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SÍMBOLOS

Símbolo

Descrição

Símbolo

Descrição

Frágil

Atenção, perigo potencial

Este lado para cima

Informação importante de
instalação, operação ou
manutenção

~

Mantenha Seco

Grau de proteção contra
choque elétrico - Parte
aplicada do tipo B

Empilhamento máximo
permitido
Atenção! Consultar
DOCUMENTOS
ACOMPANHANTES

IPX1
IPX7

SN

Fabricante

Corrente Alternada

Grau de penetração nociva de
água

Número de Série

Temperatura

Umidade

Equipamento Classe II

Display: FREEZE – imagem
congelada

Polaridade d.c.

Display: Equipamento
conectado na rede elétrica

Entrada USB

Tampa do compartimento da
bateria travada

Tampa do compartimento da
bateria destravada

Botão Liga / Desliga

Tabela 1 – Símbolos
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APRESENTAÇÃO

2.1 Introdução
Estamos satisfeitos por você ter escolhido o SISTEMA DE ULTRASSOM KOLPLAST. Para garantir melhor desempenho de seu produto,
leia atentamente as recomendações deste Manual de Instruções.
2.2 Normas Técnicas Utilizadas no Projeto


NBR IEC 60601-1: Equipamento Eletromédico - Prescrições Gerais para Segurança;



NBR IEC 60601-1-2: Equipamento Eletromédico - Compatibilidade Eletromagnética;



NBR IEC 60601–1–1: Equipamento Eletromédico - Prescrições de segurança para sistemas eletromédicos;



NBR IEC 60601–1–4: Equipamento Eletromédico - Sistemas eletromédicos programáveis;



NBR IEC 60601–2-37: Equipamento Eletromédico - Prescrições particulares para segurança de equipamento de
diagnóstico e monitoramento médico por ultrassom;



Portaria 350 do INMETRO, de 06 de Setembro de 2010;



Resolução n° 27, de 21 de Junho de 2011 – ANVISA;



NBR ISO 14971:2007 – Aplicação de Gerenciamento de Risco a Produtos para a Saúde.

2.3 Visão Geral do Equipamento de Ultrassom Portátil

Unidade Principal

Transdutor

Figura 1 - Visão Geral do Equipamento de Ultrassom Portátil

2.4 Indicação de Uso e Finalidade
O SISTEMA DE ULTRASSOM KOLPLAST (“SISTEMA”) é um sistema de diagnóstico por ultrassom com excelente performance e
estrutura compacta. As imagens mostradas pelo sistema são cristalinas, estáveis e com alta resolução e o sistema tem conector para
diversos tipos de transdutores: convexos, lineares, micro convexos, etc.
O SISTEMA é portátil, controlado por software, e é utilizado para obter e exibir imagens de ultrassom em tempo real. Utilizado no
diagnóstico ultrassônico de órgãos profundos ou superficiais como fígado, baço, pâncreas, coração, glândulas salivares, tireóide e
também nas especialidades Ginecologia e Obstetrícia.
O SISTEMA apresenta várias configurações e conjunto de recursos, todos descritos neste Manual de Instruções.
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Os pacientes não precisam tocar ou operar o equipamento em nenhum momento do exame.
Deve ser utilizado GEL condutor para ultrassom (para uso como meio de contato para transmissão ultrassônica) disponível no mercado.

3.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO

O SISTEMA compreende:


Equipamento de Ultrassom Portátil: Unidade Principal, Bateria, Fonte de Alimentação e Cabo Adaptador de
Vídeo;



Acessório: Transdutor Convexo;



Opcionais: Transdutores Mini Convexo, Linear e Transvaginal;



Partes que deverão ser adquiridas separadamente: Gel Ultrassônico e Preservativo sem Lubrificação.



Equipamentos não-médicos que podem ser utilizados em conjunto com o SISTEMA:


Mouse Externo;



Monitor de Vídeo.

A KOLPLAST também oferece o TRANSDUTOR RETAL. Maiores informações podem ser solicitadas através dos canais de comunicação
KOLPLAST.
Só poderão ser utilizados os TRANSDUTORES, BATERIA e FONTE DE ALIMENTAÇÃO, fornecidos pela KOLPLAST. Em caso
de necessidade de aquisição de qualquer um desses itens, contate a KOLPLAST através dos canais de comunicação.

Só poderão ser utilizados os EQUIPAMENTOS NÃO MÉDICOS conforme especificações contidas neste Manual de Instruções.

3.1 Unidade Principal
3.1.1

Vista Frontal

Não Funcional

Tela

Base Inferior

Figura 2 - Vista Frontal
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Vistas Laterais

Conector Serial Fêmea

Entrada Mini USB

Entrada P4

Bateria

Entradas USB

Botão LIGA/DES

Ventilação

Não funcional

Figura 3 - Vistas Laterais

3.1.3

Vista Frontal

Conectores P2

Conector para Cartão de
Memória
Figura 4 - Vista Frontal

3.1.4

Imagem 3D

Figura 5 - Imagem 3D
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3.2 Bateria

Figura 6 - Bateria

3.3 Fonte de Alimentação
Cabo

Fonte
Plug P4 para conexão à
UNIDADE PRINCIPAL
Plug para conexão à
rede elétrica

Figura 7 - Fonte de Alimentação

3.4 Cabo Adaptador de Vídeo (P3 x RCA)

Figura 8 - Cabo Adaptador de Vídeo

3.5 Acessórios

3.5.1

Transdutor Conexo
Conector
Transdutor

Cabo

Figura 9 - Transdutor Conexo

Especificação do Transdutor
Transdutor

Frequência

Conexo

3,5 MHz

Área de Contato

Comprimento do cabo

Vida útil

8 cm

1,80 m

5000 horas

Tabela 2 - Especificações Transdutor Convexo
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3.6 Opcionais
3.6.1

Transdutores

Conector

Transdutor

Cabo

Figura 10 - Transdutor Mini Conexo

Conector

Transdutor

Cabo

Figura 11 - Transdutor Linear

Conector

Transdutor

Cabo

Figura 12 - Transdutor Transvaginal

Especificações dos Transdutores
Transdutor

Frequência

Área de Contato

Comprimento do cabo

Vida útil

Mini Convexo

3,5 MHz

8,6 cm

1,80 m

5000 horas

Linear

7,5 MHz

5,3 cm

1,80 m

5000 horas

Transvaginal

6,5 MHz

5 cm

1,80 m

5000 horas

Tabela 3 - Especificações Transdutores Opcionais
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3.7 Material de Consumo
São materiais essenciais para o uso do SISTEMA, e que devem ser adquiridos separadamente.
3.7.1

Gel Condutor para Ultrassom



Para uso como meio de contato para transmissão ultrassônica, com todos os tipos de TRANSDUTOR;



Especificação: disponível no mercado em diversas apresentações.

3.7.2

Preservativo



Para uso como meio de proteção, com o TRANSDUTOR transvaginal;



Especificação: Preservativo não lubrificado exclusivo para uso profissional em ultrassonografia. Preservativo confeccionado
em borracha látex natural vulcanizada, liso e opaco.
Certifique-se que os pacientes alérgicos ao látex, componente básico dos preservativos, sejam adequadamente
identificados antes do início dos exames endovaginais ou endoretais. Reações alérgicas ao látex, de grau moderado,
já foram descritas. Para estes pacientes está recomendado o uso de preservativo hipoalergenico, devidamente
aprovado pela ANVISA

3.8 Conexões
3.8.1

Transdutores

A UNIDADE PRINCIPAL dispõe de 1 CONECTOR SERIAL FÊMEA na lateral direita, portanto somente 1 tipo de TRANSDUTOR pode
ser utilizado por vez. Deve-se atentar a correta posição do conector do TRANSDUTOR, obedecendo à posição do trapézio.

Conector Macho

Figura 13 - Conector do TRANSDUTOR

Conector Macho – Vista Frontal – 50 pinos

Figura 14 – Detalhe do trapézio – Vista Frontal do Conector

Caso seja necessário trocar o tipo de TRANSDUTOR durante o exame, para que o equipamento reconheça o
TRANSDUTOR, é necessário que a imagem esteja congelada (Freeze) ou que o equipamento seja desligado
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Conexão da Fonte de Alimentação

A UNIDADE PRINCIPAL dispõe de 1 CONECTOR P4 na lateral direita, para conexão da FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

Conector P4

Plug da FONTE DE
ALIMENTAÇÃO

3.8.3


Figura 15- Conexão da Fonte de Alimentação

Conexão de outros dispositivos
Mouse Externo

Conectar o plug USB do MOUSE ao conector USB localizado na lateral direita da UNIDADE PRINCIPAL.
Especificações: MOUSE com conexão USB.

Figura 16 - Ambiente do Paciente

Figura 17 - Entrada Mini USB e USB – Para Mouse
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Monitor de Vídeo



Para conectar o sistema a um MONITOR DE VIDEO, utilize o CABO ADAPTADOR DE VIDEO fornecido junto com o SISTEMA.
Especificações do monitor: resolução mínima de 756 x 578 pixels
Procedimento de conexão:
- Conecte o PLUG P3 do CABO ADAPTADOR DE VIDEO na UNIDADE PRINCIPAL, em uma das entradas para plug P3;
- Conecte o PLUG RCA do CABO ADAPTADOR DE VIDEO no MONITOR DE VÍDEO.

