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Significado

!
Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, pode resultar em 
morte ou ferimentos graves.

Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, poderá resultar 
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NOTA
Indica precauções ou recomendações que devem ser observadas na operação do 
dispositivo.

Palavra em 
negrito

Indica teclas e controles localizados no produto.

Informações de contato

Fabricante: SonoScape Medical Corp.

Endereço: 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan, Shenzhen, 518051, 
Guangdong, China

CEP: 518051

Tel: +86-755-26722890

Fax: +86-755-26722850

Site: http://www.sonoscape.com

E-mail: sonoscape@sonoscape.net

O representante do Brasil: DOMO Salute Consultoria Regulatória Ltda  

Endereço: Cristóvão Colombo, 2948 / 411, CEP 90560-002, Porto Alegre, RS, Brazil  

CNPJ: 26.263.959/0001-03

Telefone: +55 51 3377 4658   



I

Índice

1    Segurança ................................................................................................................................. 1

1.1 Uso pretendido ........................................................................................................................2

1.2 Compatibilidade do dispositivo ...............................................................................................2

1.3 Precauções de segurança .........................................................................................................2

1.4 Símbolos de segurança ............................................................................................................3

2    Visão geral................................................................................................................................ 5

2.1 Embalagem ..............................................................................................................................6

2.2 Visão geral ...............................................................................................................................6

2.2.1 Painel frontal .................................................................................................................6

2.2.2 Painel traseiro  ..............................................................................................................8

2.2.3 Painel lateral .................................................................................................................9

2.2.4 Teclado ........................................................................................................................10

2.3 Tela principal .........................................................................................................................13

3    Preparações ............................................................................................................................ 15

3.1 Posicionamento do dispositivo ..............................................................................................16

3.2 Instalação dos acessórios .......................................................................................................17

3.2.1 Instalação do suporte do cabo do endoscópio .............................................................17

3.2.2 Instalação do suporte para a tampa de balanço de branco ..........................................18

3.3 Conexão do sistema ...............................................................................................................20

3.3.1 Conexão da fonte de iluminação .................................................................................21

3.3.2 Conexão do monitor....................................................................................................21

3.3.3 Conexão do teclado .....................................................................................................22

3.3.4 Conexão do endoscópio ..............................................................................................23

3.3.5 Conexão do pedal ........................................................................................................25

3.3.6 Conexão de uma impressora de vídeo ........................................................................26

3.3.7 Conexão de um dispositivo de rede ............................................................................27

3.3.8 Conexão da alimentação .............................................................................................27

3.4 Inspeção do dispositivo .........................................................................................................28

3.4.1 Inspeção da conexão do sistema .................................................................................28

3.4.2 Inspeção da alimentação .............................................................................................28



II Manual do Usuário

Índice

3.4.3 Inspeção da iluminação ...............................................................................................28

3.4.4 Inspeção da imagem ....................................................................................................28

3.4.5 Inspeção do recurso de congelamento ........................................................................28

4    Operações............................................................................................................................... 35

4.1 Para ligar o dispositivo ..........................................................................................................36

4.2 Acesso ao sistema ..................................................................................................................36

4.2.1 Alteração do modo de login ........................................................................................36

4.2.2 Adição de uma conta ...................................................................................................37

4.2.3 Edição das informações da conta ................................................................................38

4.2.4 Exclusão de uma conta ...............................................................................................39

4.2.5 Alteração da conta de login .........................................................................................39

4.3 Definição do modo de trabalho .............................................................................................40

4.4 Gerenciamento das informações do pedido de trabalho ........................................................43

4.4.1 Criação de um pedido de trabalho ..............................................................................43

4.4.2 Edição das informações do pedido de trabalho ..........................................................45

4.4.3 Chamar as informações do pedido de trabalho ...........................................................46

4.4.4 Exclusão de um pedido de trabalho  ...........................................................................46

4.5 Substituição do endoscópio ...................................................................................................46

4.6 Ajuste do balanço de branco ..................................................................................................47

4.7 Otimização da imagem ..........................................................................................................48

4.7.1 Modo de trabalho ........................................................................................................48

4.7.2 Zoom ...........................................................................................................................48

4.7.3 Aprimoramento de cores .............................................................................................48

4.7.4 Chroma........................................................................................................................48

4.7.5 Aprimoramento da imagem ........................................................................................48

4.7.6 Contraste .....................................................................................................................49

4.7.7 Tecnologia Variable Intelligent Staining .....................................................................49

4.8 Salvamento e visualização de imagens/vídeos ......................................................................49

4.8.1 Salvar uma imagem ....................................................................................................50

4.8.2 Salvar um vídeo ..........................................................................................................50

4.8.3 Exibição de imagens/vídeos ........................................................................................51

4.9 Visualização da lista de registros do paciente .......................................................................53

4.9.1 Pesquisa de um registro ..............................................................................................54

4.9.2 Visualização de um registro ........................................................................................54



Manual do Usuário III

Índice

4.9.3 Backup dos dados .......................................................................................................55

4.9.4 Exclusão de um registro ..............................................................................................55

4.10 Edição e impressão de um relatório ....................................................................................56

4.10.1 Adição de uma marca corporal .................................................................................56

4.10.2 Glossário ...................................................................................................................57

4.10.3 Configuração do modelo de relatório .......................................................................58

4.10.4 Impressão de um relatório .........................................................................................60

4.11 Desligar o dispositivo ..........................................................................................................60

5    Configurações ........................................................................................................................ 61

5.1 Personalização do sistema .....................................................................................................62

5.1.1 Configurações de parâmetro de vídeo ........................................................................62

5.1.2 Configurações gerais ...................................................................................................64

5.1.3 Configurações de modelo contextual ..........................................................................65

5.2 Redefinição do sistema ..........................................................................................................67

6    Manutenção e armazenamento  ........................................................................................... 69

6.1 Limpeza do dispositivo .........................................................................................................70

6.2 Substituição do fusível ..........................................................................................................70

6.3 Armazenamento do dispositivo .............................................................................................71

6.4 Solução de problemas ............................................................................................................72

6.5 Descarte do dispositivo .........................................................................................................73

6.6 Atendimento ao Cliente .........................................................................................................73

Apêndice A Especificações ....................................................................................................... 75

Apêndice B Orientação de EMC e declaração do fabricante .............................................. 77

B.1 Emissões eletromagnéticas ...................................................................................................77

B.2 Imunidade eletromagnética ...................................................................................................78

B.3 Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis 
e móveis e o equipamento ............................................................................................................80



Esta página foi deixada em branco intencionalmente.



1

1    Segurança
Este capítulo descreve as informações importantes para operação deste dispositivo. Para garantir a 
segurança do operador e do paciente, leia os detalhes relevantes neste capítulo cuidadosamente antes 
do uso.

O operador deverá estar completamente familiarizado com as precauções apresentadas neste manual. 
Caso contrário, o fabricante não será responsável pelos efeitos na segurança, na confiabilidade e no 
desempenho do dispositivo.
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1.1 Uso pretendido

O dispositivo é destinado ao fornecimento de funções de processamento de imagem 
para imagem endoscópica em clínicas. Ele é utilizado com os endoscópios fabricados ou 
aprovados pelo fabricante e para fornecer alimentação para o endoscópio. 

NOTA:

• Siga estritamente o uso pretendido para operar o dispositivo.

• O dispositivo deve ser utilizado com o endoscópio tipo BF.

