estáticas e 
vídeos capturados durante o exame selecionado. 
• Os vídeos guardados são exibidos num quadrado com quatro (4) imagens de amostra (primeira, 

última e duas (2) imagens intermédias do vídeo). 
• Selecione uma imagem ou miniatura de vídeo para mostrar uma versão grande da imagem na área 

de exibição de imagens.  
• Use as setas para exibir miniaturas adicionais. 
• Sinalize uma imagem para análise posterior. Para sinalizar uma imagem, coloque o cursor sobre a 

miniatura e clique no ícone Sinalizar . A bandeira aparece na miniatura em todas as janelas que 
mostram miniaturas. 

1 

5 

7 

2 8 

9 

6 

4 

3 
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6 Informações do paciente e do exame. Pode alterar a designação do olho, a preferência da lente e o tipo 
de imagem usando os menus suspensos. 

7 Campos de exibição: DDN, carimbo de data do exame, idade e sexo do paciente, nome do médico e 
nome do gerador de imagem, faixa e informações de cor 

8 Informações de imagem em tempo real: 
• Estado do filtro AF (dentro ou fora) 
• Nível de iluminação 
• Número de vídeos e imagens capturadas 
• Mensagens de erro (exibidas em texto vermelho) 

9 Estado e ações disponíveis: 

 
Exibir opções de configuração de revisão de exame. Consulte “Opções de 
configuração de revisão de exame”. 

 

 

Alternar a exibições do ecrã inteiro cheia e ecrã normal da imagem ou vídeo 
selecionado.  

 
Imprimir a imagem selecionada. 

 
Abrir a barra de ferramentas de ajuste de imagem. Consulte “Ajustes de imagem”. 

 

Exibe duas (2) imagens lado a lado para comparação. Consulte “Comparação de 
Imagens”. 
NOTA: Os vídeos não podem ser comparados. 

 
Abra a janela de diálogo Notas do exame. Consulte “Caixa de diálogo de notas  
do exame”. 

 
Saia da sessão de revisão do exame e volte para a janela Pacientes e Exames. 

Opções de configuração de revisão de exame 

 

Selecione a taxa de reprodução do vídeo. A taxa selecionada é 
exibida a vermelho próximo dos controlos de reprodução. 

 

Selecione se deseja mostrar as anotações numa imagem. Consulte 
“Anotações de imagem”. 
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Ajustes de imagem 

NOTAS: 
• Você pode salvar imagens ajustadas somente fora do banco de dados RetCam Envision e em 

formatos não proprietários, como PNG ou JPG (ou JPEG). As imagens guardadas refletem 
quaisquer ajustes e alterações feitas, mas as imagens originais no banco de dados não são 
alteradas. 

• Os vídeos não podem ser editados. 

Da revisão do exame 

 

 
Figura 25. Barra de ferramentas de ajuste de imagem 

 
Ajuste o brilho e o contraste da imagem. 

 
Ajuste as cores de exibição da imagem. 

 
Faça anotações numa imagem. Consulte “Anotações de imagem”. 

 
Ajuste a ampliação da imagem. 

 
Adicione sobreposições de texto a uma imagem. 
NOTA: As sobreposições de texto não são permanentes. Podem ser ativados e desativados 
durante a revisão do exame. Se estiverem ativados, aparecerão ao imprimir a imagem e ao 
salvá-la (formato PNG ou JPG). 

 
• Carregar predefinição. Os valores de ajuste podem ser salvos como uma predefinição que 

pode ser carregada como um grupo e aplicada a outras imagens. 
• Salvar predefinição 
• Redefina os ajustes de imagem para os padrões do sistema. 
• Guardar Como 

Anotações de imagem 
Para sobrepor informações numa imagem, use as ferramentas de anotação. Quando uma imagem 

contém anotações, o ícone de Anotação  é exibido na miniatura da imagem em todas as janelas que 
mostram miniaturas. 
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Figura 26. Ferramentas de anotação de imagens 

 
Insira um ponto e adicione texto. 

 
Insira uma elipse e adicione texto. 

 

 

Insira uma linha e adicione texto.  
Para completar a linha, clique em Terminar linha ou pressione a tecla Esc. 

 
Insira uma nota. 

 
Mostra (ou esconde) as medidas de uma anotação selecionada (linha, elipse, ponto). 
As unidades de medida são píxeis com base no tamanho original da imagem.  
Ponto: Localização X, Y 
Elipse  CP é a localização X, Y do ponto central; A é a área coberta pela elipse. 
Linha Comprimento total de todos os segmentos de linha 

 
Depois de inserir um ponto, selecione-o e clique em Girar ponto para girar o ponto 90 
graus no sentido horário. Repita para continuar girando em incrementos de 90 graus. 

 Exclua uma anotação selecionada. 

Dicas de anotação: 

• Para adicionar uma anotação, clique na ferramenta desejada, mova o cursor sobre a imagem e 
clique para definir a anotação no lugar. 

• Pode criar uma linha com vários segmentos. Depois de inserir e clicar para definir o primeiro 
segmento, mova o cursor para criar o próximo segmento e clique para defini-lo. Repita esta ação 
para criar quantos segmentos desejar. Para completar a linha, clique  ou pressione a 
tecla Esc. 

• Para mover ou redimensionar uma anotação, arraste as alças quadradas que aparecem quando 
move o cursor sobre a anotação. 

• Para editar o texto associado a uma anotação, clique duas vezes na caixa de texto denominada 
“{Escreva aqui}” e escreva o texto desejado. Clique fora da caixa de texto quando terminar. 
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Comparação de Imagens 
Pode comparar imagens de um ou mais exames para um único paciente ou de dois (2) pacientes 
diferentes. As opções são as mesmas para qualquer tipo de comparação. 

Na comparação de imagens, duas (2) imagens são exibidas lado a lado em duas (2) janelas de revisão 
de exame. Use a janela Comparação de imagens da mesma forma que usa a janela Revisão do exame. 
Para mais detalhes consulte “Janela de revisão do exame”. 

NOTA: As seguintes funções não estão disponíveis na comparação de imagens: 
• Sinalização de imagem 
• Modo de ecrã inteiro 
• Comparação de vídeo 
• Mudar: Designação de olho, preferência de lente ou tipo de imagem 
• Notas exames 

Da revisão do exame 

 

 
Figura 27. Janela comparação de imagens 

NOTA: Quando clica em , a barra de ferramentas Ajustar Imagem aparece e é expandida para 
permitir ajustes independentes em ambas as imagens. Para mais detalhes consulte “Ajustes de imagem”. 

 
Figura 28. Barra de ferramentas de ajuste de imagem na comparação de imagens 
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Remover Media 
Pode remover media (imagens estáticas e vídeo) dos registos do paciente na janela Pacientes e 
Exames. Para garantir que apenas utilizadores com permissão possam remover media, qualquer pedido 
de remoção requer autenticação. 

NOTA: A disponibilidade desta opção é baseada nas permissões atribuídas à sua conta de utilizador. 

1. Na janela Pacientes e Exames, pesquise e selecione os registos de pacientes desejados. 

2. Selecione os exames desejados. Expanda cada exame para revelar miniaturas das imagens 
estáticas e vídeos guardados. 

3. Verifique as imagens estáticas e os vídeos que deseja remover. Para fazer isso, marque a caixa ao 
lado de cada imagem em miniatura. 

 
Quando as caixas são marcadas, o botão Remover media selecionada  aparece acima da lista  
de pacientes. 

NOTA: Se todo o registo do paciente for selecionado (uma marca de seleção na coluna Verificado), 
todas as media em todos os exames serão selecionadas para remoção automática. 

4. Clique em Remover media selecionada. Se não foi feito uma cópia de segurança dos media, será 
exibida uma mensagem para permitir que confirme a sua ação. 

5. Para continuar, clique em Sim. A mensagem de confirmação da senha é exibida. 

 
6. Digite a sua palavra passe e clique em Continuar. Depois que a media for removida, as miniaturas 

correspondentes tornam-se marcadores de posição sobrepostos com a palavra “Removido”. As 
miniaturas não podem ser removidas. 
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Terminar sessão de utilizador e encerramento do sistema 
O sistema RetCam Envision oferece opções de terminar sessão automático e manual. Terminar sessão 
fecha a conta do utilizador ativo no sistema RetCam Envision em uso. É uma etapa separada do 
encerramento, que desliga a alimentação principal. 

NOTAS:  
• Após um período de inatividade, um utilizador conectado é desconectado automaticamente.  

O mínimo padrão é 15 minutos. Este valor pode ser alterado pelo seu Administrador RetCam. 
• Natus Medical Incorporated recomenda que faça cópia de segurança e armazene os dados 

antes de desligar osistema RetCam Envision. Ver “Exportar e importar dados do paciente”. 

Para sair da sessão e desligar o sistema, clique  na barra de estado e selecione uma das seguintes 
opções no menu pop-up: 

• Para fazer terminar a sessão da sua conta de utilizador sem desligar o sistema, selecione  
Terminar sessão. 

• Para sair da sua conta de utilizador e desligar o sistema, selecione Desligar. 
Se o sistema parar de responder, espere pelo menos 1 minuto. 

Se o sistema não responder após 1 minuto, pressione Botão de energia do sistemaBotão de energia 
do sistema uma vez no painel de controlo. Todos os indicadores do painel de controlo, exceto o 
indicador DC/AC, serão desligados. 