PLUGS P3

Figura 18 - Entradas para Cabo Adaptador de Video

3.9 Teclas de Comando

3.9.1

Vista Geral – Base inferior

Teclado

Touchpad
Tecla SET

Tecla END

Figura 19 – Teclado
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Função das Teclas do Touchpad

TECLA DE ESQUERDA – SET

Usada para confirmar o item selecionado, ou fixar o ponto inicial e ponto final
durante a medição

TECLA DA DIREITA - END

Usada para cancelar a opção selecionada, ou sair da etapa de medição
Tabela 4 - Funções Touchpad

3.9.3

Função das Teclas do Teclado

TECLA

FUNÇÃO

New

O sistema irá limpar todas as informações do exame do paciente anterior e começar um
novo exame

ID

Editar as informações do paciente atual

Report

Relatório

Print

1. Salva no dispositivo de armazenamento USB, que deve estar conectado

Mem

Armazenar imagem

Cine

Entrar ou sair do estado de memória de cine

Note

Entrar em anotações na área de imagem

▼

/ ▲

Controle de brilho

B

Modo B

2B

Modo 2B. Pressione a tecla no modo 2B: a imagem ativa original é congelada e outra
imagem é ativada

M

Modo M

BM

Modo BM

4B

Modo 4B. Pressione a tecla no modo 4B e a imagem ativa original é congelada e as outras
três imagens são ativadas.

Biopsy / Punc

No modo tempo real, pressionar Biopsy/Punc para que a linha de punção seja mostrada

AO

Saída acústica

Freq

Selecionar a frequência do transdutor

IP

Selecionar a forma de processo de imagem

Zoom

Ampliar a imagem

Gain▼ / Gain▲

Regular o valor do ganho em tempo real
Reprodução manual no estado congelado

TGC N▼ / TGC N▲

Ajustar o ganho do campo próximo

TGC M▼ / TGC M▲

Ajustar o ganho do campo médio

TGC F▼ / TGC F▲

Ajustar o ganho do campo distal

Focus▼ / Focus▲

Ajustas a posição do foco

Depth▼ / Depth▲

Ajustar a profundidade desejada

| IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAL DE CONSUMO

13

KOLPLAST

Ultrassom

Scroll▼ / Scroll▲

Regular o deslocamento da parte de cima e de baixo da imagem

Adj▼ / Adj▲

Tecla de ajuste

MEASURE

Mostrar o menu de medidas

Obs

Mostrar o menu de medidas para os exames obstétricos

Cord

Mostrar o menu de medida dos exames cardiológicos

Menu

Mostrar o menu principal

Body

Mostrar os símbolos para serem escolhidos e que constarão junto às imagens

FREEZE / Space

Congelar ou descongelar a imagem
Teclas de direção

Tab

Mudar a posição do cursor para o início de cada bloco no preenchimento de dados do (a)
paciente. Reaparece quando as teclas NEW ou ID são pressionadas (como a tecla ENTER)

Caps Lock

Mudar para letras maiúsculas ou minúsculas

Shift

Mudar as funções do teclado de sinais para letras

Ctrl

Tecla de combinação

Clear

Usar para limpar a tela ou o conteúdo/armazenagem

Bksp

Mover o cursor para a esquerda, apagando as letras
Tabela 5 - Funções das Teclas

3.10 Leds Indicativos

Equipamento Ligado
Equipamento Conectado à Rede Elétrica
Transdutor Detectado
Led não funcional
Led não funcional

Figura 20 - Leds Indicativos
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4. MONTAGEM E INSTALAÇÃO
O SISTEMA somente deve ser montado e instalado após o entendimento deste Manual de Instruções. Em caso de dúvidas
contate a KOLPLAST
A correta montagem e instalação do equipamento asseguram ao cliente o direito à garantia do produto contra defeitos de
fabricação
Ângulo máximo de abertura da UNIDADE PRINCIPAL: 160°

4.1 Verificações


Verifique se a caixa que contém o equipamento apresenta sinais de impacto ou perfuração, sendo conveniente contatar a
KOLPLAST, para avaliação conjunta de eventuais danos causados ao equipamento;



Independentemente da existência ou não de sinais externos (na embalagem), se constatada alguma irregularidade ocorrida
durante o transporte, armazenamento ou manuseio, o procedimento deverá ser o mesmo indicado no item anterior;



Verifique se todos os itens que compõem o equipamento estão presentes.

4.2 Instalação


A UNIDADE PRINCIPAL já é fornecida montada e com a BATERIA;

Bateria

Travas do
compartimento da
bateria

Figura 21 - Face inferior do equipamento

O equipamento é bivolt, possui seleção automática de tensão



Conecte o PLUG P4 da FONTE DE ALIMENTAÇÃO à UNIDADE PRINCIPAL;



Conecte o PLUG da FONTE DE ALIMENTAÇÃO à rede elétrica;



O LED indicativo de conexão à rede elétrica acenderá;



Conecte o TRANSDUTOR na entrada serial;
Conecte o TRANSDUTOR antes de ligar o equipamento. Caso o TRANSDUTOR seja conectado com o equipamento
ligado, há risco de danos ao equipamento e ao TRANSDUTOR



Conecte os dispositivos: mouse e monitor de vídeo, se aplicável;



Ligue o equipamento através do acionamento do BOTÃO LIGA/DES localizado na lateral esquerda da UNIDADE PRINCIPAL;



O LED indicativo da conexão do TRANSDUTOR acenderá;
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Botão LIGA/DES

Figura 22 - Botão LIGA/DES



O LED indicativo de “equipamento ligado” acenderá;



O equipamento estará pronto para o uso.

Se o equipamento não funcionar, consulte o item SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ou contate imediatamente a KOLPLAST
através dos canais de comunicação

5. OPERAÇÃO
Assegure-se que a montagem e instalação foram feitas conformes item MONTAGEM E INSTALAÇÃO
Verifique se há alguma situação anormal com o cabo da FONTE DE ALIMENTAÇÃO ou com o cabo do TRANSDUTOR
Aguarde pelo menos 1 minuto antes de ligar o equipamento, depois de desliga-lo
Conecte o TRANSDUTOR antes de ligar o equipamento. Caso o TRANSDUTOR seja conectado com o equipamento
ligado, há risco de danos ao equipamento e ao TRANSDUTOR
Conecte a FONTE DE ALIMENTAÇÃO quando o percentual de BATERIA disponível for menos ou igual a 30%.
Quando o equipamento estiver sendo operado com alimentação exclusiva da BATERIA, ou seja, sem conexão com a FONTE
DE ALIMENTAÇÃO, no canto inferior direito da tela aparecerá o percentual de BATERIA disponível.
Quando esse percentual de bateria disponível for inferior a 10%, uma mensagem de alerta será mostrada.

5.1 Introdução
5.1.1

Identificação do Tipo de TRANSDUTOR

O sistema automaticamente reconhecerá o tipo de TRANSDUTOR conectado (convexo, transvaginal, mini convexo ou linear). Quando
nenhum TRANSDUTOR estiver conectado, todos os parâmetros serão referidos como “parâmetro sem configuração” (correspondendo
aos parâmetros do TRANSDUTOR convexo de 3.5MHz).
Em modo de tempo real, a frequência de funcionamento do TRANSDUTOR pode ser escolhida pressionando a tecla FREQ (frequência
baixa é apropriada para pacientes obesos e frequência alta é apropriada para pacientes com peso normal).

5.1.2

Modo de Seleção

O sistema possui cinco modos de digitalização: B, 2B, BM, M e 4B. Os modos de digitalização podem ser mudados somente com a
imagem em tempo real (imagem descongelada).
A descrição dos modos de digitalização para o transdutor convexo é dada abaixo:
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Modo B

O modo B pode ser selecionado pressionando a tecla B.

Figura 23 - Modo B

A)

Pressione a tecla FREEZE para congelar a imagem; pressione novamente a tecla FREEZE para descongelar a imagem
(iniciar a varredura do transdutor em tempo real);

B)

Menu em tempo real (imagem descongelada): FR, GM, DR, EE, CL, ANGLE, U/D, L/R, SAVE;

C)

Menu com imagem congelada: SETUP, IPSETUP, U/D, POS/NEG;
Nos modos BM e M a função U/D não pode ser ativada

5.1.2.2

Modo 2B

O modo 2B divide a tela em dois campos. Pode ser selecionado pressionando a tecla 2B.

Figura 24 - Modo 2B



Pressione a tecla 2B para mostrar imagens lado a lado. Quando uma imagem está sendo exibida em tempo real a outra estará
congelada, a imagem em tempo real estará sempre marcada com o símbolo “▼”;



Ao pressionar a tecla 2B a imagem em tempo real é congelada e a varredura passa para o outro canal. Pressionando



Pressione a tecla FREEZE para congelar a imagem desejada. Pressione a tecla FREEZE novamente e a imagem atual será

novamente a tecla 2B os canais se invertem;
descongelada e a varredura reiniciada.
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Modo BM

O modo BM pode ser selecionado pressionando-se a tecla BM. Lembre-se que a função só será ativada se as imagens estiverem sendo
apresentadas em tempo real (tecla FREEZE desativada);

Figura 25 - Modo BM



Pressione a tecla BM para mostrar tanto o modo B como o modo M simultaneamente;



Uma linha pontilhada de amostra irá aparecer na área de imagem do modo B;



Escolha a posição que deve ficar esta linha, utilizando o TOUDCHPAD;



Ao fixar esta linha o modo B correspondente será apresentado;



Pressione a tecla FREEZE para congelar tanto a imagem no modo B como a imagem no modo M; pressione a tecla FREEZE
novamente e as imagens congeladas serão reativadas;



O sistema tem quatro velocidades de digitalização: 2s, 4s, 6s, 8s. Pressione a tecla MENU no modo BM e depois use a tecla
ADJ para ajustar as velocidades desejadas de digitalização.