1.2 Compatibilidade do dispositivo

O dispositivo é utilizado com os endoscópios (série EG-500 e série EC-500) e as fontes de 
iluminação (HDL-500X e HDL-500E) fornecidos pelo fabricante.

1.3 Precauções de segurança

Leia atentamente e compreenda todas as precauções deste manual antes de tentar usar o 
dispositivo. Mantenha sempre este manual junto ao dispositivo. Revise os procedimentos 
de operação e as precauções de segurança periodicamente.

!
● Somente a equipe autorizada ou treinada pelo fabricante pode realizar manutenção do 

dispositivo. Equipes não autorizadas não podem montar nem desmontar o dispositivo.

● Não utilize o dispositivo com anestésicos inflamáveis (categoria AP) ou anestésicos 
inflamáveis com oxidantes (categoria APG).

● Não utilize esse dispositivo ao redor de um campo elétrico potente, um campo 
eletromagnético (por exemplo, sala de exames de RM) e dispositivos de comunicação 
móvel sem fio. O uso do dispositivo em um ambiente impróprio pode resultar em mau 
funcionamento ou danos.

● Conecte o terminal de aterramento somente antes de ligar o dispositivo. Desconecte o 
cabo de aterramento somente depois de desligar o dispositivo. Caso contrário, poderá 
ocorrer choque elétrico. 

● Certifique-se de que o fio condutor de equalização de potencial esteja conectado antes 
de inserir o plugue de alimentação do dispositivo.

● O plugue do conector de alimentação CA do dispositivo é um plugue aterrado de 
três pinos, o qual não deverá jamais ser adaptado a qualquer tomada de dois pinos ou 
adaptado com o uso de um adaptador. O plugue do conector de alimentação CA deve 
ser conectado a tomada de parede tipo hospitalar.

● Selecione um filtro de linha qualificado com aterramento de proteção e certifique-se 
de que sua potência de saída máxima não exceda a necessária para este dispositivo.
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● AO filtro de linha poderá ser usado somente para fornecer energia aos dispositivos 
periféricos recomendados deste sistema.

● Não coloque o filtro de linha no chão.

● Não conecte outros dispositivos ao filtro de linha; caso contrário, poderá ocorrer 
interferência e sobrecarga.

● No ambiente em que o paciente tenha 1,8 metro ao redor, conecte os periféricos 
à tomada de alimentação auxiliar que oferece proteção de isolamento ou ligue 
os periféricos usando cabo de saída auxiliar ou transformador de isolamento em 
conformidade com IEC 60601-1 clause 16 ou entrada de alimentação do mesmo nível 
de segurança.

● Não despeje nenhum fluido sobre as superfícies do dispositivo, visto que a infiltração 
no circuito elétrico poderá causar fuga excessiva de corrente ou falha. Caso deixe 
infiltrar qualquer quantidade de água no dispositivo, interrompa imediatamente o uso 
do sistema e entre em contato com o distribuidor local.

● Para evitar choques elétricos e danos, desligue e desconecte o dispositivo da tomada 
de alimentação CA antes da limpeza.

● Os equipamentos acessórios conectados a interfaces analógicas e digitais devem 
ser certificados de acordo com os respectivos padrões EN/IEC (por exemplo, EN/
IEC 60950 para equipamentos de processamento de dados e EN/IEC 60601-1 
para equipamentos médicos). Além disso, todas as configurações deverão estar em 
conformidade com EN/IEC 60601-1.

● Somente os dispositivos periféricos (como endoscópio, fonte de iluminação etc.) 
fornecidos ou recomendados pelo fabricante podem ser utilizados. O uso de outros 
dispositivos pode aumentar a irradiação de RF e comprometer o desempenho do 
dispositivo contra interferência eletromagnética.

● Somente os acessórios fornecidos ou aprovados pelo fabricante podem ser usados. O 
uso de outros acessórios pode danificar o dispositivo, fazendo com que o desempenho 
esperado descrito neste manual não seja atingido.

● O dispositivo deve ser mantido e armazenado como descrito no manual do usuário 
após o uso. Manutenção e armazenamento inapropriados podem causar infecção 
cruzada, danos ao produto ou comprometimento do desempenho.

1.4 Símbolos de segurança

A tabela a seguir é fornecida para a identificação de símbolos importantes nas etiquetas do 
dispositivo.
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Símbolo Significado

Siga as instruções para utilização

Cuidado

Data de fabricação

Número de série

 Radiação eletromagnética não-ionizante.

Corrente alternada

Desligado (fonte de alimentação principal)

Ligado (fonte de alimentação principal)

Botão Liga/Espera

Peça aplicada de tipo BF

Equipotencialidade

Fusível

Este símbolo indica que equipamentos elétricos/eletrônicos não 
devem ser descartados como lixo urbano sem triagem, mas devem 
ser coletados separadamente. Entre em contato com um representante 
autorizado do fabricante para obter informações sobre como descartar 
o equipamento.
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2    Visão geral
Para garantir o desempenho do dispositivo, o operador deve estar totalmente familiarizado com as 
operações e funções do dispositivo.
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2.1 Embalagem

Certifique-se de que todos os itens a seguir estejam na caixa do dispositivo.

● Processador de imagem
● Keyboard
● Cabo de alimentação
● Cabo do endoscópio
● Cabo de controle de iluminação
● Tampa de balanço de branco
● Suporte para a tampa de balanço de branco

Outros: consulte a Lista de embalagem na caixa.

2.2 Visão geral

O dispositivo compreende o circuito de processamento, o circuito de controle e a interface 
de alimentação e do endoscópio elétrico.

2.2.1 Painel frontal

2 3 4

8
9

1113 12

1 5
6

7

10

Figura 2-1 Vista frontal

N° Índice Nome Descrição

1 - Porta do conector Utilizada para conectar o endoscópio.

2 IRIS
Botão de modo 
de fotometria

Pressione-o para selecionar PEAK, AVE ou o 
modo de fotometria automática. 
● No modo de fotometria de pico, o indicador 

que corresponde a PEAK fica ativado; no 
modo de fotometria média, o indicador que 
corresponde a AVE fica ativado.

● No modo de fotometria automática, tanto o 
indicador PEAK quanto o indicador AVE
ficam ativados.
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N° Índice Nome Descrição

3 ZOOM Botão de zoom
Pressione-o para selecionar o nível de 
ampliação 1, 2 ou 3.

4 ENH
Botão de 
aprimoramento
da imagem

Pressione-o para selecionar o nível 1, 2 ou 3 de 
aprimoramento de estrutura ou da borda.

5 COLOR
Botão de 
aprimoramento
de cores

Pressione-o para selecionar o nível de 
aprimoramento de cores 1, 2 ou 3.

6
Botão Liga-
Desliga/Espera

Pressione-o para ligar/desligar o dispositivo.

7
Botão de parada 
USB

Pressione-o para interromper a transmissão de 
dados entre o a unidade USB e o dispositivo. 

8 Porta USB Utilizada para conectar uma unidade USB.

9
RDY/
BUSY 

Indicador RDY/
BUSY

Indica o status operacional da unidade USB.

● Ativado: A unidade USB está conectada.

● Piscando: os dados estão sendo 
transmitidos.

● Off: A unidade USB está desconectada.

10
WHT 
BAL 

Botão de balanço 
de branco

Pressione-o para ajustar automaticamente o 
balanço de branco.