Encerramento forçado 
O encerramento forçado é recomendado somente se for necessário. Pode ocorrer corrupção de dados.  

Para executar um encerramento forçado, pressione o botão Ativação do Sistema no painel de controlo 
por pelo menos 6 segundos.  
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3. Exportar e importar dados do paciente 
Exporte ou importe registos de pacientes, exames e media para:  
• Disponibilize os dados RetCam Envision em outros sistemas RetCam Envision. Os dados incluem as 

informações do paciente selecionado, exames para o(s) paciente(s) e todas as medias no(s) exame(s). 
• Faça cópias de segurança do media original na unidade de armazenamento (imagens e vídeos). 
• Visualize com software de imagem padrão. 
• Use imagens RetCam Envision com sistemas de imagem de terceiros. 

Cópia de segurança de dados 
O sistema RetCam Envision armazena todas as imagens e vídeos na unidade de armazenamento 
interno. Natus Medical Incorporated recomenda vivamente a fazer cópia de segurança de todos os dados 
no final de cada dia em que adquirir novas imagens. 

Para retenção de dados de longo prazo, a Natus Medical Incorporatedrecomenda que faça cópia de 
segurança de todos os dados num outro computador na rede do escritório, de preferência um computador de 
classe de servidor com grande capacidade e recursos de armazenamento redundante (Matriz Redundante de 
Discos Independentes, ou RAID). Para cópia de segurança secundária neste ambiente, considere fazer uma 
cópia de segurança num dispositivo USB de armazenamento em massa removível. 

Exportar dados 
Pode exportar dados para qualquer local acessível. Uma cópia dos dados é exportada e os dados 
originais estão intactos na unidade de armazenamento do sistema. 

NOTA: A Natus Medical Incorporated recomenda limitar a exportação a no máximo 3000 imagens num 
(1) lote para evitar um tempo de transferência prolongado. Em vez de exportar um grande lote de dados, 
exporte pequenos lotes. 

Para exportar dados: 

1. Verifique se o dispositivo de destino (como um USB) está pronto e tem espaço suficiente. 

2. Na janela Pacientes e Exames, procure os registos desejados. 

3. Nos resultados da pesquisa, selecione uma opção no menu pendente Selecionar Imagens, que 
aparece acima da lista de pacientes. 
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Tudo Selecionar todos os registos. 

Nenhum Se algum registo tiver sido selecionado, esta opção limpa as seleções. 

Sinalizado Seleciona todas as media (imagens e vídeos) que foram sinalizadas. 

De hoje Seleciona todas as media capturadas na data atual. 

Desta semana Seleciona todas as media capturadas durante a semana atual, de domingo a sábado. 

Deste mês Seleciona todas as media capturadas durante o mês atual. 

Olho direito (OD) Seleciona todas as media capturadas do olho direito. 

Olho Esquerdo (OS) Seleciona todas as media capturadas do olho esquerdo. 

Olho não especificado Seleciona todas as media rotuladas como “Não especificada”. 

Sem cópia de segurança Seleciona a media que não foi exportada. Isso é especialmente útil para verificar 
se a cópia de segurança dos dados foi feita após uma data específica se os 
critérios de data foram usados para a pesquisa. 

4. Clique . Este botão fica acinzentado até que os registos sejam selecionados. 

5. Selecione as opções apropriadas na caixa de diálogo Exportar (Figura 29). 

6. Clique em Exportar. Quando o processo de exportação estiver concluído, um relatório mostra o 
número de registos que foram copiados com sucesso. 

 
Figura 29. Caixa de diálogo Exportar 

1 

2 

3 
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1 Especifique o local de destino 
• Selecione um caminho usado anteriormente no menu pendente Caminho, digite um novo 

caminho no campo ou clique em Procurar para selecionar outro local. Por padrão, os campos 

são preenchidos com as opções que foram usadas para a última exportação. Clique em  
para redefinir o local de destino para o padrão. 

• Crie uma subpasta. Use os menus pendentes à direita para construir um nome de subpasta com 
campos de dados existentes. 

• Se optar por sobrescrever os dados existentes, será exibida  uma mensagem para permitir a confirmação. 

2 Formato do ficheiro. Verifique se o destino de exportação tem espaço disponível suficiente. 
• MLX é o formato de dados encriptados propriedade de RetCam Envision. 
• DCM é o nome da extensão do ficheiro para arquivos de dados de pacientes que são compatíveis 

com DICOM para oftalmologia. 
NOTAS: 

o A opção Ficheiro DCM aparece apenas se a opção DICOM estiver incluída na sua compra. 
o As anotações nas imagens não são transferidas com arquivos DCM. 

• Dividir ficheiro Se selecionar este formato, a caixa de diálogo expande-se e fornece opções 
adicionais (ver baixo).  

3 Opções de formato de ficheiro dividido: 
• Exportar Imagens  

o O formato Portable Network Graphic (PNG) usa compactação para reduzir o tamanho do ficheiro 
(cerca de metade do tamanho de um ficheiro bitmap), mas sem perda de qualidade ou 
resolução. Pode ser visualizado num navegador da internet padrão e usado no processamento 
de imagens ou em aplicativos de visualização. 

o O formato JPG usa compactação para reduzir o tamanho do arquivo, o que resulta em perda de 
resolução ou qualidade em proporção à quantidade de compactação. 

• Adicione sobreposições de texto. Selecione as sobreposições de texto que deseja incluir e selecione 
a posição das sobreposições nas imagens. Observe que as sobreposições de texto aplicam.-se 
apenas aos tipos de imagem PNG e JPG. 

• Exportar dados 
o Formato Extensible markup language (XML) 
o Formato Valores Separados por Vírgulas (CSV) 
o Formato de texto genérico (TXT) 

• Exportar vídeo (AVI) 

Importar dados 
Exceto para cópia de segurança de dados, o destino de exportação na rede é um local intermediário. 
Para completar a transferência de dados e disponibilizar as imagens para visualização em outro sistema 
RetCam Envision, deve usar o software RetCam para importar as imagens transferidas para o banco de 
dados do sistema de destino. 

NOTAS: 
• Para garantir que a data e a hora do exame são exibidas com precisão, determine o fuso horário 

no qual os dados do paciente foram originalmente capturados. Crie um domínio com o local 
definido para esse fuso horário e importe os dados do paciente para esse domínio. 

• A operação de importação pode ser demorada. A importação máxima recomendada por lote 
único é de 3000 imagens. É altamente recomendável que limite o tamanho do lote importando 
imagens de um paciente de cada vez e selecionando apenas as imagens necessárias para as 
suas necessidades imediatas. 

• Use o formato MLX ao importar imagens capturadas em outro sistema RetCam Envision  
(ou imagens de sistemas RetCam anteriores usando o software versão 6.3 e superior). 
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Para importar dados: 

1. Verifique se a unidade da qual vai importar está conectada e pronta. 

2. Na janela Pacientes e Exames, clique em : 

3. Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim. Selecione as opções apropriadas na caixa de 
diálogo Importar revisão (Figura 30).  

4. Clique em Importar. Este botão fica acinzentado até que os arquivos sejam selecionados. Quando  
o processo de importação estiver concluído, um relatório mostra o número de registos que foram 
copiados com sucesso. 

NOTA: Se algum ficheiro não foi importado, clique em Ver registo na caixa de diálogo Importar 
relatório para obter detalhes. Clique OK para  para fechar o relatório. 

5. Na janela Pacientes e Exames, clique em Mostrar todos e confirme se os registos de pacientes 
importados estão presentes. 

 
Figura 30. Caixa de diálogo de importação de revisão 

1 Localização da fonte. Por padrão, este campo exibe o local de origem usado para a última importação. 
• Digite um novo caminho no campo ou clique em Procurar para selecionar outro local. Marque a 

caixa de seleção Incluir subpastas, se desejar. 

• Clique em  para redefinir o local de origem para o padrão. 
• Clique em Selecionar para exibir as pastas e ficheiros. 

2 Pastas Use as caixas de seleção para marcar e desmarcar as pastas que deseja importar. 

3 Detalhes da imagem selecionada. Selecione um ficheiro à direita para exibir os detalhes. Se o ficheiro for 
uma imagem estática, será exibida uma miniatura da imagem. Se o ficheiro for um vídeo, é exibida uma 
imagem de um rolo de vídeo. 

4 Lista de ficheiros numa pasta selecionada. Use as caixas de seleção para marcar e desmarcar os ficheiros 
que deseja importar. O número de ficheiros selecionados é exibido na parte inferior da caixa de diálogo. 

 

1 

2 
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4. Angiografia de Fluoresceína (AF) 
NOTA: A fonte de luz AF é uma opção para o sistema RetCam Envision Confirme se o sistema está 
equipado com a fonte de luz AF antes de agendar um exame AF. 

Uma fonte de iluminação azul de banda estreita excita a fluorescência injetada que circula na vasculatura 
retiniana. Quando exposta à luz azul, a fluoresceína emite luz verde. Um filtro de barreira na peça 
manual  rejeita a luz azul refletida pela retina; assim, a emissão verde é visível. 

1. Na janela Pacientes e Exames, inicie um novo exame (clique ). 

2. Engate o filtro de barreira AF deslizando o interruptor AF na peça manual em direção à parte traseira 
da peça manual. 