5.1.2.4

Modo M

O modo M pode ser selecionado pressionando a tecla M, caso a varredura estiver em tempo real.



Pressione a tecla M para mostrar apenas a imagem do modo M;



A imagem obtida no M reflete o movimento dos tecidos nos pontos da linha de amostragem. O painel da imagem de modo M
varia com o tempo, então é especialmente apropriado para o exame de coração, vasos ou outras estruturas em movimento;



Pressione a tecla MENU no modo M e depois use a tecla ADJ para ajustar a velocidade desejada de digitalização;



No estado de tempo real, pressione a outra tecla de modo, mas a tecla M pode mudar para o modo correspondente.
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Modo 4B

O modo 4B pode ser selecionado pressionando a tecla 4B quando a varredura estiver em tempo real.



Pressione a tecla 4B para mostrar quatro imagens simultaneamente na mesma tela. Uma imagem estará sempre em tempo



Ao pressionar a tecla 4B, a imagem ativa ficará congelada e a imagem seguinte será ativada;



Pressione a tecla FREEZE para congelar a imagem, e depois pressione a tecla FREEZE novamente para a imagem atual ser

real; as outras três estarão congeladas. A imagem em tempo real estará marcada por “▼”;

reativada.

5.2 Configurações
Após ter congelado a imagem pressione a tecla MENU para entrar no “SETUP”. Abra o sub-menu com SET ou tecla de direção. Pressione
a tecla SET para selecionar o item que você deseja configurar. O sistema permite os seguintes parâmetros a serem configurados:
Hospital, Data, Fórmula F.W., Idioma, Cor, Formato da Imagem, configurar o interruptor, escala de Cinzas e Proteção de tela.
5.2.1

Nome do Hospital / Clínica

Como entrar com o nome do Hospital / Clínica.
Passos:
1.

Pressione a tecla MENU;

2.

Selecione o item HOSPITAL com a tecla SET ou tecla de direção;

3.

Digite o nome do Hospital / Clínica;

4.

Selecione CONFIRM para salvar;

5.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.2

Data
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Como entrar com a data.
Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item DATE com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Digite a data e o horário;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.3

Seleção da Tabela preferida para uso em Obstetrícia

Passos：
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item FW FORMULA com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione a opção da fórmula para peso fetal que desejar;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.4

Idioma

Refere-se à escolha do idioma a ser utilizado no equipamento.

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item LANGUAGE com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione o idioma desejado;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.5

Cor
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Esta configuração permite escolher entre quatro opções de cor para a toda a tela, ou sem cor (P&B).

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item COLOR com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione a cor desejada;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.6

Formato da Imagem

Este sistema suporta os formatos BMP e DICOM.

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item IMAGE FORMAT com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione o formato desejado;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.7

TECLA POWER (LIGA / DESLIGA) - Funções adicionais programáveis

Este sistema vem originalmente configurado para que pressionando longamente esta tecla o usuário irá LIGAR ou DESLIGAR o aparelho.
Neste SET de programação é possível configurar funções adicionais para esta mesma tecla quando a pressionarmos por um tempo bem
curto.
Função 1: SLEEP. Ao selecionarmos esta função o sistema ficará configurado para que pressionando-se a tecla POWER por um tempo
curto o sistema entrará no modo SLEEP;
Função 2: SHUTDOWN. Se o usuário optar por esta função, ao pressionar a tecla POWER por um tempo curto o sistema irá desligar;
Função 3: NO ACTION. Se o usuário optar por esta função, ao pressionar a tecla POWER por um tempo curto a tecla não executará
nenhuma função.

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item SWITCH SETUP com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione a função desejada;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.8

Barra Cinza
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Esta configuração permite optar por exibir na tela a barra de escala de cinzas ou optar por não exibi-la.

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item GRAY SCALE com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione a opção desejada;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.2.9

Protetor de Tela

O sistema oferece um protetor de tela.

Passos:
1.

Pressione a tecla MENU e selecione o item SCREEN SAVER com a tecla SET ou tecla de direção;

2.

Selecione a opção desejada;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

5.3 Configurações de IP
As configurações de IP permitem que os usuários ajustem os parâmetros com facilidade.
Passos:
1. Pressione a tecla MENU e depois selecione o menu IP SETUP com a tecla Set;
2.

Selecione a opção para modificar com a tecla de direção e depois modifique-a com a tecla Adj;

3.

Selecione CONFIRM para salvar;

4.

Pressione a tecla END para sair.

Nota： O sistema pode restaurar os valores de fábrica se for pressionada a tecla DEFAULT.
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5.4 Ajuste da Qualidade da Imagem

5.4.1

Ganho total

Com a varredura do TRANSDUTOR ativada pressione a tecla GAIN (GANHO)▼ ou a tecla GAIN (GANHO)▲ para ajustar o ganho total.
O ganho oscila entre 39 e 99 dB. O valor do ganho é mostrado no canto superior da tela do monitor, na frente do parâmetro G.

5.4.2

TGC: Ajuste de Compensação do Ganho

As teclas TGC N, TGC M e TGC F podem ser usadas para compensar a perda de ganho nas diferentes camadas de tecidos examinados,
sendo: N: campo proximal, M: campo médio e F: campo distal.

Caso a imagem esteja congelada (FREEZE), essas teclas ficam inativas
5.4.3

Brilho da imagem

Pressione a tecla de brilho para ajustar o brilho da tela. Normalmente os ajustes de Brilho e Contraste estão adequados quando todo o
campo de visão oferecido pela varredura do TRANSDUTOR está corretamente ocupado por ecos refletidos tanto pela camada superficial
como pelas camadas média e profunda.

5.4.4

Energia acústica emitida pelos transdutores – Tecla AO

O ultrassom pode produzir efeitos prejudiciais a determinados órgãos, portanto é prudente não prolongar desnecessariamente o tempo
de exposição do paciente ao ultrassom, assim como, sempre que possível, minimizar esta exposição utilizando-se a tecla AO.
A saída acústica deve ser aumentada somente quando a qualidade da imagem for insuficiente para o diagnóstico. Pressionar a tecla AO
durante o estudo em tempo real para ajustar a saída acústica. A saída acústica tem 8 níveis.

5.4.5

Relação de Quadros

FR é a forma de ajustar a suavidade da imagem, reduzir o ruído da imagem. Graduação disponível de FR: 0，1，2，3.
Com a imagem em tempo real, pressione a tecla MENU. Selecione FR e pressione a tecla ADJ para escolher o valor desejado. Ao final
pressione a tecla SAVE.
Nota: Sugerido: FR = 3

5.4.6

GM – Melhoria da escala de cinza

O sistema oferece quarto tipos de curvas. Com a imagem em tempo real, pressione a tecla MENU. Selecione o menu GM, pressione a
tecla SET ou a tecla ENTER ou ADJ para ajustar o valor de GM. Ao final pressione a tecla SAVE.
Diferentes valores do GM:
GM 0: Curva linear. Esta curva não altera a estrutura da imagem;
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GM 1: O brilho excessivo da escala cinza é atenuado. A suavidade da imagem é reforçada. Este procedimento é mais usado na avaliação
de partes moles;
GM 2: Nesta escala são reforçados os tons mais altos de brilho;
GM 3: O brilho médio da escala cinza é atenuado, mostrando um contraste maior. Este recurso pode ser utilizado para definir melhor as
estruturas hipoecóicas em relação aos demais tecidos.
Nota: Valor médio sugerido: GM = 2

5.4.7

DR – Dinamic Range

Corresponde ao “Alcance Dinâmico” quando nos referimos ao processamento de imagens. Quando alargamos o DR estamos
aumentando o intervalo entre o valor mais escuro e valor mais claro da imagem. Quanto maior o DR escolhido mais tons de cinza terá a
imagem. Imagens obtidas com HRD (alto dinamic range, ou grande alcance dinâmico) exibem ampla variedade de tons de cinza;
Neste equipamento o DR pode ser modificado dentro do intervalo de 30 a 75.
Em tempo real, pressione a tecla MENU, selecione o item DR, com auxílio das teclas SET, ENTER ou ADJ escolha o valor DR. Ao final
pressione a tecla SAVE.
Nota: Valor sugerido: DR = 55

5.4.8

EE - Edge Enhancement

Através desta função podemos realçar os contornos de uma determinada estrutura examinada, demonstrando-a mais claramente. Quanto
maior o EE mais bem definidos são os contornos da imagem.
Em tempo real, pressione a tecla MENU selecione o item EE, com auxílio das teclas SET, ENTER, ADJ ajuste o melhor EE. Ao final
pressione a tecla SAVE.
Nota: Valor sugerido: EE = 1

5.5 Controle da Imagem
5.5.1

Posição do foco

Com a imagem descongelada pressione a tecla FOCUS▼/ FOCUS▲ para selecionar o numero de focos e a posição deles em relação
à profundidade do campo em estudo.