11 CUSTOM 
Botões de 
personalização

Pressione-os para carregar as configurações 
Custom1 ou Custom2.

12 RST 
Botão de 
redefinição

Pressione-o para restaurar as configurações 
de parâmetro de todos os modos públicos 
(Custom1-Custom10) para as configurações 
padrão.

13 SCOPE
Indicador de 
escopo

Indica o status de conexão entre o endoscópio 
e o dispositivo.

● Ativado: o endoscópio está conectado.

● Desativado: o endoscópio está 
desconectado.
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2.2.2 Painel traseiro 

1

2 3 4 5 6 7 8

910111213141516

17

INPUT 100-240V~50/60Hz 160VA
FUSES               T1.6AH 250V AC

Figura 2-2 Vista traseira

N° Nome Descrição

1 Placa anticolisão Utilizada para proteger os cabos de conexão.

2 Terminal equipotencial
Usado para conexão equipotencial, equilibrando 
os potenciais de aterramento de proteção entre o 
dispositivo e outros equipamentos elétricos.

3 Porta CVBS OUT
Utilizada para conectar um dispositivo de vídeo, como 
uma estação de trabalho ou monitor, para gerar os 
sinais CVBS. 

4 Porta S-VIDEO OUT
Utilizada para conectar um dispositivo de vídeo, como 
uma estação de trabalho ou monitor, para gerar os 
sinais S-video.

5 Porta DVI OUT
Utilizada para conectar um dispositivo de vídeo, como 
uma estação de trabalho ou monitor, para gerar os 
sinais DVI.

6 Porta ETHERNET Usada para conectar o servidor DICOM ou a rede.

7 Porta USB Utilizada para conectar uma unidade USB.

8 Porta DIAGNOSIS Utilizada somente para depuração do dispositivo.

9 Porta RS232 Utilizada somente para depuração do dispositivo.

10
Porta PRINT 
CONTROL

Usada para conectar uma impressora de vídeo.

11
Porta LIGHT 
CONTROL

Utilizada para controlar a transmissão de sinal a partir 
da fonte de iluminação.
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N° Nome Descrição

12 Porta VGA OUT
Utilizada para conectar um dispositivo de vídeo, como 
uma estação de trabalho ou monitor, para gerar os 
sinais VGA.

13 Porta KEY BOARD Utilizada para conectar o teclado.

14 Porta FOOT SW Utilizada para conectar o pedal.

15 Porta SDI OUT
Utilizada para conectar um dispositivo de vídeo, como 
uma estação de trabalho ou monitor, para gerar os 
sinais SDI.

16
Interruptor de 
alimentação principal

Utilizado para ligar/desligar o dispositivo.

17
Porta de entrada de 
alimentação

Utilizada para conectar o cabo de alimentação.

2.2.3 Painel lateral

1

2

Figura 2-3 Vista lateral esquerda
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3 1

Figura 2-4 Vista lateral direita

N° Nome Descrições

1 Porta de ventilação Utilizada para dissipar o calor interno do dispositivo.

2
Parafusos para o 
suporte do cabo do 
endoscópio

Utilizados para pendurar o suporte do cabo do 
endoscópio.

3
Parafusos para o 
suporte da tampa de 
balanço de branco

Utilizados para pendurar o suporte da tampa de balanço 
de branco.

2.2.4 Teclado

Timer
Setup

Scope
Mode

Patient
Order

Contrast
Cursor

AGC
Snap

Zoom
Freeze

CHb
ImgSize

Col Enh
ImgEnh

Print
WB

Col Bar
Col RBC Report

B/W
VIST

InsertAlt Gr

1 12 132 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17

19 18

Rec
Play Pause Stop20

Figura 2-5 Teclado
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N° Nome Descrições

1
F1: Temporizador/
Configuração

● Pressione-a para entrar no menu System Settings.

● Pressione Alt + F1 para ativar/desativar o 
temporizador. 

2 F2: Escopo/Modo
● Pressione-a para entrar no menu Mode Settings.

● Pressione Alt + F2 para exibir os detalhes do 
endoscópio.

3 F3: Paciente/Pedido
● Pressione-a para entrar na tela Order List.

● Pressione Alt + F3 para entrar na tela Patient List.

4 F4: Contraste/Cursor
● Pressione-a para exibir/ocultar o cursor.

● Pressione Alt + F4 para ajustar o contraste da 
imagem.

5 F5: B/W/VIST
Pressione-a para entrar ou sair do modo Variable 
Intelligent Staining.

6 F6: AGC/Instantâneo 

● Pressione-a para capturar e salvar imagens 
endoscópicas em tempo real durante o exame.

● Pressione Alt + F6 para ativar/desativar o controle 
de ganho automático.

7 F7: Zoom/Congelar

● Pressione-a para congelar a imagem e selecione-a 
novamente para continuar o exame.

● Pressione Alt + F7 ao mesmo tempo para 
aumentar/diminuir o zoom de uma imagem. 

8
F8: CHb/Tamanho da 
imagem

● Pressione-a para alternar a área de geração de 
imagem para o modo de tela cheia e pressione-a 
novamente para sair do modo de tela cheia.

● Pressione Alt + F8 para ajustar o tamanho da 
imagem em falsa cor CHb. 

9
F9: Aprimoramento de 
cores/imagem

● Pressione-a para ajustar o nível de aprimoramento 
da borda ou da estrutura.

● Pressione Alt + F9 para ajustar o nível de 
aprimoramento de cores. 

10
F10: Imprimir/Balanço 
de branco

● Pressione-o para ajustar automaticamente o 
balanço de branco. 

● Pressione Alt + F10 para iniciar a impressão de 
vídeo.
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N° Nome Descrições

11
F11: Barra de cores/Col 
RBC

● Pressione-a para ajustar o tom das cores da 
imagem.

● Pressione Alt + F11 repetidamente para alterar a 
imagem de acordo com a seguinte sequência:

Imagem com barras de cores-->Imagem cinza--
>Imagem endoscópica

12 F12: Report
● Pressione-a para entrar na tela Report Edit.

● Pressione Alt + F12 para fazer logout.

13 Gravar/Reproduzir Pressione-a para gravar/reproduzir um vídeo.

14 Tecla de confirmação Pressione-a para confirmar a operação atual.

15 Pausar Pressione-a para pausar a gravação/reprodução.

16 Trackball Use-o para mover o cursor.

17 Parar Pressione-a para parar a gravação/reprodução.

18
Tecla de seta para a 
esquerda/direita

Pressione a tecla de seta para a esquerda para exibir a 
imagem anterior; selecione a tecla de seta direita para 
exibir a imagem seguinte. 

19 Tecla de espaço

● Pressione essa tecla e a tecla Ctrl ao mesmo tempo 
para alternar o método de entrada. 

● Pressione-a para: 

− Insira um espaço.

− Pausar/iniciar o temporizador. 