3. Conecte o cabo de fibra ótica na porta de iluminação AF. Se o LED azul acima do botão Iluminação 
no painel de controlo não acender, pressione o botão para acender a lâmpada AF. A luz azul será 
emitida pela peça manual. 

 
4. Na janela de imagem em tempo real, certifique-se de que a imagem Vermelho livre/AF está ativada 

(o indicador Vermelho livre fica verde e muda automaticamente para "LIGADO”) 

5. No início da injeção de corante fluoresceína, inicie o cronómetro (clique ) e pressione 
simultaneamente o botão Capturar no pedal para capturar uma imagem estática. No final da injeção, 
capture outra imagem para marcar a hora da injeção. 

6. Capture imagens estáticas conforme a tinta circula no olho do paciente. 

NOTA:  
Se estiver a usar captura de vídeo: 
• No modo AF, o cronómetro é controlado separadamente do vídeo. Por exemplo, quando o 

vídeo é pausado ou parado, a captura do vídeo é interrompida, mas o cronómetro continua.  
• Pausar a captura de vídeo não salva as imagens de vídeo. Pare a gravação de vídeo para 

extrair e salvar imagens do vídeo. 

7. Se estiver tirar imagens do outro olho, selecione a designação de olho no campo Olho e capture 
imagens desse olho. 

8. Quando terminar, pause o cronómetro (clique ) e saia do exame.  
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5. DICOM 
Se a opção DICOM estiver incluída na sua compra sistema RetCam Envision, deve ter uma licença para 
configurar e usar DICOM no seu sistema RetCam Envisionsistema RetCam Envision. 

Configurar definições DICOM 
NOTA: A sua conta de utilizador deve ter permissão para configurar as definições DICOM. 

1. Verifique se o seu sistema RetCam Envision está conectado à rede e se o servidor PACS está 
acessível. 

2. No seu sistema RetCam Envision, copie a chave da licença para a pasta apropriada. Consulte as 
instruções de trabalho de configuração da licença RetCam Envision DICOM. 

3. Encerre e reinicie o sistema. 

4. Inicie sessão 

5. Clique  na barra de estado e selecione Preferências de utilizador. 
Se o DICOM estiver ativado e a sua conta de utilizador tiver permissão, as configurações DICOM 
estarão disponíveis na caixa de diálogo Preferências do utilizador. 

 
6. Selecione cada grupo de configurações e configure conforme apropriado. 

7. Quando terminar, clique em OK. 
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Importar exames solicitados 
1. Verifique se o seu sistema RetCam Envision está conectado à rede. 

2. Para importar os registos do paciente para os exames solicitados no dia atual para o atual sistema 

RetCam Envision, clique  na janela Pacientes e Exames. 

Se os exames foram agendados, os registos do paciente correspondentes são exibidos. 

3. Antes de realizar um exame, desconecte o sistema da rede. 

4. Selecione um paciente. 

5. Inicie um novo exame e capture imagens. Reveja e guarde as imagens conforme desejado. Para 
obter informações sobre como realizar um exame, consulte "Realizar um exame de paciente”. 

6. Saia do exame. Todas as imagens guardadas são automaticamente colocadas numa fila para 
transferência para o servidor PACS para arquivamento. 

7. Após a conclusão dos exames do dia e antes de desligar o sistema, conecte o sistema à rede. Todas 
as imagens serão transferidas automaticamente. 

8. Para verificar o estado da transferência, abra a Fila de Arquivo. Clique  na Barra de estado e selecione 
Fila de Arquivo. Observe que esta opção está disponível para contas de utilizador com permissão. 

NOTAS:  
• As anotações de imagem não são transferidas para DICOM PACS. 
• Os dados DICOM não podem ser importados. 
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6. Manutenção, Limpeza e Apoio técnico 
O sistema RetCam Envision foi entregue com serviços de firewall e antivírus ativados e configurados. 
Entre em contacto com o Apoio Técnico Natus para obter a revisão mais recente da Política de 
Endurecimento de Segurança RetCam. 

Manutenção geral 
O sistema RetCam Envision requer manutenção geral regular para continuar a funcionar conforme projetado.  

Cronograma de manutenção geral: 
• Entre pacientes: Desinfete, limpe e inspecione a peça da lente. 
• Semanal: Limpe o sistema. 
• Por mês: Inspecionar os cabos e conexões quanto a desgaste.  

Para fins de limpeza, o sistema RetCam Envision é dividido em duas (2) categorias: 
• A peça da lente (entra em contacto com os pacientes) 
• O restante do sistema 

Limpeza e desinfeção da peça de lente 
Desinfete, limpe e inspecione a peça da lente entre os pacientes.  

NOTA: Para evitar que o gel de acoplamento endureça na peça da lente, limpe a área de contacto com o 
paciente imediatamente após o uso. 

Limpeza Manual 
Se utilizar na limpeza manual toalhetes de pano Super-Sani®, toalhetes CaviWipesTM, neodisher® 
Mediclean Forte, ou Prolystica® 2X. Detergente Enzimático, siga estas etapas: 

1. Use os lenços ou detergentes preparados de acordo com as recomendações do fabricante e panos 
sem fiapos humedecidos com a solução de detergente preparada. 

2. Limpe para remover toda a sujidade visível. 

3. Limpe para remover qualquer resíduo químico usando um pano sem fiapos humedecido em água  
da torneira. 

4. Seque com panos sem fiapos e deixe secar ao ar. 

Desinfeção Química de Nível Intermediário 
Para a desinfeção química de nível intermediário usando toalhetes CaviWipesTM ou toalhetes de pano 
Super-Sani®, siga estas etapas: 

1. Limpe e certifique-se de que todas as superfícies permanecem visivelmente húmidas da seguinte 
forma: 4 minutos usando toalhetes de pano Super-Sani® ou 3 minutos usando toalhetes CaviWipesTM 
(use toalhetes adicionais se necessário). 

2. Limpe para remover qualquer resíduo químico usando um pano estéril e sem fiapos humedecido 
com água purificada (PURW). 

3. Seque com panos esterilizados e sem fiapos e deixe secar ao ar. 
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Desinfeção Química de Nível Alto 
Para desinfeção química de nível alto usando a solução Sporox® II ou a solução Cidex® OPA, siga estas etapas: 

1. Equilibre um banho do desinfetante a 20 °C. 

2. Confirme a concentração mínima efetiva (CME) do desinfetante conforme indicado pelo fabricante do 
desinfetante (vários métodos podem ser aplicáveis). 

3. Incline a peça da lente num pequeno ângulo e gradualmente mergulhe a parte frontal no desinfetante 
(certifique-se de que a peça da lente não é rebaixada verticalmente, quando a ponta entrar pela 
primeira vez na solução, para evitar retenção de ar na ponta). 

4. Certifique-se de que não há ar preso entre a superfície côncava da janela ótica e a solução e que a 
superfície do líquido não vai além do nível de imersão permitido (a superfície do desinfetante não 
está acima da linha entre a tampa de aço inoxidável e a caixa de plástico). A profundidade de 
imersão não deve ser superior a 15 mm (0,6 pol.),conforme mostrado abaixo. 

 

5. Quando a parte frontal está imersa, a peça da lente pode sentar-se verticalmente. 

6. Mergulhe da seguinte forma: 30 minutos em solução Sporox® II ou 12 minutos em solução Cidex® OPA. 

7. Enxagúe mergulhando a parte frontal da lente em água purificada (PURW), agite e deixe secar 
durante, no mínimo, 1 minuto. 

8. Seque com panos esterilizados e sem fiapos. 

Limpeza do Sistema 
Como acontece com qualquer dispositivo médico, use boas práticas de saúde pública ao manusear o 
equipamento, com base nas diretrizes do Centro de Controlo de Doenças dos EUA (CCD). Além disso, é 
recomendável limpar suavemente com um pano humedecido com água e sabão neutro. Essa limpeza deve 
preceder todas as operações de serviço. Não borrife soluções de limpeza em nenhuma parte do sistema. 

Inspeção de cabos e conexões 
Todos os meses, verifique se cada cabo e conexão estão devidamente conectados aosistema RetCam Envision. 
Para eliminar a possibilidade de choque elétrico, substitua cabos ou conexões que apresentem danos. 

Eliminação de materiais 
Descarte os resíduos de acordo com os requisitos locais e nacionais. Entre em contacto se precisar de 
ajuda adicional. Consulte “Apoio Técnico”. 
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Declaração REEE 
A Natus está comprometida em atender aos requisitos dos regulamentos de 2014 da União Europeia 
para REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). Essas regulamentações estabelecem 
que os resíduos elétricos e eletrónicos devem ser coletados separadamente para o tratamento e 
recuperação adequados, a fim de garantir que os REEE sejam reutilizados ou reciclados com segurança. 
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 para 
obter detalhes sobre os sistemas de coleta e recuperação disponíveis na sua região em www.natus.com.  

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.  

 

Apoio Técnico 
NOTA: A vida útil do sistema é de pelo menos 7 anos. 

Ao entrar em contacto por telefone, deixe uma mensagem e forneça as seguintes informações: 
• Nome 
• Empresa 
• Informações de Contacto  
• Descrição do problema 
• O tipo de sistema (por exemplo RetCam Envision) e número de série 

Além disso a Serviço Técnico Natus, recomenda que envie um email com as mesmas informações. 