5.5.2

Ajuste de profundidade

A imagem tem 8 classes para ajustes: 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. O ajuste é válido somente no modo B em tempo real. O fator
de ampliação que estiver em vigência será mostrado na tela.
Em tempo real, pressione a tecla DEPTH▼/ DEPTH▲ para selecionar a profundidade desejada.

5.5.3

Função de Rolagem

A função de rolagem da imagem é realizada com as teclas SCROLL▼ e SCROLL▲.
Pressione a tecla SCROLL▼ ou SCROLL▲ para ativar a função de rolagem. Em seguida a imagem poderá ser movida verticalmente.
Esta função ficará inativa quando a profundidade estiver em seu menor valor.

5.5.4

CL - Linha Central

A linha central pode ser ajustada entre os valores 48 e 208. O módulo de ajuste corresponde a 5 unidades.
Em tempo real pressione a tecla MENU e selecione o menu CL, usando tanto a tecla SET, ENTER ou ADJ para este ajuste. Ao final
pressione a tecla SAVE.
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Angulo de digitalização

O angulo de digitalização pode ser ajustado em quatro diferentes níveis, desde que a imagem esteja em tempo real.
Em tempo real pressione MENU e selecione o item ANGLE. Pressione tanto a tecla SET, ENTER ou ADJ para ajustar o valor do ângulo.
Ao final pressione a tecla SAVE.

5.5.6

Inversão da Imagem



Em tempo real pressione a tecla MENU para mostrar o menu principal;



Escolha a opção L / R (esquerdo / direito) ou U / D (superior / inferior);



Pressione a tecla SET para fixar o valor desejado;



Pressione a tecla END para sair.

5.5.7

Cor da tela

Com a imagem congelada pressione a tecla MENU. Selecione o item COLOR no menu SETUP para escolher as opções desejadas. Ao
final pressione a tecla CONFIRM.

5.6 Modo Sleep
Nas seguintes circunstâncias o equipamento poderá entrar no modo “SLEEP” com o objetivo de economizar energia:
1.

Quando a imagem estiver congelada e nenhuma ação ocorrer nos próximos 10 minutos. Para que o sistema seja reativado
pressione qualquer tecla;

2.

A tecla POWER (Liga / Desliga) pode ser configurada para ativar o modo “SLEEP”, conforme especificado no item 5.2.7.

5.7 Desativação do Touchpad
Para impedir o uso involuntário do “TOUCHPAD”, o usuário poderá desativar. Pressione a tecla CTRL e depois pressione a tecla M, tanto
para desativar como para voltar a ativar o “TOUCHPAD”. Uma vez desativado, o indicador irá acender, de outra forma ficará desligado.

5.8 Registros
5.8.1

Teclas de Edição

1.

Tecla SHIFT: usada para acionar maiúsculos e minúsculos;

2.

Tecla BKUP: usada para apagar uma ou mais letras à esquerda do cursor;

3.

Tecla CTRL: Junto com a tecla C;

4.

Tecla CAPS LOCK: usada para mudar entre letras maiúsculas e minúsculas;

5.

Tecla CLEAR: usada para limpar a tela ou o conteúdo.
5.8.2

Dados do Paciente

Novas informações de pacientes podem ser colocadas ou modificadas somente quando a imagem estiver no estado congelado. Na área
do nome da paciente, pode ser escrito até 15 caracteres, e na área de exame até 7 caracteres podem ser escritos.
5.8.2.1

Novo Paciente

Dados e informações do paciente podem ser inseridos ou modificados quando a imagem estiver congelada. Na área do nome do paciente
há espaço para até 15 caracteres, e na área do número do exame até 7 caracteres podem ser escritos.
Passos:
1. Pressione a tecla NEW. O cursor ”_” aparecerá na área de entrada do nome da paciente. Depois de completar o nome,
pressione a tecla ENTER ou TAB para mover o cursor para a área de entrada do número do exame. Pressione a tecla
ENTER ou TAB novamente e o cursor será movido para a área da idade do paciente;
2. O cursor também pode ser movido para a área desejada com o touchpad ou com a tecla de direção;
3. Pressione a tecla END para sair.

| OPERAÇÃO

25

KOLPLAST

Ultrassom

Ao pressionar a tecla NEW o sistema irá limpar todas as informações do exame anterior

5.8.2.2

Editar as informações do paciente

Pode-se modificar as informações do paciente.
Passos:
1. Com a imagem congelada pressione a tecla ID para entrar com as informações do paciente. Findo o procedimento pressione
a tecla ENTER ou TAB para ir para o próximo item;
2.

Pressione a tecla END ou ENTER para sair do estado.

5.8.3

Anotações na Imagem

Passos:
1. Com a imagem congelada pressione a tecla NOTE e o cursor ”_” irá aparecer na tela;
2.

Use o touchpad ou tecla de direção para mover o cursor para a posição desejada e entrar os caracteres;

3. Pressione a tecla END para sair.
5.8.4

Marcas de Referência

Estão disponíveis para uso 35 tipos de marcas corporais.
Passos:
1. Pressione a tecla BODY e todas as marcas de referência do corpo serão mostradas na área de imagem;
2. Mova o cursor para ajustar a marca desejada;
3.

Pressione a tecla SET ou ENTER. Todas as marcas serão limpas e a marca selecionada será movida para o quadrante
inferior esquerdo da tela;

4. Mova o cursor para a posição da flecha;
5. Use a tecla ADJ para mudar sua direção para a direita;
6. Pressione a tecla Set para sair do estado de anotação de marcas corporais.

5.9 Gravação e Leitura de Imagens
CINE-LOOP
Este sistema pode fornecer um total de 192 quadros de cine-loop. Imagens no modo B em tempo real podem ser armazenadas na
memória cine do computador. Cine-loop é muito útil para capturar imagens seqüenciais. O sistema é capaz de manter sempre na memória
as últimas 192 imagens exibidas antes de acionarmos a tecla FREEZE. O usuário desta forma poderá reproduzir o cine-loop
manualmente para escolher a imagem mais adequada para seu registro fotográfico.
5.9.1

Reprodução Manual

Passos:
1.

Pressione a tecla FREEZE para congelar a imagem;

2.

Pressione a tecla GAIN▼/ GAIN▲ para reproduzir a imagem salva na memória cine-loop.

5.9.2

Reprodução Automática

Passos:
Pressione a tecla FREEZE para congelar a imagem;
1.

Pressione a tecla CINE para começar a reprodução automática;

2.

Pressione a tecla CINE novamente para parar a reprodução automática.

Nota: O cine-loop só pode ser programado no modo B

5.10 Memória Flash Permanente
É possível armazenar imagens congeladas na memória flash deste sistema. Até 1.024 imagens podem ser salvas na memória flash,
permanecendo no sistema mesmo que ele tenha sido desligado. Este procedimento é muito útil quando se deseja comparar medidas
atuais com aquelas obtidas em exames anteriores.
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Armazenando a Imagem

Passos:
1.

Congele as imagens escolhidas;

2.

Pressione a tecla MENU e selecione o item STORE com a tecla SET ou tecla de direção;

3.

Selecione o local que você quer salvar usando touchpad ou a tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para salvar.

5.10.2

Seleção da Imagem

Passos:
1.

Congele a imagem;

2.

Pressione a tecla MENU e selecione o item STORE com a tecla SET ou tecla de direção;

3. Selecione o arquivo que você deseja, navegando com o touchpad ou tecla de direção;
4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para navegar;

5.

Use o touchpad ou tecla de direção para achar a pagina;

6.

Se não tiver existirem imagens, a tela irá mostrar ”Imagem Não Encontrada”;

7.

Pressione a tecla END para sair.

Nota: O número da página da imagem mostrada (1-8) e a data de seu armazenamento na memória Flash estarão indicadas na
parte superior esquerda da tela, embaixo da imagem armazenada anteriormente. Esta informação não poderá ser
reeditada

5.11 Medidas e Cálculos
Conteúdo principal deste capítulo:


Teclas usadas em medição;



Como entrar em diferentes menus de medição;



Medição de distância;



Medição de área e circunferência;



Medição de volume;



Medida de velocidade e tempo;



Medição de abdome, Cardiologia, OB/GIN;

Na área “resultados” o sistema pode mostrar até quatro mensurações de distância, duas medidas de área ou uma avaliação de volume.
Tipos de medição:
Medição normal: Pressione a tecla MEASURE e inicie a avaliação da medida;
Medição de OB: No modo B, 2B, BM e 4B pressione a tecla OBS e inicie a avaliação da medida;
Medição de frequência cardíaca: No modo M, BM pressione a tecla MEASURE e inicie a avaliação da medida;
Medição Cardiológica: Pressione a tecla MEASURE e inicie a avaliação da medida.
Nota: Com a imagem congelada, pressione a tecla SET ou ENTER e inicie a avaliação da medida.