− Pausar/iniciar a reprodução do vídeo 

− Pausar/iniciar a gravação do vídeo 

20 Esc Pressione-a para sair da tela atual.
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2.3 Tela principal

14

09:58
2016/03/15

Name

Gender

DoB

Col Enh: 0
Img Enh: A5
ZOOM: 1.0
IRIS: Auto
Mode: 1

Col RBC:     0    0    0

6 87

1

2

3

4 7.6

8.8/9.7
EG-500

5 9 10 11

12

13

1516

1-2

Figura 2-6 Tela principal

N° Nome Descrições

1 - Informações do paciente

2 - Parâmetros de imagem

3 Indicação de biópsia

4 Informações do endoscópio

5 Fonte de iluminação desconectada.

6 Rede conectada.

7 A unidade USB está conectada.

8 Clique para exibir o guia de atalhos do teclado.

9 Clique para entrar na tela Report Edit.

10 Clique para alternar a tela.



2 Visão geral

14 Manual do Usuário

N° Nome Descrições

11
Clique para mostrar/ocultar as informações fora da área de 
imagem endoscópica.

12 - Área de imagem endoscópica

13 - Miniatura

14 - Hora do sistema

15 - Nome do instituto

16 - Logo
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3    Preparações
Preparações são necessárias antes do uso do dispositivo, incluindo instalação, conexão e inspeção do 
dispositivo.
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!
Leia este capítulo com atenção antes de utilizar o dispositivo para garantir que a instalação 
e a conexão estejam corretas. Caso contrário, danos ao dispositivo ou lesão pessoal 
poderão ocorrer.

NOTA:

• Coloque o dispositivo sobre o carrinho fornecido pelo fabricante antes de utilizá-
lo. Para detalhes da instalação do carrinho, consulte o manual do usuário do 
carrinho.

• Não cubra esse dispositivo com outros objetos. Caso contrário, danos ao 
dispositivo poderão ocorrer. 

• Desligue o dispositivo e todos os acessórios periféricos antes da conexão do 
sistema. Caso contrário, danos ao dispositivo e perda de dados poderão ocorrer.

• Somente os cabos fornecidos pelo fabricante podem ser utilizados para conexão. 
Caso contrário, danos ou mau funcionamento poderão ocorrer. 

• Não bloqueie as portas de ventilação do dispositivo. Coloque o dispositivo em 
um local com ventilação adequada. Caso contrário, o dispositivo poderá ser 
danificado.

3.1 Posicionamento do dispositivo

Bloqueie os pedais de freio do carrinho (vendidos separadamente), posicione a fonte 
de iluminação sobre o carrinho e, em seguida, posicione o dispositivo sobre a fonte 
de iluminação, como mostrado na Figura 3-1. Recomenda-se que quatro capachos 
antiderrapantes sejam colocados sob os 4 pés do dispositivo para evitar deslizamento 
acidental do dispositivo. 

NOTA:

Certifique-se de que o dispositivo seja posicionado sobre a fonte de iluminação de 
maneira firme.
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Monitor

Suporte do endoscópio

Tiras antideslizantes

Processador de 
imagem

Bandeja do teclado

Fonte de iluminação

Pedal de freio

Figura 3-1 Carrinho

3.2 Instalação dos acessórios

Instale o suporte do cabo do endoscópio e o suporte para a tampa de balanço de branco 
após a instalação do dispositivo sobre o carrinho.

3.2.1 Instalação do suporte do cabo do endoscópio

Siga estas etapas para instalar o suporte do cabo do endoscópio.

1. Alinhe os entalhes do suporte aos parafusos do dispositivo.
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2. Empurre o suporte na direção da parte traseira do dispositivo até que ele pare. 
(Ao desmontar, puxe o suporte na direção oposta e leve-o para baixo ao longo das 
aberturas dos entalhes.)

NOTA:

Não pendure outros objetos no suporte; ele serve somente para o cabo do 
endoscópio.

3.2.2 Instalação do suporte para a tampa de balanço de branco

Siga as etapas a seguir para instalar o suporte para a tampa de balanço de branco.

1. Alinhe o entalhe A ou B do suporte para a tampa de balanço de branco aos dois 
parafusos do lado direito do dispositivo. Empurre o suporte na direção da parte 
traseira do dispositivo até que ele pare. (Puxe-o na direção oposta e leve-o para baixo 
ao longo das aberturas dos entalhes para desmontá-lo.)
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Entalhe A Entalhe B

Figura 3-2 Instalação do suporte para a tampa de balanço de branco

2. Coloque a tampa de balanço de branco no suporte. Alinhe a cabeça da tampa à 
abertura do suporte e insira a tampa no suporte até que esteja na posição. 

Figura 3-3 Instalação da tampa de balanço de branco

NOTA:

Somente a tampa de balanço de branco pode ser pendurada no suporte.
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3.3 Conexão do sistema

Conecte o sistema de endoscopia, como mostrado na Figura 3-2.

Endoscópio

Fonte de iluminação

Processador de imagem

Cabo do endoscópioBomba de sucção

Frasco de água

Bomba
de água

Monitor

Cabo de vídeo

Keyboard

Pedal
Temporizador
Setup

Escopo
Modo

Patient
Pedido

Contrast
Cursor

AGC
Instantâneo

Zoom
Freeze

CHb
ImgSize

Col Enh
ImgEnh

Print
WB

Col Bar
Col RBC Report

B/W
VIST

InsertAlt Gr

Rec
Play Pausar Parar

Cabo de controle de iluminação

Figura 3-4 Conexão do sistema de endoscopia
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3.3.1 Conexão da fonte de iluminação

Conecte a fonte de iluminação ao dispositivo utilizando o cabo de controle de iluminação. 

Cabo de controle de iluminação

Processador de 
imagem

Fonte de 
iluminação

Figura 3-5 Conexão da fonte de iluminação

3.3.2 Conexão do monitor

Antes de conectar o monitor, selecione um cabo de vídeo apropriado. Conecte as duas 
extremidades do cabo de vídeo ao dispositivo e ao monitor, respectivamente.
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Cabo
S-VIDEO

Cabo
CVBS

Cabo
DVI

Cabo VGA

Interfaces do monitor

DVI INDVI OUT USB VGA VIDEO S-VIDEO CC-24V SDI-IN SDI-OUT

Processador de imagem

Figura 3-6 Conexão do monitor

Sinal de vídeo compatível:

● DVI (alta definição)

● VGA (alta definição)

● SDI (alta definição)

● CVBS (definição padrão)

● S-Video (definição padrão)

As interfaces de saída de vídeo de definição padrão do dispositivo são compatíveis com os 
padrões PAL e NTSC.

Geração simultânea de diferentes sinais de vídeo

As interfaces de alta definição e de definição padrão do dispositivo podem gerar sinais de 
vídeo simultaneamente.

3.3.3 Conexão do teclado

NOTA:

• Certifique-se de que o teclado seja apropriadamente posicionado na bandeja de 
teclado do carrinho antes da conexão.
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• Não despeje nenhum fluido sobre o teclado. Caso contrário, danos ou mau 
funcionamento do teclado poderão ocorrer.

Conecte o teclado ao dispositivo.

Temporizador
Setup

Escopo
Modo

Patient
Pedido

Contrast
Cursor

AGC
Instantâneo

Zoom
Freeze

CHb
ImgSize

Col Enh
ImgEnh

Print
WB

Col Bar
Col RBC Report

B/W
VIST

InsertAlt Gr

Rec
Play Pausar Parar

Processador de imagem

Figura 3-7 Conexão do teclado

3.3.4 Conexão do endoscópio

NOTA:

• Não puxe nem torça o cabo do endoscópio de maneira excessiva. Caso contrário, 
mau funcionamento do dispositivo poderá ocorrer.

• Para evitar danos, não toque nos pinos dentro do conector do cabo do 
endoscópio.

Cabo do endoscópio

Conecte os dois conectores do cabo do endoscópio ao processador de imagem e ao 
endoscópio, respectivamente. A figura a seguir mostra o cabo do endoscópio.