Email: service@retcam.com. A Serviço Técnico Natus responde a emails prontamente. O nosso objetivo 
é responder até 24 horas após a receção. 

O apoio por telefone está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, horário do Pacífico. Se 
necessário, por favor deixe uma mensagem. A Serviço Técnico Natus  retorna chamadas prontamente. 

Telefone: +1 650-802-0400 
Chamada gratuita: 1-888-496-2887 (Apenas nos EUA e Canadá) 

Endereço para correspondência: 
Natus Medical Incorporated  
1183 Quarry Lane, Suite A 
Pleasanton, CA 94566 
EUA 

https://natus.com/
mailto:service@retcam.com
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Serviço 
Para questões de serviço, entre em contacto com o Apoio Técnico Natus. Consulte “Apoio Técnico”. 

Módulos de substituição de campo 
Para obter informações sobre a substituição de um módulo, entre em contacto com o Apoio Técnico 
Natus e forneça o número de peça do serviço. Consulte a lista abaixo. 

Número da peça de serviço Descrição 
SERVIÇO 18-000557 Concentrador USB 
SERVIÇO 18-000572 Isolador Ethernet 
SERVIÇO 18-000663 Fusível 
SERVIÇO 60-000001 Peça manual 
SERVIÇO 61-000090 CPU 
SERVIÇO 61-000112 Módulo de Controlo de Instrumento 
SERVIÇO 61-000156 Módulo Fonte de alimentação 
SERVIÇO 61-000005 Bateria de iões de lítio 
SERVIÇO 61-000010 Pedal 
SERVIÇO 61-000012 Módulo LED Branco 
SERVIÇO 61-000033 Teclado 
SERVIÇO 61-000046 Módulo LED Azul 
SERVIÇO 61-000056 Rato 
SERVIÇO 61-000069 Membrana 
SERVIÇO 61-000091 Monitor de exibição 
SERVIÇO 61-000166 Caixa Fortinet 30E 
UPGRADE RETCAM-AF Kit de atualização AF para sistemas RetCam 

Envision sem AF 
N/A Cabo de alimentação - deve atender às seguintes 

especificações: 
• Grau hospitalar 
• 305 cm (10 pés) de comprimento máximo 
• Avaliado em 10A (mínimo) 
• Listado UL/CSA 
• REACH, compatível com RoHS 
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7. Solução de problemas 

Inicialização do sistema 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

O BitLocker não foi habilitado na 
unidade de dados principal. 
Habilitar o BitLocker é 
recomendado para aumentar a 
segurança. 

O BitLocker não foi habilitado por 
um administrador antes da tentativa 
do utilizador de iniciar o sistema. 

Consulte o seu Administrador 
RetCam. 

Não foi possível conectar ao 
servidor SQL após 45 segundos. 

O utilizador tentou iniciar o sistema. 
O serviço SQL foi instalado, mas foi 
desativado. 

Consulte o seu Administrador 
RetCam. 

Encerramento do Sistema 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

Isso vai desligar o sistema. Tem 
certeza que quer continuar? 

O utilizador tentou encerrar o 
sistema. 

• Clique em Sim para desligar. 
• Clique em Não para cancelar o 

encerramento. 

O sistema operacional não pode 
ser encerrado. 

Um utilizador sem permissão tentou 
desligar o sistema. 

Consulte o seu Administrador 
RetCam. 

Pacientes e Exames 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

Aviso: Pode perder essas medias! 
<#> os itens de media marcados 
não foram armazenados numa 
cópia de segurança. Quer 
continuar? 

O utilizador tentou remover a media 
selecionada da qual não foi feita 
cópia de segurança. 

• Para cancelar clique em Não. 
Faça cópia de segurança da 
media e tente novamente. 

• Para continuar sem fazer cópia 
de segurança da media, clique 
em Sim. Observe que a media 
removida não é recuperável. 
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Novo exame e imagens em tempo real 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

O seguinte pode ser um problema 
para imagens em tempo real: 
• O sistema está a funcionar 

com bateria, mas deve ser 
conectado. 

Quer continuar? 

O utilizador iniciou um novo exame 
enquanto o sistema estava a 
funcionar apenas com bateria. 

Ação recomendada: 
Conecte o sistema à alimentação 
AC e clique em Sim. 

Erro da fonte de luz (caso: 1) Nenhum cabo de fibra ótica está 
conectado. 

Reconecte o cabo de fibra ótica. 

Erro da fonte de luz (caso: 2) O interruptor AF está ligado, mas 
nenhum cabo de fibra ótica está 
conectado. 

Conecte o cabo de fibra ótica à 
fonte de luz AF ou desligue o 
interruptor AF e conecte o cabo de 
fibra ótica à fonte de luz branca. 

Erro da fonte de luz (caso: 9) A fonte de luz estava desligada ou 
o utilizador desligou a fonte de luz. 

Pressione o botão Iluminação no 
painel de controlo para ligar a fonte 
de luz. 

Verifique a conexão do carrinho AF 
(caso: 10) 

O interruptor AF da peça manual  
estava ligado e a câmara não 
estava conectada à fonte de luz AF. 

Pressione o botão de iluminação no 
painel de controlo para desligar a 
fonte de luz e desligue o interruptor 
AF da peça manual. 

Verifique o interruptor AF na HP 
(Caso: 12) 

O modo AF não foi ativado: 
O interruptor AF da peça manual 
estava ligado ou o utilizador ligou o 
interruptor AF. 

Desligue o interruptor AF da peça 
manual. 

Verifique o interruptor AF na HP, 
verifique o indicador luminoso do 
painel de controlo (Caso: 17) 

O modo AF foi ativado: 
Tanto o interruptor AF quanto a 
iluminação da peça manual 
estavam desligados. 

• Ligue o interruptor AF da peça 
manual. 

• Pressione o botão Iluminação 
no painel de controlo para ligar 
a fonte de luz. 

Verifique o indicador luminoso do 
painel de controlo (Caso: 18) 

O modo AF foi ativado: 
A iluminação estava desligada ou o 
utilizador desligou a iluminação. 

Pressione o botão Iluminação no 
painel de controlo para ligar a fonte 
de luz. 

Verifique o interruptor AF na HP 
(Caso: 21) 

O modo AF foi ativado: 
O filtro AF estava desligado ou o 
utilizador desligou o interruptor AF. 

Ligue o interruptor AF da peça 
manual. 

Ocorreu um erro ao capturar a 
media. Consulte o registo para 
obter detalhes. 

O utilizador tentou capturar 
imagens. 

Consulte o seu Administrador 
RetCam. 

O exame NÃO será guardado; 
nenhuma imagem/vídeo foi 
capturado. Tem certeza de que 
está tudo OK? Selecione “Sim” para 
confirmar ou “Não” para regressar 
ao exame. 

O utilizador tentou sair da imagem 
em tempo real sem capturar 
nenhuma imagem ou vídeo. 

• Clique em Sim para sair. 
• Clique em Não para cancelar e 

regressar à imagem em tempo 
real. 
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Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

O exame NÃO será guardado; o 
exame contém imagens/vídeos, 
mas nenhum está definido para ser 
guardado. Tem certeza de que está 
tudo OK? Selecione “Sim” para 
confirmar ou “Não” para regressar 
ao exame. 

O utilizador tentou sair da imagem 
em tempo real com todas as 
medias capturadas marcadas para 
exclusão. 

• Clique em Sim para sair. 
Nenhuma media será 
guardada. 

• Clique em Não para cancelar e 
regressar à imagem em tempo 
real. 

Não desligue o sistema devido a 
uma possível perda de dados. 

O utilizador pressionou o botão 
Desligar no painel de controlo. 

Clique OK para cancelar o 
desligamento e continuar com a 
imagem em tempo real. 

Revisão do exame 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

Não desligue o sistema devido a 
uma possível perda de dados. 

O utilizador pressionou o botão 
Desligar no painel de controlo. 

Clique OK para cancelar o 
desligamento e continuar com a 
revisão do exame. 

Importar 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

Se estiver a importar de uma 
unidade removível, a mesma deve 
estar conectada antes de iniciar o 
processo de importação. Todas as 
unidades necessárias estão 
prontas? 

O utilizador tentou importar dados 
de uma unidade removível. 

Verifique se a unidade da qual 
importar está conectada e pronta e 
clique em Sim. 

Imprimir 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

Não há impressora instalada no 
sistema. 

O utilizador tentou imprimir. Consulte o seu Administrador 
RetCam. 

A impressora parece estar off-line 
ou desconectada. Por favor 
verifique e tente novamente. 

O utilizador tentou imprimir. Consulte o seu Administrador 
RetCam. 
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Preferências de Utilizador 
Mensagem Condição ou ação do utilizador Ação corretiva 

A marca de água personalizada 
não pode ser maior que 640x100. 
Use uma imagem menor. 

Configuração de imagens em 
tempo real: 
O utilizador tentou carregar uma 
marca de água. 

Carregue uma imagem menor. 

A marca de água personalizada 
não pode ser menor que 160x32. 
Por favor, use uma imagem maior. 

Configuração de imagens em 
tempo real: 
O utilizador tentou carregar uma 
marca de água. 

Carregue uma imagem maior. 