Teclas utilizadas na medição
Touchpad: Selecione o item e movimente o cursor;
ADJ, ENTER ou tecla esquerda do Mouse: Selecione o item medição, determine o ponto inicial e final da medição;
Finalizar: tecla direita do Mouse: sair da medição;
Limpar: Deletar o registro;

5.11.1

Medição – Modo B

5.11.1.1 Distância
Função: Medir a distância entre dois pontos. Também pode ser usado no modo M.
Passos:
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1.

Pressione a tecla MEASURE: 1.distância 2.traço 3.elipse 4.volume;

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para selecionar o menu de distância. Surge na tela o cursor “+”;

3.

Mova o cursor para o ponto inicial com o touchpad ou tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la. Surgirá na tela o segundo cursor “+”;

5.

Mova o cursor para o ponto final com o touchpad ou tecla de direção;

6.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la. Os resultados da medição são mostrados na área de resultado. Se você
quiser medir mais de uma vez, repita os passos acima. O sistema pode mostrar até quatro valores na área de resultado;

7.

Pressione a tecla END para sair.

5.11.1.2 Circunferência e Área – Método de Tracejamento
Função: Para medir a circunferência e área de uma área fechada pelo método de traço.
Passos:
1.

Pressione a tecla MEASURE: 1.distância 2.traço 3.elipse 4.volume;

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para selecionar o menu distância. Surge na tela o cursor “+”;

3.

Mova o cursor para o ponto inicial com o touchpad ou tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la. Surgirá o segundo cursos “+”;

5.

Mova o cursor para o ponto final com o touchpad ou tecla de direção, a ação deixará um traço na tela Pressione a tecla
SET ou ENTER para fixá-lo. Os resultados do perímetro e área serão mostrados na área de resultados. Se você quiser
medir mais de uma vez, repita os passos acima. O sistema pode mostrar até dois valores de perímetro e área na área
de resultados;

6.

Pressione a tecla END para sair.

5.11.1.3 Circunferência e Área – Método da Elipse
Função: A figura de uma elipse é utilizada para medir a circunferência e área de um órgão.
Passos:
1.

Pressione a tecla MEASURE: 1.distância 2.traço 3.elipse 4.volume；

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para selecionar o menu de distância. Surge na tela o cursor “+”;

3.

Mova o cursor para o ponto inicial com o touchpad ou tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la. Surgirá então o segundo cursor “+”;

5.

Mova o cursor para o ponto final com o touchpad ou tecla de direção. A ação deixará um traço na tela (o eixo longo da
elipse);

6.

Pressione a tecla ADJ para aumentar ou diminuir o eixo curto da elipse;

7.

Pressione a tecla SET para fixá-la. Os resultados do perímetro e área serão mostrados na área de resultados. Se você
quiser medir várias vezes, repita os passos acima. O sistema pode mostrar até dois valores de perímetro e de área na
área de resultados;

8.

Pressione a tecla END para sair.

5.11.1.4 Volume – Método dos 3 eixos
Método de três eixos: Tanto o maior eixo vertical como os eixos no plano horizontal devem ser medidos.
Passos:
1.

Pressione a tecla MEASURE: 1.distância 2.traço 3.elipse 4.volume;

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para selecionar o menu de distância. Surge na tela o cursor “+”;

3.

Mova o cursor para o ponto inicial com o touchpad ou tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la. Surgirá o segundo cursor “+”;

5.

Mova o cursor para o ponto final com o touchpad ou tecla de direção;

6.

Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la e o resultado da medida será mostrado na área de resultado;

Nota
Repita os passos acima para medir a segunda distância
Repita os passos acima para medir a terceira distância.
Depois de medir os três valores de distância, o valor de volume é mostrado na área de resultado.
Se for necessária mais que uma medição, repita os passos acima. O sistema pode mostrar somente um valor de
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volume.
Pressione a tecla END para sair

No método de três eixos é necessária a medição dos três eixos (comprimento D1, largura D2, profundidade D3). O sistema calculará
automaticamente o volume com base na seguinte fórmula.

Volume = ¶ x D1 x D2 x D3
6
Unidade de volume: cm3
Esta fórmula usa a morfologia oval para estimar o volume de estruturas e órgãos humanos. Os resultados podem ter algum grau
de desvio em relação ao volume real

5.11.2

Medição – Modo M

5.11.2.1 Distância
Mesmos passos que item 5.7.1.1.
5.11.2.2 Velocidade no modo M
Função: Para medir o ângulo de inclinação (velocidade) entre dois pontos.
Passos:
1.

No modo M pressione a tecla MEASURE: 1. distância 2. velocidade 3. frequencia cardíaca;

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para selecionar o menu de velocidade. Aparecerá na tela o cursor “+”;

3.

Mova o cursor para o ponto inicial com o touchpad ou tecla de direção;

4.

Pressione a tecla SET OU ENTER para fixá-la. Surgirá na tela o segundo cursor “+”;

5.

Mova o cursor para o ponto final com o touchpad ou tecla de direção, Pressione a tecla SET ou ENTER para fixá-la e
o resultado da medida irá aparecer na área de resultado;

6.

Se for necessária mais do que 1 medição, repita os passos acima. O sistema pode mostrar até quarto valores de dados;

7.

Pressione a tecla End para sair.

5.11.2.3 Frequência Cardíaca
A frequência cardíaca pode ser medida somente no modo M. A unidade empregada é batimentos por minuto. Para obter corretamente
esta medida pressione o ponto inicial e final em uma mesma fase de ciclos cardíacos.
Passos:
1.

Pressione a tecla MEASURE no modo M: 1. distância 2. Velocidade 3. frequência cardíaca;

2.

Pressione a tecla SET ou ENTER para escolher o menu de frequência cardíaca. Surge na tela o cursor “+”;

3.

Selecione o ponto inicial e o ponto final na mesma fase do ciclo cardíaco e depois meça a distância entre os dois
pontos;

4.

O resultado da medida será mostrado na área de resultado;

5.

Se for necessária mais do que uma medição, repita os passos acima. O sistema pode mostrar até quatro valores
diferentes;

6.

Pressione a tecla END para sair.

Este parâmetro só é aplicável nos modos M e BM.
5.11.3

Medição de OB

Esta seção apresenta dois índices para avaliar a situação do crescimento fetal:


Idade gestacional



Calculo do peso fetal

O sistema pode medir os BPD, GS, CRL, AD, AC, FL, HC, FTA, APTD, TTD, e calcular automaticamente a idade gestacional, o peso
fetal, a data do nascimento, mostrando os resultados na área de resultados.
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5.11.3.1 Medição da idade gestacional
BPD- Diâmetro Biparietal
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item BPD. Pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir BPD utilize o mesmo procedimento do item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados do BPD, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição de BPD.

GS – Saco Gestacional
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla Obs e selecione o item GS e pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir o diâmetro do saco gestacional utilize a mesma técnica referida no item “8.31 Distância”;

3.

Os resultados do GS, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição GS.

CRL- Comprimento Cabeça-nádega
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla Obs e selecione o item CRL e pressione a tecla Set para começar a medição;

2.

Para medir CRL utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados do CRL, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma no medição de CRL.

AD - Diâmetro Abdominal
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla Obs e selecione o item AD e pressione a tecla Set para começar a medição;

2.

Para medir AD utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados de AD, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição AD.

AC – Circunferência Abdominal
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item AC e pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir AC utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados de AC, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição AC.

FL - Comprimento Femoral
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item FL e pressione a tecla Set para começar a medição;

2.

Para medir FL utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados de FL, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medida FL.

HC - Circunferência Cefálica
Há dois métodos disponíveis para medir HC: Método Elipse e método do tracejamento.
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e depois selecione o item HC. Pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir HC utilize a mesma técnica referida no item “8.3.2 e 8.3.3”;

3.

Os resultados de HC, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição HC.
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FTA – Circunferência Abdominal
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item FTA. Pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir FTA utilize a mesma técnica referida no item “8.3.2”;

3.

Os resultados de FTA, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição de FTA.

APTD – Autero-Posterior Thigh Diameter (Diâmetro Antero-posterior da coxa)
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item APTD. Pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir APTD utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados de APTD, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição de APTD.

TTD – Transverse Trunk Diameter (Diâmetro Transversal do Tronco)
Passos:
1.

Congele a imagem. Pressione a tecla OBS e selecione o item TTD. Pressione a tecla SET para começar a medição;

2.

Para medir o TTD utilize a mesma técnica referida no item “8.3.1 Distância”;

3.

Os resultados de TTD, GA e EDD serão mostrados na área de resultados;

4.

Repita os passos acima para começar uma nova medição TTD.

5.11.3.2 EFBW - Cálculo do peso fetal
Há quatro formulas disponíveis para calcular o peso fetal.
2.

Osaka University Method（BPD, FLF, TA);

3.

Tokyo University 1（BPD，APTD，TTD);

EFBW = 1.25647 x BPD3 + 3.5065 x FTA x FL + 6.3

EFBW = 0.00173 x BPD3 + 0.238 x APTD x TTD – 217
4.

Tokyo University 2（BPD，APTD，TTD，FL);
EFBW = 0.00107 x BPD3 + 0.00342 x APTD x TTD x FL

5.

Merz Method（BPD，AC);
EFBW = - 3200.4 + 157.07 x AC + 15.9 x BPD2

As formulas do peso fetal podem ser selecionadas no menu SETUP. Passos: Meça todos os parâmetros envolvidos na fórmula
selecionada. Uma vez informados todos estes parâmetros o resultado da estimativa do peso fetal aparece na área de resultados.