Conector
Conector

Para o 
endoscópio

Para o 
processador
de imagem

Marca amarela

Marca amarela

Figura 3-8 Cabo do endoscópio
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Para conectar o cabo do endoscópio

Siga as seguintes etapas para conectar o cabo do endoscópio ao dispositivo.

1. Alinhe a marca amarela no conector do cabo do endoscópio à marca amarela 1 na 
tomada do conector do dispositivo e insira o conector firmemente na tomada.

Marca amarela

Marca amarela 1

Conector do cabo 
do endoscópio

2. Gire o conector no sentido horário até que a marca amarela esteja alinhada à marca 
amarela 2 na tomada. 

Marca amarela

Marca amarela 2

3. Conecte o outro conector do cabo do endoscópio ao endoscópio. Para obter detalhes 
das conexões, consulte o manual do usuário do endoscópio.

Para desconectar o cabo do endoscópio

Siga as seguintes etapas para desconectar o cabo do endoscópio do dispositivo.

1. Desconecte o cabo do endoscópio do endoscópio e posicione o conector (do 
dispositivo) sobre o suporte do cabo do endoscópio.
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2. Gire o outro conector do cabo do endoscópio no sentido anti-horário até que a marca 
amarela esteja alinhada à marca amarela 1 e remova-o diretamente do dispositivo. 

3.3.5 Conexão do pedal

!
● Utilize somente o pedal fornecido pelo fabricante. Caso contrário, danos ao dispositivo 

ou ao pedal poderão ocorrer.

● Não posicione o pedal sobre o dispositivo. 
Conecte o pedal à porta FOOT SW. do dispositivo, como mostrado na figura a seguir.

Pedal esquerdo

Pedal direito

Figura 3-9 Conexão do pedal

As funções dos pedais esquerdo e direito podem ser predefinidas por meio do dispositivo.
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3.3.6 Conexão de uma impressora de vídeo

Para conectar uma impressora de vídeo com um cabo CVBS/S-VIDEO e um cabo de 
controle de impressão

1. Conecte a impressora de vídeo ao dispositivo utilizando um cabo CVBS/S-VIDEO e 
um cabo de controle de impressão, como mostrado na figura a seguir.

Cabo CVBS/S-VIDEO Cabo de controle de 
impressão

Para conectar à impressora de vídeo

Processador de imagem

2. Pressione a tecla F1  do teclado para entrar no menu System Settings; selecione o 
menu Video Parameters e defina Video Printer como GPIO + Video.

Para conectar uma impressora de vídeo com um cabo USB

1. Conecte a impressora de vídeo ao dispositivo utilizando um cabo USB, como 
mostrado na figura a seguir.
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Cabo USB

Para conectar à impressora de vídeo

Processador de imagem

2. Pressione a tecla F1 do teclado para entrar no menu System Settings; selecione o 
menu Video Parameters e defina Video Printer como GPIO + Video.

3.3.7 Conexão de um dispositivo de rede

Conecte o dispositivo a um dispositivo de rede utilizando um cabo de rede.

Cabo de rede

Para o dispositivo de rede

3.3.8 Conexão da alimentação

!
Não dobre, puxe nem torça o cabo de alimentação de maneira excessiva. Caso contrário, 
isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente. 
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Execute as seguintes etapas para conectar a alimentação.

1. Conecte o terminal equipotencial do painel traseiro do dispositivo ao aterramento de 
proteção ou aos terminais equipotenciais de outros dispositivos utilizando um cabo de 
aterramento.

2. Conecte o cabo de alimentação à entrada de alimentação do painel traseiro do 
dispositivo e a uma tomada elétrica. 

3.4 Inspeção do dispositivo

3.4.1 Inspeção da conexão do sistema

Certifique-se de que todos os acessórios periféricos estejam apropriadamente conectados 
ao dispositivo.

3.4.2 Inspeção da alimentação

Execute as seguintes etapas para inspecionar a alimentação.

1. Coloque o interruptor de alimentação principal no painel traseiro na posição .
2. Pressione o botão  no painel dianteiro para ligar o dispositivo.

3.4.3 Inspeção da iluminação

Ligue a fonte de iluminação e certifique-se de que a iluminação seja emitida a partir da 
extremidade distal do endoscópio. Consulte o manual do usuário da fonte de iluminação 
relevante para obter detalhes.

Extremidade distal do endoscópio

Iluminação

3.4.4 Inspeção da imagem

Siga as seguintes etapas para inspecionar a exibição da imagem.

1. Após a inicialização do sistema, a tela de exames do paciente (tela principal) é 
exibida, como mostrado em Figura 2-6 Tela principal.

2. Observe um objeto (como a palma da mão) e verifique se a imagem exibida é normal.

3.4.5 Inspeção do recurso de congelamento
Pressione a tecla F7 do teclado para congelar uma imagem no modo de tempo real e 
pressione-a novamente para restaurar o modo de tempo real.
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4    Operações
O operador desse dispositivo deve ser um médico ou a equipe médica que opera sob a supervisão de 
um médico que tenha recebido treinamento suficiente em técnicas clínicas de endoscopia. Portanto, 
este manual não explica nem discute os procedimentos clínicos de endoscopia. Ele descreve somente 
as operações básicas e as precauções relacionadas à operação deste dispositivo.
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!
Não opere o dispositivo ao redor de um campo eletromagnético potente. Caso contrário, a 
imagem da tela poderá desaparecer.

4.1 Para ligar o dispositivo

Execute as seguintes etapas para ligar o dispositivo.

1. Coloque o interruptor de alimentação principal no painel traseiro na posição .

2. Pressione o botão  para ligar o dispositivo e ativar o indicador de alimentação.
3. Ligue todos os acessórios periféricos conectados ao dispositivo (como monitor e fonte 

de iluminação). Para operações detalhadas, consulte o manual do usuário relevante 
dos acessórios periféricos.

4.2 Acesso ao sistema

NOTA:

O sistema suporta 100 contas, no máximo. 

O sistema suporta dois modos de login: login por conta e login automático. Para garantir 
a o gerenciamento seguro das informações do paciente, o modo de login por conta é 
recomendado.

O modo de login por conta designa dois níveis de conta: conta de administrador e conta 
comum.

4.2.1 Alteração do modo de login

O modo de login poderá ser alternado somente quando o login no sistema é feito por meio 
do modo de login automático ou com a conta de administrador.

1. Pressione Ctrl+D para exibir a tela Doctor List.
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admin

Add Edit Delete Exit

Admin admin

Doctor List

Job ID Name Title Account

Account login Automatic login

1

Total:1                             1 / 1

Figura 4-1 Tela Doctor List

2. Selecione Account login ou Automatic login.

3. Clique em Exit e clique em Yes na caixa de diálogo pop-up para alternar o modo de 
login.

4.2.2 Adição de uma conta

Uma nova conta comum poderá ser adicionada se o login no sistema tiver sido feito com a 
conta de administrador.

1. Pressione Ctrl+D para exibir a tela Doctor List.

2. Clique em Add para exibir a tela Add.
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Add

Save Cancel

Doctor info                                              Account info   

Job ID:

Name:

Title:

Account:

Password:

Confirm:

Private mode

Resident physician

Figura 4-2 Tela Add

3. Insira as informações do usuário e clique em Save. Clique em OK na caixa de diálogo 
pop-up para retornar à tela Doctor List.