Erro ao tentar carregar a marca de 
água personalizada para verificar: 
{mensagem de exceção}. 

Configuração de imagens em 
tempo real: 
O utilizador tentou carregar uma 
marca de água que não é um 
arquivo de imagem. 

Carregue um ficheiro de imagem. 

Não é possível carregar a marca de 
água personalizada para verificar. 

Configuração de imagens em 
tempo real: 
O utilizador tentou carregar uma 
marca de água. 

O formato do ficheiro pode estar 
errado. Carregue um ficheiro de 
imagem que esteja no formato 
correto. 

Nenhum índice com nível de 
fragmentação igual ou superior a "+ 
limar +"% está  a ser encontrado. 

Configuração de manutenção de 
base de dados: 
O utilizador verificou as estatísticas 
e o nível de fragmentação era 
menor que o nível especificado (o 
padrão é 15). 

Esta mensagem é para fins 
informativos. 

{0} dos ficheiros de registo de 
auditoria não puderam ser 
excluídos. 
(NOTA: {0} indica o número de 
ficheiros.) 

Configuração de registo de 
auditoria: 
O utilizador tentou excluir os 
registos de auditoria. 

Esta mensagem é para fins 
informativos. 

Outras Condições de Erro 
Mensagem Ação corretiva 

O utilizador não tem permissão para iniciar sessão. Consulte o seu Administrador RetCam. A conta do 
utilizador pode estar desativada. 

Erro fatal, não foi possível gravar o erro no ficheiro. Consulte o seu Administrador RetCam. 

Ocorreu um erro ao alternar para congelar/interromper 
a gravação. Consulte o registo para obter detalhes. 

Consulte o seu Administrador RetCam. 

Incapaz de reproduzir o vídeo, tente o número <#>. Consulte o seu Administrador RetCam. Causas 
Possíveis: 
• O arquivo de vídeo selecionado foi excluído. 
• Um vídeo antigo foi importado (por exemplo, 

RetCam 4.1 ou mais antigo). 

captureGraphBuilder é nulo! Consulte o seu Administrador RetCam. 
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8. Utilitários 
NOTA: As opções disponíveis no menu pop-up Utilitários são baseadas nas permissões atribuídas à sua 
conta de utilizador. A Figura 31  é um exemplo e a lista completa de opções é descrita na tabela a seguir. 

Bara de estado: 

 

 
Figura 31. Menu Utilitários 

Sobre Exibe a versão do software sistema RetCam Envision e outras informações do sistema. 
Para obter informações sobre a licença de software de terceiros usado no RetCam 
Envision, clique em Licença de Software na caixa de diálogo Sobre. 

Ajuda Exibe uma cópia em PDF do Manual de utilizador do RetCam Envision. 

Auditoria de Imagem Para uso apenas.Administrador RetCam, 

Registos de sistema Para uso apenas.Administrador RetCam, 

Preferências Utilizador Abre a janela Preferências do utilizador. Consulte “Configurar Preferências de Utilizador”. 

Gerir utilizadores Crie e modifique contas de utilizador e redefina palavras passe. Para uso 
apenas.Administrador RetCam, Consulte “Gerir utilizadores”. 

Desbloquear modo de 
manutenção 

Fornece acesso à manutenção do sistema e outras tarefas. Para uso 
apenas.Administrador RetCam, O sistema solicitará a palavra passe do modo de 
manutenção. Esta opção fica acinzentada se o sistema estiver no modo de manutenção. 
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Configurar Preferências de Utilizador 
NOTA: A sua conta de utilizador deve ter permissão para configurar as preferências de utilizador. Se a sua 
conta de utilizador não tiver permissão, as opções de configuração não estão disponíveis ou desabilitadas. 

Menu Utilitários 

Preferências de Utilizador 

 
Figura 32. Janela Preferências de Utilizador 

Registo de auditoria Configure os registos de auditoria do sistema. 

Autenticação Configure a autenticação para dispositivos e redes locais. As opções do Active 
Directory são visíveis apenas para contas de utilizador que têm permissão.  
Para autenticação de rede, tem a opção de permitir que os utilizadores se 
autentiquem usando o Active Directory e, em caso afirmativo, pode 
opcionalmente solicitá-lo. 
Para criar um utilizador com autenticação Active Directory, consulte “Criar uma 
conta de utilizador”. 

Terminar Sessão automático Configure Terminar Sessão automático. 
NOTA: O Terminar Sessão automático. não se aplica durante um exame se 
certas caixas de diálogo estiverem abertas ou em outras circunstâncias que 
possam causar perda de dados. 

Manutenção de Base de Dados Manter funções de base de dados. 

Dispositivo Gerir o nome do dispositivo e o número de série. 

DICOM Configure DICOM (disponível apenas se DICOM estiver instalado). Para mais 
detalhes consulte “DICOM”. 

Domínio Configurar domínios. Consulte “Configurar domínios”. 
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Imagens em tempo real Configure o dispositivo da câmara, o tamanho do arquivo de imagem em tempo 
real e as marcas de água personalizadas. 

Novo exame Configure as configurações de imagem para novos exames. 

Notificação Faça a gestão das mensagens para uso geral, atividades de 
importação/exportação, biblioteca de imagens, remoção de media e hardware. 

Permissões Gerir funções e permissões do utilizador. Consulte “Funções e permissões do 
utilizador”. 

Impressoras Defina as impressoras padrão. 

Windows Fornece acesso às funções do Windows. Algumas funções estão disponíveis 
apenas para contas de utilizador com permissão e algumas funções estão 
disponíveis apenas no modo Administrador/Serviço/Manutenção. 

Configurar domínios 
NOTA: O sistema RetCam Envision requer pelo menos um (1) domínio. Um domínio padrão chamado 
“RetCam” está incluído no seu sistema. 

Das Preferências de Utilizador 

Domínio 

 
Figura 33. Opções de configuração de domínio 

 

Criar um domínio Consulte “Criar um domínio”. 

 

Editar um domínio Consulte “Editar um domínio”. 
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Apagar um domínio Apenas contas de utilizador com permissão podem excluir domínios. 

 

Atribuir domínios aos pacientes. 

 

Atribuir pacientes a domínios. 

 

Copie pacientes para outros domínios. 

 

Atribuir pacientes órfãos a um domínio. 

Criar um domínio 

Da caixa de diálogo Selecionar Domínio Em Preferências do utilizador, Domínio selecionado 

Criar um domínio 
 

 
Figura 34. Caixa de diálogo Criar Domínio 

Nome (Obrigatório) O nome do domínio é exibido em todo o.sistema RetCam Envision. Insira um nome 
que seja significativo e reconhecível por todos os utilizador. 

Descrição Inserir uma descrição. 

Localização (Obrigatório) Identifica a localização geográfica do.sistema RetCam Envision. Além disso, define 
o fuso horário desse sistema. Selecione o local apropriado no menu pendente. 
Adicione um novo local ou crie ou altere o fuso horário, se necessário. A configuração de fuso 
horário é usada para exibir a data e a hora do exame de um paciente no seu fuso horário local. 

Instituição Selecione a instituição apropriada no menu pendente. Adicione uma instituição, se necessário. 

Departamento Selecione o departamento apropriado no menu pendente. Adicione um departamento, se necessário. 

Grupo Selecionar o grupo apropriado no menu pendente. Adicione um grupo, se necessário. 

Estudo Selecione o estudo apropriado no menu pendente. Adicione um novo estudo, se necessário. 

Comercial (Obrigatório) Exibe uma lista de utilizadores que têm acesso a este domínio. Adicione 
utilizadores ou modifique atribuições, se necessário. 
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Editar um domínio 

Em Preferências do utilizador, Domínio selecionado 

 

 
Figura 35. Caixa de diálogo Editar Domínio 

Nome (Obrigatório) Editar o nome de domínio conforme desejado. 

Descrição Inserir uma descrição. 

Localização (Obrigatório) Selecione o local apropriado no menu pendente. Editar as informações de 
localização, se necessário. 

Instituição Selecione a instituição apropriada no menu pendente. Adicionar ou editar uma instituição,  
se necessário. 

Departamento Selecionar o departamento apropriado no menu pendente. Adicionar ou editar uma 
instituição, se necessário. 

Grupo Selecionar o grupo apropriado no menu pendentes. Adicionar ou editar uma instituição,  
se necessário. 

Estudo Selecione o estudo apropriado no menu pendente. Adicionar ou editar uma instituição,  
se necessário. 

Utilizadores (Obrigatório) Exibe a lista de utilizadores que têm acesso a este domínio. Atribua utilizadores 
ao domínio, se necessário. 

Gerir utilizadores 
NOTAS:  

• Apenas a conta Administrador RetCam pode ser usada para criar e editar contas de utilizadores 
e palavras passe. 

• As contas de utilizadores não podem ser excluídas. 
• Para configurar as permissões para uma conta de usuário, consulte “Configurar funções e permissões”. 
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Criar uma conta de utilizador 

Em Menu Utilitários 

Gerir utilizadores > Criar utilizador 

 
Figura 36. Caixa de diálogo criar utilizador 

NOTA: Todos os campos são obrigatórios, a menos que o utilizador seja autenticado usando apenas o 
Active Directory. Consulte “Autenticação de rede”. 