Nota: As mensurações para OB só são aplicáveis nos modos B ou BM
Nota: Uma vez que as avaliações feitas são obtidas, o resultado dela será salvo na memória e farão parte do relatório, depois de
pressionar a tecla REPORT. Todos os resultados da medição que pertencem à paciente atual serão apagados depois de pressionar
a tecla NEW

5.11.4

Medição de Cardiologia

Medição de cardiologia deve ser feita em modo M ou BM. Os itens de inspeção de cardiologia incluem: distância, frequência cardíaca,
função ventricular esquerda, válvula mitral, aorta.
5.11.4.1 Medição de Cardiologia em Modo B
Simpson
V=Am+5*Ap/18*L
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Am: Área do ventrículo esquerdo em vista de eixo curto da válvula mitral;
Ap: Área seccional cruzada em vista do eixo curto do ventrículo esquerdo no músculo papilar;
L: Eixo longo do ventrículo esquerdo.
Elipse com um plano
Medição deve ser executada em vista de eixo longo do ventrículo esquerdo (Apical de seção cruzada de quatro câmaras e duas câmaras).
O volume ventricular esquerdo pode ser obtido pela seguinte fórmula: V=π/6*L*D2 .
L: Eixo longo do ventrículo esquerdo;
D: Eixo curto do ventrículo esquerdo;
Elipse com Plano Duplo
Medições devem ser feitas em vista do eixo curto da válvula mitral e apical de duas secções transversais de duas câmaras e apical de
secção transversal de duas câmaras. Volume ventricular esquerdo obtido pela seguinte fórmula: V=8/3*Am*Ai/π*D.
D: Eixo curto do ventrículo esquerdo;
Am: Área do ventrículo esquerdo em vista do eixo curto da válvula mitral;
Ai: Área do ventrículo esquerdo em vista Apical.
Elipse com pontos
Medição deve ser executada em vista de eixo curto da válvula mitral e secção transversal apical das duas câmaras. Volume ventricular
esquerdo obtido com a seguinte fórmula: V=5/6*Am*L.
Am: Área do ventrículo esquerdo em vista de eixo curto da válvula mitral;
L: Eixo longo do ventrículo esquerdo;
Passos:
1． Pressione a tecla Cord em modo B ou BM em estado congelado, e depois pressione a tecla Set para selecionar a elipse
com um plano com a tecla Set ou Enter no sub menu;
2． Os parâmetros seguintes devem ser medidos no final do período sistólico do ventrículo esquerdo:
Eixo longo do ventrículo esquerdo SL: Enfoque com "Medição de Distância";
Eixo curto do ventrículo esquerdo SD: Enfoque com "Medição de Distância";
Os seguintes parâmetros devem ser medidos no final do período diastólico do ventrículo esquerdo;
Eixo longo do ventrículo esquerdo DL: Enfoque com "Medição de Distância";
Eixo curto do ventrículo esquerdo DD: Enfoque com "Medição de Distância";
Os resultados de EDV: o volume diastólico final e ESV o volume sistólico final serão mostrados na área de resultados;
3． Depois da medição, o volume de bombeamento SV e fração de ejeção EF serão mostrados na área de resultado.

5.11.4.2 Medição de Cardiologia em Modo M
A função ventricular da válvula mitral e a medição aórtica podem ser feitas no modo M.
Função ventricular esquerda
O cálculo do volume do coração pode ser calculado com duas fórmulas: Teichholz e Feigenbaum.
Teichholz: V=7.0*D3 /（D+2.4）
Feigenbaum: V=D3.
V: volume do ventrículo esquerdo;
D: Furo do ventrículo esquerdo.
Passos:
1.

Pressione a tecla Cord no modo M no estado congelado, selecione a função LV do menu função ventricular esquerda,
depois selecione o item TEICHHOLZ ou FEIGENBAUM coma tecla Set ou Enter no sub menu;

2.

Mova o cursor para o final do período sistólico do ventrículo esquerdo para medir o diâmetro interno do ventrículo esquerdo
- ESD. Enfoque com "Medição de Distância". A medição ESD e o cálculo do volume do coração no final sistólico ESV serão
mostrados na área de resultados;

3.

Mova o ponto para o final diastólico do ventrículo esquerdo para medir o eixo curto do ventrículo esquerdo - EDD. Enfoque
com "Medição de Distância". O cálculo da medição EDD e do volume do coração no final diastólico EDV será mostrado na
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área de resultado;

4.

Depois da medição, o volume de bombeamento SV, fração de ejeção EF e encurtamento fracional FS serão mostrados na
área de resultados.

Medição da Mitral
A medição da mitral tem quatro itens: EF: velocidade, AC: frequência de diminuição, proporção do pico do A/E e fluxo mitral. A medição
da velocidade EF, a diminuição da frequência AC, e a proporção do pico de A/E e fluxo mitral é similar.
Passos:
1.

Pressione a tecla Cord no modo M no estado congelado; selecione o menu MITRAL, depois pressione a tecla Set para
escolher a opção desejada;

2.

A medição da velocidade EF é perto de "4.5.2";

3.

A medição da frequência de diminuição AC é perto de "4.5.2";

4.

A medição da proporção do pico de A/E: Medindo o pico de A e o pico de E respectivamente. A medição é perto de "4.5.2".
Os resultados serão mostrados na área de resultados.

Quantidade da Válvula Mitral – QMV
Fórmula: QMV=4*DEV*DCT.
Passos:
1．

Pressione a tecla Cord no modo M no estado congelado; selecione o menu MITRAL , depois pressione a tecla Set para
escolher o menu VALVE V;

2．

A medição do DEV é perto de "4.5.2";

3．

A medição do DCT é perto de "4.5.3";

4．

A medição do QMV será mostrada na área de resultados.

Medição da Aorta
Medição da aorta tem duas opções: LAD/AOD e AVSA.
Medição de LAD/AOD
1．

Pressione a tecla Cord no modo M no estado congelado; selecione o menu AORTA, depois pressione a tecla Set para
escolher o menu LAD/AOD;

2．

A medição de LAD e AOD são perto de "4.5.1";

3．

A medição de LAD/AOD será mostrada na área de resultado.

Medição de AVSA
Fórmula: AVSV= (MAVO1+MAVO2)*LVET*50+AA
MAVO1: Comece abrindo pela aorta;
MAVO2: Feche abrindo do final da aorta;
AA: Amplitude de movimento da parede aórtica.
Passos:
1． Pressione a tecla Cord no modo M no estado congelado; selecione o menu AORTA , depois pressione a tecla Set para
escolher o menu AVSA.
2． A medição de MOV01 é perto de "4.5.1".
3． A medição de MOV02 é perto de "4.5.1”.
4． A medição de AVSA será mostrada na área de resultados.

5.12 Biopsias Orientadas por Ultrassom
A linha de punção é usada como guia para mover o transdutor para o lugar mais apropriado para se obter amostra de tecido durante as
biópsias guiadas por ultrassom. É usado somente no modo tempo real.
Passos:
1.

No estado tempo real, pressione a tecla PUNC e a linha de punção será mostrada;

2.

A linha de punção pode ser movida utilizando o touchpad ou a tecla ADJ.
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5.13 Relatórios
De acordo com os dados obtidos pelas medidas obstétricas o sistema pode gerar o relatório correspondente ao realizado. Com base
nestas medidas o médico que executou o exame poderá adicionar comentários pertinentes ao exame.
Passos:
1. No fim do exame o equipamento automaticamente salva na memória as medidas obtidas;
2. Com a imagem congelada pressione a tecla REPORT para exibir a página do relatório da paciente;
3. Com o equipamento de armazenamento USB conectado, pressione a tecla PRINT para salvar a página do relatório;
4. Pressione a tecla END para sair da pagina de relatório.

5.14 Armazenamento do Equipamento
O equipamento dispõe de Maleta com alça e caixa personalizada de papelão com alça. É sugerido que o equipamento seja mantido em
sua embalagem original.

6. LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO
6.1 Limpeza
Não utilizar abrasivo, palha de aço, solventes orgânicos, tínner ou compostos corrosivos. Em hipótese alguma limpe o
equipamento internamente
Frequência: Realizar limpeza a cada uso
Procedimento de Limpeza:


Umedeça uma compressa com sabão neutro;



Utilize uma compressa seca para efetuar a secagem;



Verifique se há algum dano após limpeza.

6.2 Desinfecção
Não utilizar abrasivo, palha de aço, solventes orgânicos, tíner ou compostos corrosivos. Em hipótese alguma desinfete
o equipamento internamente
Frequência: Realizar desinfecção após procedimento de limpeza, a cada uso
Procedimento de Desinfecção


Desinfete o equipamento e seus acessórios com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70%;



Utilize uma compressa seca para efetuar a secagem;



Verifique se há algum dano após desinfecção.

Desinfecção adicional para o TRANSDUTOR transvaginal / transretal:
Frequência: Realizar desinfecção após procedimento de limpeza, a cada uso
Procedimento de Desinfecção


Desinfete o TRANSDUTOR com pano maio umedecido com solução de Aldeido Glutárico ou Glutaraldeido de concentração
2% ou 2,2 %.