4.2.3 Edição das informações da conta

Uma conta comum permite ao usuário alterar a senha da conta. Porém, a conta de 
administrador permite ao usuário alterar a senha da conta e, também, editar as informações 
de todas as contas comuns.

1. Pressione Ctrl+D para exibir a tela Doctor List.

2. Selecione uma conta desejada e clique em Edit para entrar na tela Edit.
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Edit

Save Cancel

Doctor info                                              Account info   

Job ID:

Name:

Title:

Account:

Password:

Confirm:

Private mode

Resident physician

Figura 4-3 Tela Edit

3. Edite as informações da conta e clique em Save. Clique em OK na caixa de diálogo 
pop-up para retornar à tela Doctor List.

4.2.4 Exclusão de uma conta

O dispositivo permite ao administrador excluir contas comuns.

1. Pressione Ctrl+D para exibir a tela Doctor List.

2. Selecione uma conta, insira a senha do administrador na caixa de diálogo pop-up e 
clique em OK para excluir a conta.

4.2.5 Alteração da conta de login

Execute as seguintes etapas para alterar a conta.

1. Pressione Alt + F12 e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para fazer logoff da 
conta atual.

2. Insira uma nova conta e senha para fazer login no sistema.



4 Operações

40 Manual do Usuário

4.3 Definição do modo de trabalho

Cada usuário pode definir um modo privado de acordo com as necessidades reais. Ainda, 
o sistema fornece 10 modos públicos (Custom 1- Custom 10) para seleção pelos usuários, 
e os parâmetros de cada modo público podem ser definidos somente quando o login no 
sistema é feito por meio do modo de login automático ou com a conta de administrador. 

Execute as seguintes etapas para definir o modo de trabalho.

1. Pressione a tecla F2 do teclado ou clique em Private mode na tela Add (como 
mostrado na Figura 4-2) para exibir o menu Mode Settings.

Seleção 
de modo

Figura 4-4  Tela Mode Settings

2. Selecione um modo de usuário na lista suspensa da seleção de modo no menu. 

3. Defina os parâmetros no menu. Clique em  para exibir mais parâmetros na tela. 

A tabela a seguir descreve as configurações desses parâmetros. 
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Área Item Descrição

Aprimorar

Img
(L1/L2/L3)

Defina os valores que correspondem aos três níveis de 
aprimoramento de estrutura ou aprimoramento de borda. 
A faixa de valores de L1/L2/L3 é relevante à configuração de 
Type.

● Quando Type é definido para Edge, a faixa de valores é 
E0 - E8.

● Quando Type é definido para Struct A, a faixa de valores 
é A0 - A8.

● Quando Type é definido para Struct B, a faixa de valores 
é B0 - B8.

Col.
(L1/L2/L3)

Defina os valores que correspondem aos três níveis de 
aprimoramento de cores. 
A faixa de valores é 0-8.

contato

Opções: Edge, Struct A e Struct B.

● Edge: Aprimorar a nitidez da borda da imagem.

● Struct A: Aprimorar o contraste dos detalhes da imagem.

● Struct B: Aprimorar a resolução dos detalhes da imagem.

Color

R
Defina o valor de R (vermelho) durante o ajuste de tom de 
cores. A faixa de valores de R é -8 a +8. 

B
Defina o valor de B (azul) durante o ajuste de tom de cores. 
A faixa de valores de B é -8 a +8. 

C
Defina o valor de C (chroma) durante o ajuste de tom de cores. 
A faixa de valores de C é -8 a +8. 

Zoom L1/L2/L3

Defina os valores que correspondem aos três níveis de zoom.
● L1: O valor padrão é 1.0 e não pode ser alterado.

● L2: A faixa de valores é 1,1-4,0.

● L3: A faixa de valores é 1,1-4,0.

Exibição
VIST Modelo

Modo 1: Adicione o efeito da tecnologia Variable Intelligent 
Staining (Coloração inteligente variável) ao vídeo original 
diretamente.
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Área Item Descrição

Botões
remotos
0/1/2/3

Freeze Clique para ativar/desativar a função de congelamento da 
imagem.

Zoom
Clique para alternar entre os três níveis de ampliação da 
imagem.

VIST Pressione-a para entrar ou sair do modo Variable Intelligent 
Staining.

IRIS
Clique para alternar entre os modos de fotometria Ave, Peak e 
Auto.

Img Enh
Clique para alternar entre os três níveis (L1/L2/L3) de 
aprimoramento de borda ou aprimoramento de estrutura.

Col. Enh
Clique para alternar entre os três níveis (L1/L2/L3) de 
aprimoramento de cores.

CHb Clique para ajustar o tamanho da imagem em falsa cor.

Transparent Clique para ativar/desativar o recurso de transmissão de 
iluminação.

Contrast Clique para alternar entre os níveis baixo, médio e alto.

AGC Clique para ativar/desativar o recurso de ganho automático.

ImgSize Clique para entrar/sair do modo de tela cheia.

Snap Clique para salvar a imagem atual.

Impressão
de vídeo Clique para imprimir a imagem.

Record Clique para iniciar/parar a gravação.

Timer Clique para iniciar/pausar o registro do tempo.

PBP Depois que a imagem endoscópica for congelada, clique para 
ativar/desativar o recurso imagem por imagem (PBP).

Exibição do 
conteúdo

Altere o estado de exibição da tela principal de acordo com a 
seguinte sequência: 
Exibir todo o conteúdo na tela principal-->Ocultar o conteúdo 
do lado direito da tela principal-->Ocultar o conteúdo do lado 
esquerdo e direito da tela principal

Fast export Selecione, na tela principal, para exportar diretamente a 
imagem ou o vídeo salvo no momento. 

Pedal
esquerdo/
direito

Igual aos 
botões
remotos do 
endoscópio.

/
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Área Item Descrição

Outro IRIS

Opções: Average, Peak e Auto

● Average: Para exame de rotina. O sistema define o 
brilho da imagem atual com base no brilho médio da 
imagem.

● Peak: Para imagem que reflete luz. O sistema utiliza a 
fotometria de pico para eliminar o fenômeno de reflexo 
de luz.

● Auto: Nenhum reflexo na parte central da imagem. 
A imagem não fica escura mesmo quando a pinça de 
biópsia é utilizada.

NOTA:

Se Save automatically for selecionado, o valor de IRIS e os níveis de ZOOM, ENH e 
COLOR no painel dianteiro do dispositivo serão automaticamente salvos para o modo 
atual durante desligamento ou logout.

4. Execute as operações clicando nas teclas correspondentes.

− Save: clique em Save e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para salvar as 
configurações atuais.

− Load: clique em Load para salvar as configurações atuais e carregá-las na tela 
principal.

− Default: clique em Default e, em seguida, em Yes na caixa de diálogo pop-up para 
restaurar as configurações de fábrica.

− Exit: clique em Exit para sair do menu Mode Settings e retornar à tela principal.

É possível selecionar um modo público diretamente no menu Mode Settings e clicar em 
Load para carregar as configurações de parâmetros desse modo.

Assim que a configuração for concluída, será possível pressionar o botão CUSTOM 
1 ou CUSTOM 2 no painel dianteiro do dispositivo para chamar as configurações de 
parâmetros do modo público Custom1 ou Custom2.

4.4 Gerenciamento das informações do pedido de trabalho

Recomenda-se criar um pedido de trabalho para cada paciente antes do exame para 
gerenciar as informações do paciente. 