Nome de utilizador Fornece um identificador exclusivo para o utilizador. Este nome é exibido em todo 
o sistema RetCam Envision. A sua instituição de saúde deve seguir um sistema 
definido de atribuição para que os utilizadores possam reconhecer uns aos outros 
facilmente. O nome de utilizador não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. 
NOTA: Para autenticação do Active Directory, o nome de utilizador já deve existir 
no domínio. 

Último nome Apelido do utilizador 

Primeiro nome Primeiro no do utilizador 

Palavra passe 
Reintroduzir palavra passe 

Isto é uma palavra passe temporária. A palavra passe inserida em ambos os 
campos deve corresponder. 
A nova palavra passe deve ter pelo menos seis (6) caracteres e incluir pelo menos 
um (1) caractere numérico. 
NOTA: Para autenticação do Active Directory, a palavra passe não é usada. 

Identificação do email Endereço de email do utilizador para todo o trabalho do sistema RetCam. 
NOTA: Para autenticação do Active Directory, o endereço de email não é usado. 

Domínios Atribua domínios ao utilizador, se necessário. Consulte “Atribuir domínios a uma 
conta de utilizador”. 
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Autenticação de rede 
Para inícios de sessão do Active Directory, pode exigir autenticação no Active Directory ou fornecer aos 
utilizadores a opção de autenticação no Active Directory. Ver opções disponíveis na Figura 37. 

Das Preferências de Utilizador 

Autenticação 

 
Figura 37. Opções de autenticação de rede 

Editar uma conta de utilizador 
Do Menu Utilitários 

Gerir utilizadores > Modificar utilizador, selecionar utilizador 

 
Figura 38. Caixa de diálogo editar utilizador 
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NOTA: Todos os campos são necessários. 

Nome de utilizador Fornece um identificador exclusivo para o utilizador. Este nome é exibido em todo 
o sistema RetCam Envision. A sua instituição de saúde deve seguir um sistema 
definido de atribuição para que os utilizadores possam reconhecer uns aos outros 
facilmente. O nome de utilizador não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. 

Último nome Apelido do utilizador 

Primeiro nome Primeiro no do utilizador 

Palavra passe 
Reintroduzir palavra passe 

NOTA: Não selecione esses campos, a menos que queira alterar a palavra passe 
do utilizador. Selecionar qualquer um dos campos Palavra passe limpa a palavra 
passe. Para preservar a palavra passe do utilizador caso tenha sido apagada 
acidentalmente, pressione Cancelar e reinicie. 
A palavra passe inserida em ambos os campos deve corresponder. 
A nova palavra passe deve ter pelo menos seis (6) caracteres, incluir pelo menos 
um (1) caractere numérico e deve ser diferente da palavra passe antiga. 

Identificação do email Endereço de email do utilizador para todo o trabalho do sistema RetCam 

Desativar utilizador Selecione esta caixa de seleção para desativar a conta de utilizador. 

Domínios Atribua domínios à conta de utilizador, se necessário. Consulte “Atribuir domínios a 
uma conta de utilizador”. 

Atribuir domínios a uma conta de utilizador 

Da caixa de diálogo Criar utilizador ou Editar utilizador 

Atribuir Domínios 

 
Figura 39. Caixa de diálogo Atribuir Domínios 

Deve atribuir pelo menos um (1) domínio a uma conta de utilizador. 
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Redefinir palavra passe 
NOTAS:  

• Apenas a conta Administrador RetCam pode ser usada para redefinir as palavras passe do utilizador. 
• A nova palavra passe deve ter pelo menos seis (6) caracteres, incluir pelo menos um (1) 

caractere numérico e deve ser diferente da palavra passe antiga. Esta regra de palavra passe 
aplica-se a todas as funções de utilizador. 

Em Menu Utilitários 

Gerir utilizadores> Redefinir palavra passe 

 
Figura 40. Caixa de diálogo Redefinir palavra passe 

Após a redefinição de palavra passe, o utilizador deverá alterar a palavra passe no primeiro início de sessão. 

Funções e permissões do utilizador 
Às contas de utilizador são atribuídas funções, que determinam o grau de acesso e as tarefas que 
podem ser realizadas no seu sistema RetCam Envision. O Administrador RetCam tem o nível de  
acesso mais alto e pode modificar funções, adicionar funções e atribuir permissões. 

As funções padrão são: 
• RetCam geral 
• Gerador de imagem RC 
• Administrador RetCam 

As funções recebem permissões nas seguintes categorias: 
• Geral 
• Paciente 
• Exames 
• Importar/Exportar 
• Especial 
• Administrativo 
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Configurar funções e permissões 

Das Preferências de Utilizador 

Permissões 

 
Figura 41. Opções de configuração de permissões 

Na guia Funções do utilizador, selecione o utilizador e aplique as funções desejadas. Para ver as 
permissões, selecione as guias Permissões da Função e Exibir Permissões do Utilizador. 
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9. Segurança e Etiquetagem 

Segurança elétrica 
O sistema foi projetado, inspecionado e testado para cumprir os requisitos de segurança da IEC 60601-1 
com relação a incêndio, choque e riscos mecânicos apenas se usado conforme pretendido. 

Equipamento Elétrico Classe I Tipo BF 
Classificado para operação contínua 

IEC 60601-1: 2005 Corrigendum 1 + Corrigendum 2 

Os equipamentos acessórios conectados às interfaces analógicas e digitais devem ser certificados 
para os respetivos padrões IEC (ou seja, IEC60950 para equipamentos de processamento de dados 
e IEC 60601-1 para equipamentos médicos). Além disso, todas as configurações devem estar em 
conformidade com o padrão de sistema IEC 60601-1 e 60601-1-2. Qualquer pessoa que conecte 
equipamento adicional à parte de entrada do sinal ou à parte de saída do sinal configura um sistema 
médico e, portanto, é responsável por garantir que o sistema esteja em conformidade com os 
requisitos da norma de sistema IEC 60601-1 e 60601-1-2. Em caso de dúvida, entre em contacto 
com o Apoio Técnico Natus. 

 
Emissões Eletromagnéticas RetCam Envision 

Nível Conformidade: Grupo 1, Classe A 

Tipo de Teste Nível de Conformidade Notas 

Emissões irradiadas 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupo 1, Classe A O sistema RetCam Envisionsistema RetCam Envision gera 
energia de RF relacionada apenas à função interna. As 
emissões de RF do sistema são muito baixas e não devem 
causar qualquer interferência em equipamentos eletrónicos 
próximos. O sistema RetCam Envision ié adequado para 
utilização em todos os estabelecimentos que não sejam 
domésticos e pode ser utilizado em estabelecimentos 
domésticos e naqueles diretamente ligados à rede pública 
de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios de 
uso doméstico, desde que respeitado o seguinte: 
NOTA: As características de emissões deste equipamento 
tornam-no adequado para uso em áreas industriais e 
hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado num ambiente 
residencial (para o qual o CISPR 11 classe B é normalmente 
necessário), este equipamento pode não oferecer proteção 
adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. 
O utilizador pode precisar tomar medidas de mitigação, 
como realocar ou reorientar o equipamento. 

Emissões conduzidas 
CISPR 11/ 
EN 55011 

Grupo 1, Classe A 

Emissões Harmónicas 
EN 61000-3-2 

Classe A  

Flutuações de tensão/ Emissões 
de oscilação EN 61000-3-3 

Cumpre com 

FCC Parte 15B Cumpre com 
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RetCam Envision Imunidade eletromagnética 

Tipo de teste 
IEC 60601-1-2  
Nível de teste Nível de Conformidade 

Orientação Ambiente 
Eletromagnético 

Descarga Eletrostática 
(DE) 
EN 61000-4-2 

±8 kV contacto 
±15 kV ar 

±8 kV contacto 
±15 kV ar 

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

Transientes elétricos 
rápidos 
(Alimentação AC) 
(Linhas I/O) 
EN 61000-4-4 

±2 kV para linhas de 
fornecimento de energia 

±2 kV para linhas de 
fornecimento de energia 

A qualidade da energia da rede deve ser a 
de um ambiente comercial ou hospitalar 
típico. Perturbações eletrónicas 
(transientes) na alimentação AC podem 
fazer com que o ecrã do sistema se 
desloque continuamente. Se isso ocorrer, a 
imagem não deve prosseguir até que o 
distúrbio pare.  