6.3 Esterilização
Não aplicável
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7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
7.1 Manutenção Preventiva
Não há manutenção preventiva prevista para o equipamento além da verificação de problemas ou danos aparentes, que deve ser feita
a cada uso.

7.2 Manutenção Corretiva
No caso do equipamento apresentar anormalidade, a KOLPLAST deverá ser acionada e deverá avaliar o equipamento para identificação
das ações necessárias, que poderão ser:
- Troca ou manutenção na UNIDADE PRINCIPAL;
- Troca ou manutenção nos TRANSDUTORES;
- Outros.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A tabela abaixo relaciona os potenciais principais problemas que podem ocorrer antes ou durante a operação do equipamento:
Erro

Causas Possíveis

Soluções

1) A FONTE DE ALIMENTAÇÃO
não está devidamente conectada
LED indicativo de “conexão a rede
elétrica” não acende

à rede elétrica
2) Não há energia na rede

1) Reconecte a FONTE DE
ALIMENTAÇÃO à rede elétrica
2) Aguarde o fornecimento de energia
3) Contate a Kolplast

3) O fusível pode ter queimado

Equipamento ligado, contudo a
tela está apagada

A Imagem ultrassônica não está
clara

Imagem com interferência ou
distorcida, ou o campo distal não
está nítido

A escala de cinza está torcida em
S na tela do monitor

1) Ajuste incorreto do brilho e

1) Ajuste corretamente o brilho e

contraste

1) Ganho incorretamente ajustado,
ou brilho e contraste

contraste do monitor

1) Ajuste o brilho, contraste e ganho
corretamente

desajustados

1) Há motores, nebulizadores
ultrassônicos, carros,

1) Afaste o equipamento da fonte de
interferência ou remova os objetos
causadores da intereferência

computadores, rádios e outras
fontes de interferência por perto

1) A voltagem está muito baixa

2) Use uma tomada independente
1) Conecte o equipamento em fonte de
energia confiável

Tabela 6 - Solução de Problemas

9. ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA
9.1 Advertências e/ou Precauções com os Usuários


Antes de colocar o equipamento em funcionamento consulte este Manual de Instruções;



O equipamento deverá ser operado apenas por pessoal adequadamente treinado e sob a direção de equipe médica qualificada;



Não utilizar o equipamento quando ele apresentar algum dano.
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9.2 Advertências e/ou Precauções durante o Uso


Utilizar o equipamento exclusivamente para os fins descritos neste Manual de Instruções;



Não pode ser utilizado em conjunto com equipamento de alta frequência;



Sempre apoie o equipamento em superfície plana;



Não enrolar o cabo em torno do equipamento;



O usuário não precisa ajustar nenhum controle que não tenha sido descrito neste Manual de Instruções;



Se houver qualquer problema no equipamento, desliga-lo e entrar em contato com a KOLPLAST.

9.3 Advertências e/ou Precauções sobre Perigo de Explosão


O equipamento não é apropriado para utilização na presença de gases anestésicos inflamáveis ou outros materiais inflamáveis,
tais como alguns tipos de fluidos de limpeza.

9.4 Advertências e/ou Precauções sobre Cuidados Elétricos


Deve ser utilizadas pilhas conforme especificações deste Manual de Instruções.



Se o equipamento não for ser usado por um longo tempo, este deve ser colocado em um local adequado, sem pilhas e coberto
para evitar danos causados pela poeira.

9.5 Advertências e/ou Precauções Durante o Transporte e o Armazenamento


O produto deve ser protegido de umidade (não expor a chuva, respingos etc);



Por ser um produto frágil, deve-se tomar os cuidados para não deixá-lo cair no chão.

9.6 Advertências e/ou Precauções durante a Manutenção Corretiva


Não tente reparar, montar componentes defeituosos e inoperantes ou substituir por partes de outro aparelho. A KOLPLAST
não fornece as peças elétricas e mecânicas originais a outros fabricantes, por isso só a KOLPLAST pode efetuar reparos com
peças originais;



Somente com a utilização das peças originais as especificações técnicas originais e a segurança do aparelho podem ser
garantidas.

9.7 Advertências e/ou Precauções durante a Manutenção Preventiva


A KOLPLAST é responsável apenas pelas características de segurança técnicas deste equipamento, de acordo com as
disposições legais se a manutenção, reparo e modificações deste aparelho forem realizados por ele mesmo ou por um agente,
de acordo com suas instruções.

9.8 Advertências e/ou Precauções durante a Limpeza


Não é permitida esterilização por autoclave ou altas temperaturas. Para limpeza e desinfecção consulte item específico deste
Manual de Instruções.

9.9 Especificações Especiais


Este equipamento requer precauções especiais em relação a sua compatibilidade eletromagnética e precisa ser instalado e
colocado em funcionamento de acordo com as informações sobre compatibilidade eletromagnéticas fornecidas no item 5.6
desse Manual de Instruções;



O equipamento não deve ser utilizado próximo ou empilhado sobre outros equipamentos. Caso seja necessário recomendase que o equipamento seja observado para verificar a operação normal na configuração a qual será utilizado.



Não há desempenho essencial determinado;



Os pacientes não precisam tocar ou operar o equipamento em nenhum momento.

9.10 Descarte
Equipamento Eletro-Eletrônico
Descartar separadamente de outros objetos do estabelecimento. Consulte a regulamentação local para
lixo eletrônico
O descarte incorreto poderá afetar o meio ambiente.
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9.11 Instalação ou Conexão a outros Equipamentos
Conforme item 3.8.3 deste Manual de Instruções.

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nesse Manual de Instruções é
de inteira responsabilidade do usuário

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
10.1 Princípio de Funcionamento
O princípio de funcionamento do SISTEMA consiste em método não invasivo (com uso do transdutor convexo) e minimamente invasivo
(com uso do transdutor transvaginal). Mecanismo de ação: Fortes e curtos impulsos elétricos originados no equipamento fazem com que
o transdutor emita uma onde sonora em uma determinada frequência e direcionada pelo formato do transdutor. Esse direcionamento
produz uma onda sonora em forma de arco. A onda propaga-se-se para o interior do corpo do paciente e atinge o foco numa determinada
profundidade. O som é parcialmente refletido (eco) pelas interfaces formadas pelos diferentes tecidos do corpo. Especificamente, o som
é refletido em qualquer lugar em que a densidade do corpo mude.
O retorno da onda sonora ao transdutor resulta no mesmo processo que foi necessário para emitir o som, só que ao contrário. O retorno
das ondas sonoras faz vibrar o transdutor, que transforma as vibrações em impulsos elétricos que se deslocam para o software, que por
sua vez processa os impulsos elétricos e transforma-os numa imagem digital.
Formação da imagem:
O software determina três informações de cada eco recebido:
1. Quanto tempo levou desde a transmissão até à recepção do eco
2. A partir do intervalo de tempo, calcula a distância (profundidade) onde o foco se formou, possibilitando uma imagem nítida do eco na
dada profundidade
3. Qual a intensidade do eco
Com a determinação destas 3 informações, o software codifica cada pixel da imagem com a intensidade.
O posicionamento dos transdutores deve ser feito conforme técnicas do domínio do profissional e validado através do registro das
atividades de cada transdutor. O transdutor Transvaginal somente deverá ser utilizado na cavidade vaginal da mulher. O transdutor
Convexo poderá ser usado nas outras aplicações.
Deverá ser utilizado gel ultrassônico no contato do transdutor com o paciente, a fim de permitir a propagação do som e sua posterior
captação, garantindo assim o funcionamento do sistema técnico.
As imagens geradas são arquivadas e é possível realizar a gravação de relatórios com uso de um equipamento de armazenagem USB
ligado a unidade principal. Com as imagens salvas nessa unidade, é possível realizar uma posterior impressão da mesma através de um
computador com impressora acoplada.

10.2 Compatibilidade com outros Produtos Médicos
Não Aplicável.

10.3 Especificações Gerais


Modo do Transdutor: Linear eletrônico (transvaginal) e Convexo eletrônico (convexo)



Transformador de energia: AC 115 ~ 230 V ~ 1,5A



Frequência: 50/60 Hz



Profundidade de Scanner: ≥ 170 mm



Escala cinza: 256



Precisão: ≤ 5 % para todos os dados e resultados mostrados
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Período médio de operação sem erro: ≥ 3000 horas

10.4 Classificação do Equipamento Segundo a Norma NBR IEC 60601-1


Tipo de Proteção contra Choque Elétrico: Equipamento de Classe II;



Grau de Proteção contra Choque Elétrico da Parte Aplicada: Tipo B;



Grau de Proteção contra Penetração Nociva de Água do Equipamento: IPX0;



Grau de Proteção contra Penetração Nociva de Água nos Transdutores: IPX1;



Grau de Proteção contra Penetração Nociva de Água no Transdutor Transvaginal / Transretal: IPX7;



Grau de Proteção contra Utilização na presença de Anestésicos inflamáveis com o ar, oxigênio ou óxido nitroso: não
adequado;



Modo de Operação: Contínuo.

10.5 Especificações Conforme NBR IEC 60601-1
Condições de Armazenamento, Operação e Transporte


Temperatura ambiente: 2°C a 45°C;



Umidade relativa: 10% a 95%;



Pressão atmosférica: 700hPa a 1.060hPa.