4.4.1 Criação de um pedido de trabalho

1. Pressione a tecla F3 no teclado para exibir a tela Order List.
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Order List

Exam(F1) Edit(F3) Select all(F5)Add(F2)

All
F8 F11F10

1
2
3

Name StatusGender

Lily
Not examined
Not examined

Not examined

Jerry

Totti

M

F

F

Total: 3 1/1

Del(Delete) Exit(Esc)

Pre-exam Time

11/03/2016

13/03/2016

16/03/2016

Figura 4-5 Teça Order List

2. Clique no ícone  ou pressione a tecla F10 para entrar no menu Settings.

Settings

Order Display

List Display

CancelSave

DoB

Custom �eld Custom �eld

Bed No.Tel.

Age

Applicant  Application Time

 ID

Column:

Status:

Pre-exam Time:
--

All

Today

15/03/2016 15/03/2016

Bed No.
DoB  Tel.

Figura 4-6 Menu Settings

3. Marque os itens a serem exibidos no pedido de trabalho a partir da área Order 
Display do menu Settings.
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NOTA:
Se você selecionar Custom Field e inserir um item na caixa de texto 
correspondente, o item será exibido no pedido de trabalho.

4. Clique em Save e, em seguida, em OK na caixa de diálogo pop-up para retornar à tela 
Order List.

5. Clique em Add ou pressione a tecla F2 para exibir a tela Order.

Order

Patient info
ID:

Name:

Gender:

Exam info

DoB:

Tel.:

Bed No.:

Custom Field:

Custom Field:

Exam Item:

Applicant:
Status: Not examined

Pre-exam Time:

Application Time:

ExitExamSave

/ /

Figura 4-7 Tela Order

6. Insira as informações do paciente e do exame.

7. Clique em Save para salvar o pedido de trabalho na lista de pedidos.

Repita as etapas 6 - 7 para criar mais pedidos de trabalho.

4.4.2 Edição das informações do pedido de trabalho

Siga as seguintes etapas para editar as informações de um pedido de trabalho.

1. Pressione a tecla F3 para exibir a tela Order List.

2. Selecione um pedido de trabalho e clique em Edit ou pressione a teclaF3 para entrar 
na tela de edição. 

3. Edite as informações do pedido de trabalho selecionado na tela exibida.

4. Clique em Save para salvar as informações editadas.
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4.4.3 Chamar as informações do pedido de trabalho

É possível chamar as informações do pedido de trabalho na tela principal.

1. Pressione a tecla F3 para exibir a tela Order List.

2. Selecione um pedido de trabalho e clique em Exam ou pressione a tecla F1 para 
chamar as informações do pedido de trabalho.As informações do pedido de trabalho 
chamadas são, então, exibidas na tela principal.

4.4.4 Exclusão de um pedido de trabalho

NOTA:

O pedido de trabalho excluído não pode ser recuperado. Realize a exclusão com 
cautela.

Quando necessário, será possível excluir o pedido de trabalho criado.

Para excluir o pedido de trabalho

Entre na tela Order List, selecione um pedido de trabalho, clique em Del ou pressione a 
tecla Delete no teclado e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para excluir o pedido 
de trabalho selecionado. 

Para excluir vários pedidos de trabalho

Depois de entrar na tela Order List, mantenha a tecla Ctrl pressionada e selecione os 
pedidos de trabalho desejados, clique em Del na tela ou pressione a tecla Delete do 
teclado e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para excluir os pedidos de trabalho 
selecionados.

É possível pressionar Ctrl+A para selecionar todos os pedidos de trabalho na página atual.

Para excluir todos os pedidos de trabalho

Na tela Order List, clique em Select all ou pressione a tecla F5 , clique em Del na tela 
ou pressione a tecla Delete no teclado e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para 
excluir todos os pedidos de trabalho. 

4.5 Substituição do endoscópio

O dispositivo suporta a tecnologia hot plugging para o endoscópio. O endoscópio pode ser 
substituído enquanto o dispositivo está em uso. 

NOTA:

A inicialização das informações do endoscópio após a substituição dura alguns 
segundos.
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4.6 Ajuste do balanço de branco

Ajuste o balanço de branco da imagem para produzir uma imagem com cores precisas.

!
● Certifique-se de que a extremidade distal do endoscópio e a tampa de balanço de 

branco estejam limpas antes de ajustar o balanço de branco. Caso contrário, poderá 
ocorrer contaminação cruzada.

● Ajuste o balanço de branco da imagem de acordo com o objeto de observação. 
O ajuste inapropriado pode resultar em observação imprecisa ou em diagnóstico 
incorreto.

NOTA:

• Ligue a fonte de iluminação antes do ajuste e certifique-se de que a iluminação 
emitida a partir da extremidade distal do endoscópio não sofra interferência 
de outra iluminação. Caso contrário, o balanço de branco não poderá ser 
corretamente ajustado.

• Ajuste o balanço de branco novamente após substituição da fonte de iluminação 
ou da lâmpada principal.

Execute as seguintes etapas para ajustar o balanço de branco.

1. Pressione o botão LAMP no painel dianteiro da fonte de iluminação para acender 
a lâmpada principal e certifique-se de que a iluminação seja emitida a partir da 
extremidade distal do endoscópio.

2. Pressione o botão AUTO no painel dianteiro da fonte de iluminação para ativar o 
modo automático de ajuste.

3. Limpe a parte interna da tampa de balanço de branco utilizando um pano macio sem 
fiapos umedecido com álcool etílico ou isopropílico a 75%.

4. Coloque a extremidade distal dentro da tampa de balanço de branco para evitar reflexo 
sobre a imagem.

Tampa de balanço de branco

5. Mantenha o botão WHT BAL do dispositivo pressionado ou pressione a tecla F10
do teclado para ativar o recurso de balanço de branco. Após conclusão do ajuste de 
balanço de branco, uma solicitação será exibida na tela.
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4.7 Otimização da imagem

4.7.1 Modo de trabalho

Descrição: indica o modo de trabalho atual.

Operação: pressione o botão CUSTOM 1 ou CUSTOM 2 no painel dianteiro do 
dispositivo para selecionar o modo de trabalho correspondente diretamente ou pressione 
a tecla F2 para entrar no menu Mode Settings e selecionar um modo público ou modo 
privado. Os parâmetros relacionados ao modo de trabalho selecionado serão exibidos na 
tela principal.

4.7.2 Zoom

Descrição: indica a ampliação da imagem atual. A definição dos detalhes da imagem varia 
com a ampliação. 

Operação: pressione o botão ZOOM no painel dianteiro do dispositivo ou pressione 
Alt+F7 no teclado para ajustar o nível de ampliação. O indicador correspondente ao nível 
de ampliação selecionado será ativado. 

4.7.3 Aprimoramento de cores

Descrição: indica o nível atual de aprimoramento de cores. Um nível maior de 
aprimoramento de cores pode criar um contraste mais nítido entre a região de alta 
concentração de hemoglobina e a região restante.

Operação: pressione o botão COLOR no painel dianteiro do dispositivo ou Alt+F9 no 
teclado para ajustar o nível de aprimoramento de cores. O indicador correspondente ao 
nível selecionado de aprimoramento de cores será ativado.

4.7.4 Chroma

Descrição: exiba a imagem em falsa cor vermelho-azul de uma região selecionada. 
A região com maior concentração de hemoglobina é mais vermelha na imagem. 