Ondas linha para linha 
e Ondas linha para 
terra 
(Alimentação AC) 
(Linhas I/O) 
EN 61000-4-5 

±0.5 kV, ±1 kV linha(s) para 
linha(s) 
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
linha(s) para terra 

±0.5 kV, ±1 kV linha(s) para 
linha(s) 
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
linha(s) para terra 

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

Quedas de tensão, 
variações de tensão 
nas linhas de entrada 
da fonte de alimentação 
e interrupções de 
tensão curta 
EN 61000-4-11 

0% UT para ciclo 0.5 a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, e 315° 

0% UT para ciclo 0.5 a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270°, e 315° 

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

0% UT para 1 ciclo e  
70% UT para ciclo 25/30, 
fase única a 0° 

0% UT para 1 ciclo e  
70% UT para ciclo 25/30, fase 
única a 0° 

0% UT para ciclos 250/300 0% UT para ciclos 250/300 

Campo magnético de 
frequência de energia 
(50/60 Hz) 
EN 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Os campos magnéticos de frequência de 
energia devem estar em níveis 
característicos de um local típico num 
ambiente comercial ou hospitalar típico.  
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RetCam Envision Imunidade eletromagnética 

Tipo de teste 
IEC 60601-1-2  
Nível de teste Nível de Conformidade 

Orientação Ambiente 
Eletromagnético 

Imunidade radiada 
EN 61000-4-3 

80 MHz-2.7 GHz 
3 V/m 80%@1 kHz 
 
Campos de proximidade: 
385 MHz, mod de pulso de 
18 Hz, 27 V/m 
 
450 MHz, FM mod, ± 5kHz 
dev, seno de 1 kHz, 28 V/m 
 
710 MHz, 745 MHz e  
780 MHz, pulso de 217 Hz 
Mod, 9 V/m 
 
810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz, 18 Hz mod de 
pulso de, 28 V/m 
 
1720 MHz, 1845 MHz,  
1970 MHz, 217 Hz mod de 
pulso de, 28 V/m  
 
2450 MHz, 217 Hz mod de 
pulso de, 28 V/m 
 
5240 MHz, 5500 MHz, e 
5783 MHz, 217 Hz mod de 
pulso de, 9 V/m 

3 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
 
28 V/m 
 
 
28 V/m 
 
 
9 V/m 

Os equipamentos de comunicação de RF 
portáteis e móveis não devem ser usados 
nem perto de nenhuma parte do Sistema 
RetCam, incluindo cabos, além da distância 
recomendada de separação calculada a 
partir da equação aplicável à frequência do 
transmissor.  
 
Distância de separação recomendada 

d = 1,2  

d = 1,2  80 MHz to 800 MHz 

d = 2,3  800 MHz to 2,7 GHz 

onde  é a potência máxima de saída do 
transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor e d é a distância 
de separação recomendada em meters (m). 

Imunidade conduzida 
EN 61000-4-6 

0.15-80 MHz 
3 Vrms  
 
0.15-80 MHz 
6 Vrms em bandas ISM 
 
80%@1 kHz 

3 Vrms 
 
 
6 Vrms 
 
80%@1 kHz 
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Etiquetas e símbolos 

Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

Apenas RX 

21 CFR 801.109(b)(1) Dispositivos de 
etiquetagem e 
prescrição. 

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

Dispositivo 
Médico 

Não aplicável Não aplicável Uma indicação de 
dispositivo médico 

Este produto é um 
dispositivo médico. 

 

Não aplicável Não aplicável Nenhuma presença 
de borracha de látex 
natural 

O dispositivo médico 
não contém látex de 
borracha natural. 

 

ISO-60601-1,  
Tabela D.2 #10 

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

Siga as Instruções 
de utilização 

Consulte o manual 
de 
instruções/Folheto. 
NOTA no MEU 
EQUIPAMENTO 
“Siga as instruções 
de uso”. 

 

ISO-15223-1,  
Símbolo 5.4.3 

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

Consulte as 
Instruções de 
utilização 

Indica a necessidade 
do utilizador 
consultar as 
instruções de uso. 

ISO 60601-1  
Tabela D.1 #11 

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

Instruções de 
operação 

 

ISO 7000/IEC-60417, 
Símbolo 3500 

Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos. 

Instruções 
eletrónicas de 
utilização 

Para indicar  no 
produto ou na 
embalagem do 
produto que as 
informações 
relevantes para o 
uso do produto estão 
disponíveis em 
formato eletrónico, 
em vez de, ou além 
do formato de papel 
impresso. 

 

IEC-60417; 2002-5194 Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos. 

Indicador 
Alimentação AC/DC 

Para identificar se o 
sistema opera em 
DC ou AC. 
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Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

 

ISO-7000/IEC-60417, 
Símbolo 5019 

Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos. 

Proteção terra, 
proteção 
aterramento. 

Identificar qualquer 
terminal destinado à 
conexão com um 
condutor externo 
para proteção contra 
choque elétrico em 
caso de falha ou o 
terminal de um 
elétrodo de 
aterramento de 
proteção. 

 

IEC-60601-1,  
Tabela D.1 #1 

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

Corrente alternada. Indicar na placa de 
identificação que o 
equipamento é 
adequado apenas 
para corrente 
alternada; para 
identificar terminais 
relevantes. 

 

IEC-60417: 2002-5016 Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos 

Para identificar o 
fusível. 

O sistema contém 2 
fusíveis do tipo 
indicado. Não use 
nenhum outro tipo. 

 

IEC/TR 60878 
Símbolo 5988 

Sistema gráfico para 
equipamentos elétricos 
na prática médica.  

Rede de 
computadores. 

Para identificar a 
própria rede de 
computadores ou 
para indicar o 
terminal de conexão 
da rede de 
computadores. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Símbolo 5140 

Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos.  

Radiação 
eletromagnética não 
ionizante. 

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

 

IEC 62471-2 Segurança fotobiológica 
de lâmpadas e sistemas 
de lâmpadas - Parte 2: 
Orientação sobre 
requisitos de fabricação 
relacionados à 
segurança de radiação 
ótica não laser. 

Aviso: Radiação 
ótica, não olhe 
diretamente para a 
fonte de luz. 

Indica para não olhar 
diretamente para a 
fonte de luz. 

 

ISO-7000/IEC-60417 
Símbolo 0621 

Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos. 

Frágil, manuseie 
com cuidado. 

Indica que o 
conteúdo da 
embalagem de 
transporte é frágil e 
a embalagem deve 
ser manuseada com 
cuidado. 
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Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

 

ISO-7000: 2014-0623 Símbolos gráficos para 
uso em equipamentos. 

Dessa forma. Para indicar a 
posição vertical 
correta da 
embalagem de 
transporte. 

 

ISO 15223-1 
Símbolo 5.3.7 

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

Amplitude Térmica 
de armazenamento. 

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

 

ISO 15223-1 
Símbolo 5.3.8 

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

Faixa de humidade 
de armazenamento. 

Indica a faixa de 
humidade 
(armazenamento) à 
qual o dispositivo 
médico pode ser 
exposto com 
segurança. 

 

ISO 15223-1 
Símbolo 5.3.9 

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

Limitação de 
pressão atmosférica. 

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

 

ISO-15223-1, 
Símbolo 5.3.4 

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

Manter seco. Indica um dispositivo 
médico que precisa 
ser protegido da 
humidade. 

 

ISO-15223-1 
Símbolo 5.1.7 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

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

 

ISO-15223-1 
Símbolo 5.1.6 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

Número de catálogo 
ou modelo. 

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

 

ISO 15223-1 
Símbolo 5.1.1 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

Fabricante. Indica o fabricante 
do dispositivo 
médico. 
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Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

 

ISO-15223-1 
Símbolo 5.1.3 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

Data de fabrico. Indica a data em que 
o dispositivo médico 
foi fabricado. 

 

ISO-15223-1 
Símbolo 5.1.2 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

Representante 
autorizado na 
Comunidade 
Europeia. 

Indica o 
representante 
autorizado na União 
Europeia 
Comunidade. 

 

MDR 2017/745  Regulamento de 
Dispositivos Médicos da 
UE. 

Marca CE. Significa 
conformidade 
técnica europeia. 

 
IEC-60529 Graus de proteção 

fornecidos pelos cabines 
(Código IP). 

Grau de proteção de 
entrada fornecido 
pela cabine. 

Protegido contra os 
efeitos da imersão 
contínua em água. 

 

IEC-60529 Graus de proteção 
fornecidos pelos cabines 
(Código IP). 

Protegido contra 
pingos de água. 

Indica que o 
dispositivo está 
protegido contra os 
efeitos da queda 
vertical de água 

 

ISO-60601-1 
Tabela D.2 #2 

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

Sinal de aviso geral. Indica o risco 
potencial de 
ferimentos pessoais 
no paciente ou 
operador. 

 

ISO-15223-1, 
Símbolo 5.4.4 

Dispositivos médicos - 
Símbolos a serem 
usados com etiquetas, 
rótulos e informações de 
dispositivos médicos a 
serem fornecidos. 

Cuidado: Leia todos 
os avisos e 
precauções nas 
instruções de uso. 

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

ISO 60601-1  
Tabela D.1 #10 

Equipamento elétrico 
médico  — Parte 1: 
Requisitos gerais de 
segurança básica e 
desempenho essencial. 
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Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

 

2012/19/EU Resíduos de 
equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE). 

Instruções de 
eliminação no final 
da vida útil. 

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

 

N/A Marca de Teste. Certificação de 
conformidade norte-
americana. 

Indica que o produto 
foi testado e 
certificado pela TUV 
Rheinland. 

 

IEC/TR 60878 
Símbolo 5009 

Símbolos gráficos para 
equipamentos elétricos 
na prática médica.  

Botão de energia do 
sistema. 

Standby– Para 
identificar a chave 
ou a posição da 
chave por meio da 
qual parte do 
equipamento está 
ligado, a fim de 
colocá-lo na 
condição de 
standby. 

 

Não aplicável Não aplicável. Controlos do foco. Botões no painel de 
controlo para ajustar 
o foco. 

 

Não aplicável Não aplicável. Botão de iluminação 
da lâmpada. 

Botões no painel de 
controlo e pedal para 
ligar e desligar a 
lâmpada. 

 

Não aplicável Não aplicável. Controlos de 
intensidade de 
iluminação. 