10.6 Especificações Conforme NBR IEC 60601-1-2
O equipamento necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e deve ser
instalado e ligado de acordo com as informações referentes à EMC contidas neste Manual de Instruções.
O equipamento poderá afetar e causar interferência eletromagnética em outros equipamentos eletromédicos.
O equipamento não deve ser utilizado ao lado nem sobre ou debaixo de outro equipamento. Se for necessário utilizálo de uma ou outra forma, verifique o correto funcionamento do aparelho no tipo de configuração utilizado.

GUIA E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS
O ULTRASSOM é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético descrito a seguir. O comprador ou operador do
ULTRASSOM deveria se assegurar que ele está em uso em tal ambiente.
Ensaios de Emissão

Conformidade

Ambiente Eletromagnético - orientação
O ULTRASSOM usa energia de RF apenas para seu

Emissão de RF
CISPR 11

Grupo 1

funcionamento interno. Assim, sua emissão de RF é muito
baixa e não é provável que cause qualquer interferência em
outro equipamento eletrônico próximo.

Emissão de RF
CISPR 11
Emissão de harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe B
Classe A

estabelecimentos que não sejam residenciais e aqueles
diretamente conectados à rede pública de distribuição de
energia elétrica de baixa tensão que alimente edificações
para utilização doméstica.

Flutuação de tensão /
Emissão de flicker

O ULTRASSOM é destinado a ser utilizado em todos os

Conforme

IEC 61000-3-3
Tabela 7 - Emissões Eletromagnéticas
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DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
O ULTRASSOM é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou operador
do ULTRASSOM deveria se assegurar que ele está em uso em tal ambiente.
Ensaios de

Nível de ensaio da IEC

Imunidade

60601

Descarga
eletrostática
IEC 61000-4-2
Transientes
rápidos / Rajadas
IEC 61000-4-4

Nível de Conformidade

Ambiente Eletromagnético - orientação
O piso deveria ser de madeira, concreto ou

± 6 kV contato

± 6 kV contato

cerâmico. Se o piso é coberto com material

± 8 kV ar

± 8 kV ar

sintético, a umidade relativa do ar deveria ser
pelo menos 30 %.

± 2 kV linha de

+ 2 kV

alimentação

+ 1 kV

± 1 kV linha de entrada e
saída de sinal

Surto

± 1 kV modo diferencial

IEC 61000-4-5

± 2 kV modo comum

+1 kV

<5% Ut
(>95% queda em Ut) Por
Quedas de

0,5 ciclo

127 Vac /220 Vac – 60 Hz

tensão,

40% Ut

>95%

interrupções

(60% queda em Ut) Por 5

curtas e variações

ciclos

de tensão na

70% Ut

alimentação

(30% queda em Ut) Por 25

elétrica.

ciclos

IEC 61000-4-11

<5% Ut

A qualidade da rede elétrica deveria ser
aquela de um típico ambiente hospitalar ou
comercial.

60%
30%
>95%

(>95% queda em Ut) Por 5
s
Campos
magnéticos das
freqüências de

Os campos magnéticos das frequências de
3 A/m

3 A/m

rede (50/60 Hz)

rede deveriam ser níveis característicos de um
típico ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-8
Nota: Ut é a tensão de rede C.A antes da aplicação do nível de ensaio.
Tabela 8 - Imunidade Eletromagnética
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DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA

O ULTRASSOM é destinado a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou operador do
ULTRASSOM deveria se assegurar que ele está em uso em tal ambiente.
Ensaios de

Nível de Ensaio da

Nível de

Imunidade

IEC 60601

Conformidade

Ambiente Eletromagnético - orientação
Equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF não deveriam
ser usados mais perto, de qualquer parte do ULTRASSOM, incluindo
cabos, do que a distância de separação recomendada calculada da
equação aplicável para a frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada

d  1,17. P

d  1,17. P
RF Conduzida

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz

3V

d  2,3 P

80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,5 GHz

Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de
acordo com o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação
RF Irradiado

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

recomendada em metros (m).
O campo gerado por transmissores de RF fixos, como determinado por
um estudo do campo eletromagnético no locala, deveria ser menor que
o nível de conformidade em cada faixa de freqüência.

b

Interferência pode ocorrer nos arredores de equipamentos com o
seguinte símbolo:

NOTA 1: na faixa de 80 MHz e 800 MHz, se aplica a maior frequência da faixa.
NOTA 2: este procedimento pode não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada por absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.
A intensidade de campos gerados por transmissores fixos, tais como estações de rádio-base para telefones (celular/sem fio) e rádios
móveis terrestres, rádios amadores, estações de radiodifusão AM, FM e TV não podem ser teoricamente prognosticadas com precisão.
Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, um estudo do campo eletromagnético no local deveria ser
considerado. Se a intensidade do campo medido no local no qual o ULTRASSOM é usado exceder o nível de conformidade acima, o
ULTRASSOM deveria ser observado para verificar se está operando normalmente. Se desempenho anormal é observado, medidas
adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do ULTRASSOM;
a.

Acima da escala de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deveria ser menor que 3 V/m.
Tabela 9- Imunidade Eletromagnética

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

40

KOLPLAST

Ultrassom

Distâncias de Separação Recomendadas entre Equipamentos de Comunicação por RF Portáteis e Móveis e o ULTRASSOM
O ULTRASSOM é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual distúrbios de RF são controlados. O comprador ou
o operador do ULTRASSOM pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma mínima distância entre
equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) e o ULTRASSOM como recomendado abaixo, de acordo
com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.
Distância de Separação de Acordo com a Frequência do Transmissor

Máxima potência de

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

transmissor (W)

d  1,17 P

d  1,17 P

d  2,3 P

0,01

11,70 cm

11,70 cm

23,00 cm

0,1

37,00 cm

37,00 cm

72,70 cm

saída declarada do

1

1,17 m

1,17 m

2,30 m

10

3,70 m

3,70 m

7,27 m

100

17,70 m

17,70 m

23,00 m

Para transmissores com a potência máxima de saída declarada não-listada acima, a distância de separação recomendada (d em
metros) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor; onde P é a potência máxima de saída do
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do mesmo.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a frequência mais alta.
NOTA 2: esse procedimento pode se aplicar em todas situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.
Tabela 10 - Distância de separação recomendada

10.7 Dimensões e Peso
Descrição
Equipamento de
Ultrassom Portátil

Peso (kg)

1,0

Dimensões (cm)
Comprimento

Largura

Altura

19

25

3,5

Tabela 11 - Dimensões e Peso

11. ATENDIMENTO PÓS VENDA
KOLPLAST CI LTDA
Assistência Técnica
Estrada Municipal Benedito de Souza, 418
Bairro da Mina - Itupeva – SP - Brasil
CEP 13295-000
Tel.: +55 11 4961-0900
sac@kolplast.com.br
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12. GARANTIA
Para solicitação de qualquer serviço tenha em mãos o número de série do equipamento.
1. O seu produto KOLPLAST é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da emissão da Nota
Fiscal ao consumidor, sendo:
·

3 meses – garantia legal;

·

9 últimos meses – garantia especial, concedida pela Kolplast – Unidade de Eletromédicos.

A Garantia Especial não cobre:
·

Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da Rede de Serviços Kolplast, o qual poderá cobrar taxa de
locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Kolplast –
Unidade de Eletromédicos;

·

Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;

·

Peças sujeitas ao desgaste natural, consumíveis, bem como, a mão de obra utilizada das peças e as consequências advindas
dessas ocorrências.

2. Durante o período de garantia, as peças defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da KOLPLAST, e sem ônus para o
comprador. Correrão por conta do comprador todas as despesas de transporte do equipamento (ida e volta), com finalidade de remessa
para conserto à Assistência Técnica. Caso seja necessária a visita de um técnico para a realização de manutenção no local, os custos
de transporte, estadia e outras despesas relacionadas a este também serão por conta do comprador;
3. A KOLPLAST reserva o direito de recolher as peças e componentes substituídos sob garantia;
4. Excetuam-se da garantia todos e quaisquer objetos sujeitos à deterioração, desgaste natural ou consumo, tais como: baterias, pilhas
secas, objeto de borracha ou plástico, inclusive de proteção, cabos em geral, etc;
5. Excetuam-se também defeitos ou danos decorrentes de acidentes, tais como: incêndio, inundações, acidentes de tensão de rede,
choques mecânicos ou térmicos, de manutenção, limpeza, uso inadequado do equipamento ou negligência;
6. A garantia extingue-se automaticamente ao término dos prazos mencionados neste termo;
7. Caso sejam efetuados no equipamento, sem consentimento expresso da KOLPLAST, modificações, reparos, acoplamento de
equipamentos, instalação de peças de outra marca por terceiros, utilização de material de consumo de outra marca ou fabricante que
não o especificado neste Manual de Instruções, a extinção da garantia será imediata;
8. Excetuam-se da garantia quaisquer indenizações de lucro cessante, acidentes pessoais e bens distintos.
9. Nas manutenções realizadas após decorrido o prazo de garantia, serão faturados a mão-de-obra, bem como peças e/ou componentes
que eventualmente estejam defeituosos.
10. Considerações gerais:
A Kolplast – Unidade de Eletromédicos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra
responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Kolplast – Unidade de Eletromédicos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem
aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual
de Instruções com este Termo de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.
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