Botões no painel de 
controlo e pedal para 
ajustar a intensidade 
da iluminação. 

 

Não aplicável Não aplicável Captura (ou SNAP) Botão no painel de 
controlo e pedal para 
capturar imagens 
estáticas e para 
iniciar e pausar a 
gravação de vídeo. 

 

Não aplicável Não aplicável Porta do cabo de 
iluminação. 

Indica a localização 
da porta do cabo de 
iluminação. 

 

Não aplicável Não aplicável Porta do cabo de 
iluminação AF. 

Indica a localização 
da porta do cabo de 
iluminação AF. 
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Simbolo Normas Referência Título padrão do 
símbolo 

Título do símbolo 
conforme 

referência padrão 
Explicação 

 

Não aplicável Não aplicável. Porta da câmara da 
peça manual. 

Indica a localização 
da porta da câmara 
da peça manual. 

 
Não aplicável Não aplicável. Porta de controlo da 

câmara. 
Indica a localização 
da porta da câmara 
da peça manual. 

 
Não aplicável Não aplicável. Angiografia de 

Fluoresceína (AF). 
Indica AF. 

 

IEC 62680-2-1 Interfaces de barramento 
serial universal para 
dados e energia Parte 2-
1: Especificação 
Universal Serial Bus, 
Revisão 2.0 (TA 14). 

Ligação USB. Para indicar que o 
dispositivo está 
conectado a uma 
porta USB ou é 
compatível com uma 
porta USB. 

 

IEC-62680-2-1 Interfaces de barramento 
serial universal para 
dados e energia Parte 2-
1: Especificação 
Universal Serial Bus, 
Revisão 2.0 (TA 14). 

Ligação USB 3.0. Para indicar que o 
dispositivo está 
conectado a uma 
porta USB 3.0 ou é 
compatível com uma 
porta USB. 

 

ISO-60601-1, 
Tabela D.1 #20 

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

Tipo BF Parte 
aplicada. 

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

 

Não aplicável Não aplicável. Guarde a peça 
manual no estojo 
quando não estiver 
em uso. 

Indica para 
armazenar a peça 
manual no estojo 
para evitar danos à 
peça da lente. 

 

Não aplicável Não aplicável. Limpe a peça da 
lente após o uso. 

Indica para limpar a 
peça da lente após o 
uso. 

    
Figura 42. Rótulo do dispositivo: Com AF (esquerda), Sem AF (direita) 
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10. Especificações Técnicas 
NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Hardware e Software 
Fisica Dimensões 660 mm (26") de largura x 610 mm (24") de profundidade x 1372 mm (54") 

de altura mínima 
Peso  
• Com AF Aproximadamente 85 kg (188 lbs) totalmente carregado 
• Sem AF: Aproximadamente 82,6 kg (182 lbs) totalmente carregado 

Elétrico Avaliações: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 400 VA 
Fusíveis: 3AG 6,3A 250V slo-blo 5 x 20 mm 
Consumo de energia: 400 W máximo com todas as opções 
Cabo de alimentação removível de nível hospitalar  

CPU e armazenamento Intel® Core i7 
16 GB de memória de acesso aleatório 
Unidade de armazenamento de estado sólido de 1 TB  

Sistema operacional Sistema operacional (SO) Microsoft Windows® 10 
NOTA: Por motivos de segurança, o Gerador de Tarefas do sistema operacional 
Microsoft Windows não está disponível para a maioria das contas de utilizador. 
Apenas a conta de utilizador tem acesso concedido a Administrador 
RetCamAdministrador RetCam. 

Condições ambientais 
O sistema entregue deve ser usado em ambientes internos, em temperatura e humidade ambientes 
normais, e posicionado na vertical numa superfície nivelada com as rodas travadas. 

Temperatura 

Operativo 
Armazenamento (fora da caixa) 
Transporte (no material de envio original) 

10 ºC a 35 ºC (50 ºF a 95 ºF) 
-10 ºC a 55 ºC (14 ºF a 131 ºF) 
-29 ºC a 50 ºC (-20 ºF a 122 ºF) 

Humidade relativa 

Operativo 
Armazenamento (fora da caixa) 
Transporte (no material de envio original) 

30% a 90% sem condensação 
30% a 90% sem condensação 
10% a 85% sem condensação 

Pressão atmosférica 

Operativo 
Armazenamento (fora da caixa) 
Transporte (no material de envio original) 

70 a 106 kPa (20.7 a 31.3” Hg) 
70 a 106 kPa (20.7 a 31.3” Hg) 
50 a 106 kPa (14.7 a 31.3” Hg) 

Altitude 

Operativo 
Armazenamento (fora da caixa) 
Transporte (no material de envio original) 

-382 a 3012 metros (-1255 a 9882 pés) 
-382 a 3012 metros (-1255 a 9882 pés) 
-382 a 5574 metros (-1255 a 18,288 pés) 
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Apêndice A. Desempacotar RetCam Envision e 
configuração 

Desempacotar o sistema 
1. Remova o painel frontal da caixa e coloque-o no chão para servir de rampa. 

2. Solte os travões nas rodas e role o carrinho com cuidado para fora da caixa. 

3. Remova todo o material de embalagem do sistema. 

4. Desembale a caixa que contém o monitor. 

5. Desembale a caixa de acessórios. 

Configurar o sistema 
Instale o monitor: 

1. Monte o monitor no braço do monitor usando os 4 parafusos de dedo fornecidos (os parafusos de 
dedo são rosqueados na parte traseira do monitor de tela). 

2. Instale o braço do monitor e o monitor conectado na haste do braço do monitor com as ferramentas 
fornecidas na bolsa de ferramentas.  

Nota: Verifique se a posição do anel limitador na haste do monitor é menor ou igual a 20 cm (8 
polegadas) acima do topo do carrinho. 

    
3. Certifique-se de que o botão ligar/desligar do monitor está na posição ligado e, a seguir, conecte o 

cabo de alimentação do monitor, o cabo da porta do monitor e o cabo USB na parte traseira do 
monitor.  

NOTA: Pode girar o monitor 90 graus para facilitar a conexão dos cabos. Retorne o monitor à 
posição normal. 
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Instale a peça manual: 
1. Para fornecer acesso aos conectores da peça manual, a gaveta deve ser removida. Deslize a gaveta 

para fora da parte frontal do sistema até que ela pare. 

2. Usando as duas mãos, levante a guia de plástico preto nas guias em ambos os lados da gaveta para 
liberar a gaveta dos trilhos laterais. Remova a gaveta. 

 
3. Levante cuidadosamente a peça manual e o seu arnês da espuma de embalagem e coloque a peça 

manual no estojo moldado no lado direito da parte superior do carrinho. 

 
4. Enrole o arnês da peça manual numa bobina solta ao redor da haste do envoltório.  
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5. Desencaixe e remova cuidadosamente a tampa frontal do sistema, forçando ao longo das bordas da 
tampa e da abertura da gaveta usando apenas a pressão da ponta dos dedos. 

 
6. Antes de conectar o arnês da peça manual, certifique-se de que o interruptor de alimentação 

principal na parte de trás do carrinho esteja desligado. 

7. Alimente os conectores da câmara (2) e os cabos de foco (3) através da abertura na tampa frontal.  
O cabo de fibra ótica (1) é conectado separadamente na porta de iluminação.  

    
8. Conecte a câmara da peça manual e os cabos de foco às suas portas correspondentes no módulo 

de controlo do instrumento atrás da tampa frontal. 

9. O conector rosqueado no cabo de foco é indexado ao receptáculo na frente direita do módulo de 
controlo do instrumento por uma guia na parte superior. Localize a guia no conector do cabo, 
certifique-se de que está alinhada com a ranhura no receptáculo, conecte o conector do cabo e gire 
o colar rosqueado até que o colar esteja totalmente encaixado. 

 

3 
2 

1 
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10. Conecte o cabo da câmara ao receptáculo próximo ao cabo de foco no módulo de controlo do 
instrumento. O conector do cabo da câmara é indexado no seu receptáculo por uma ranhura na 
parte inferior do conector. Certifique-se de que a ranhura está alinhada corretamente com o 
receptáculo e rosqueie cuidadosamente o conector no receptáculo até que esteja apertado. 

 
11. Reinstale a tampa frontal. 

12. Reinstale a gaveta. Posicione os trilhos nas guias da gaveta, encaixe as guias de plástico e feche a gaveta. 

13. Conecte o conector de fibra ótica na porta de iluminação à esquerda. A porta de iluminação à direita 
está disponível apenas em sistemas com a opção AF 

 
NOTA: Para obter informações completas sobre a peça manual, consulte  “Peça manual”. 

Ligar o Sistema 
1. Ligue o interruptor de alimentação principal. 

2. Pressione o botão Ligar/Desligar no painel de controlo. 

3. Inicie sessão no sistema usando a conta de administrador e a palavra passe fornecidas com o sistema. 

4. Siga as instruções na tela para alterar a palavra passe. 

5. Crie e selecione um domínio conforme descrito em “Criar um domínio”. 

6. Adicione utilizadores ou configure utilizadores do Active Directory conforme descrito em “Gerir utilizadores”. 

7. Crie um paciente de teste e opere o dispositivo pela primeira vez conforme descrito em “Preparação 
e operação do sistema”. 
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