Operação: Pressione Alt+F8 repetidamente para definir a área de exibição da imagem em 
falsa cor CHb.

4.7.5 Aprimoramento da imagem

Descrição: indica o nível atual de aprimoramento de borda ou de estrutura. Inclui três 
modos: Edge, Struct A e Struct B. Consulte a seção 4.3 Definição do modo de trabalho
para obter detalhes.
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Operação: pressione o botão ENH no painel dianteiro do dispositivo ou a tecla F9 do 
teclado para ajustar o nível de aprimoramento de borda ou de estrutura. O indicador 
correspondente ao nível selecionado de aprimoramento de borda ou de estrutura será 
ativado.

4.7.6 Contraste

Descrição: indica a diferença entre o preto da parte escura e o branco da parte clara da 
imagem.

Operação: pressione Alt+F4 no teclado para alternar o contraste entre o modo normal, alto 
e baixo. As informações relevantes serão exibidas na tela.

NOTA:

O contraste é restaurado para o nível normal após reinicialização do dispositivo.

4.7.7 Tecnologia Variable Intelligent Staining

Descrição: Simule a geração de imagem em um espectro específico para tornar os limites 
de detalhes da imagem mais óbvios e tornar a imagem mais clara.

Operação: Pressione a tecla F5 no teclado para ativar a função Variable Intelligent 
Staining.

4.8 Salvamento e visualização de imagens/vídeos

Imagens e vídeos de endoscopia são salvos no sistema por padrão. Se necessário, será 
possível exportar as imagens e vídeos salvos em um dispositivo de armazenamento, como 
uma unidade USB, para revisão e gerenciamento.
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4.8.1 Salvar uma imagem

Execute as seguintes etapas para salvar uma imagem.

Entre na tela principal e pressione a tecla F6 no teclado para salvar uma imagem.

As miniaturas são exibidas no lado direito da tela.

 Miniatura

Figura 4-8 Tela principal

4.8.2 Salvar um vídeo

Execute as seguintes etapas para salvar um vídeo.

1. Entre na tela principal.

2. Pressione a tecla Rec/Play no teclado para iniciar a gravação.

3. Pressione a tecla Stopno teclado para parar a gravação e salvar um vídeo.

A miniatura do vídeo salvo é exibida no lado direito da tela.
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Miniatura

Figura 4-9 Salvar vídeos

4.8.3 Exibição de imagens/vídeos

NOTA:

Imagens/vídeos podem ser revisados ao visualizar o registro do paciente.

Visualização de uma imagem

Selecione uma miniatura utilizando o trackball no teclado. A imagem correspondente é
exibida na área da imagem endoscópica.

NOTA:

No máximo, 4 miniaturas podem ser salvas na tela principal. A miniatura mais recente 
substituirá a mais antiga.

Visualização de um vídeo

Execute as seguintes etapas para visualizar um vídeo.

1. Selecione a miniatura de um vídeo no lado direito da tela principal.

2. Cclique duas vezes na tecla de confirmação no teclado ou pressione a tecla Enter ou 
Rec/Play no teclado para executar o vídeo com reprodutor de mídia.
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S20160505816007.mkv

00:00:02/00:00:29

Figura 4-10 Reprodutor de mídia

Opere o reprodutor de mídia utilizando o trackball e a tecla de confirmação no teclado.

Botão Função

Clique para iniciar/pausar a reprodução do vídeo. 

Clique para alternar a velocidade de reprodução do vídeo: ×1/2 →×

1/4 →×1/8 → velocidade normal

Clique para alternar a velocidade de reprodução do vídeo: ×1.2 →×

1.5 →×2 → velocidade normal

Clique para visualizar o quadro anterior de um vídeo pausado. 

Clique para visualizar o quadro seguinte de um vídeo pausado. 

Clique para salvar uma imagem desejada de um vídeo pausado. 
O caminho de armazenamento é exibido na parte superior da tela durante 
alguns segundos. 

Clique para sair do reprodutor de mídia. 
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4.9 Visualização da lista de registros do paciente

Os registros do paciente podem ser armazenados, revisados e recuperados. Também podem 
ser exportados para uma unidade USB ou servidor DICOM para backup.

Pressione a tecla F3 no teclado para exibir a tela Order List (como mostrado na Figura 4-4) 

e clique no ícone  nessa tela ou pressione a tecla F11  no teclado para entrar na tela 
Patient List ou pressione Alt+F3 no teclado diretamente para entrar na tela Patient List.

Patient List

Report(F1) Select All(F5) Exit(Esc)View(F2)

All
F9 F10

1
2

Exam No.Name ID

Jerry
Totti 2235

2236
S20160405122

Total: 3 1 /1

Export(F6) Del(Delete)Upload(F7)

S20160405121

Exam Time

04/05/2016

04/05/2016

Doctor

David
Edison

Endoscope

EC-500

EG-500

Status

- - -

F8

Figura 4-11 Tela Patient List

Na coluna Status da tela Patient List:

Status Descrição

---  Indica que o exame foi concluído.

Blank Indica que a conclusão foi atingida.

PX Indica quantas vezes o relatório foi impresso.

UX Indica quantas vezes o relatório foi carregado.

PX UX Indica quantas vezes o relatório foi impresso e carregado.

X indica o número de vezes. Quando as impressões ou carregamentos do relatório 
excederem o número 9, + será exibido diretamente.
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4.9.1 Pesquisa de um registro

Na tela Patient List, clique no ícone  ou pressione a tecla F8 no teclado para entrar 
no menu Search. No menu Search, selecione um critério de pesquisa, selecione ou insira 
uma palavra-chave na lista suspensa editável correspondente e clique em Search. Todos os 
registros que atenderem ao critério serão exibidos na tela Patient List.

4.9.2 Visualização de um registro

Selecione um registro na tela Patient List e clique na tecla View ou pressione a tecla F2
no teclado para entrar na tela Details. O usuário pode visualizar o relatório do exame do 
paciente e as imagens e os vídeos salvos durante o exame na tela Details.

Details
       

S20160406212345report

Name: Jessie
Exam time: 04/06/2017

S20160406212348 S20160406212349S20160406212347S20160406212346

Report(F1)

Total: 6 1 /1

View(F2) Previous(F8) Next(F9)Select All(F5) Export(F6) Del(Delete) Exit(Esc)

Figura 4-12 Tela Details

Visualização de uma imagem/vídeo de endoscopia

Selecione uma imagem/vídeo utilizando o trackball e execute as seguintes operações:

● Clique em View ou pressione a tecla F2 key no teclado para visualizar a imagem/
vídeo selecionado.

● Clique em Del ou pressione a tecla Delete no teclado para excluir a imagem/vídeo 
selecionado. A imagem também é removida do relatório do paciente.
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Visualização de um relatório

Selecione o ícone do relatório utilizando o trackball e execute as seguintes operações:

● Clique em View ou pressione a tecla F2 no teclado para visualizar o relatório do 
paciente.

● Clique em Del ou pressione a tecla Delete no teclado para excluir o relatório do 
paciente selecionado.

Selecione Previous/Next ou pressione a tecla F8/F9 no teclado para alternar entre 

os registros de diferentes pacientes; clique no ícone  e no ícone  para virar a 
página do registro atual; clique em  para acessar a primeira página do registro 
atual; clique em  para acessar a última página do registro atual.

4.9.3 Backup dos dados

Siga as seguintes etapas para fazer backup dos registros do paciente em uma unidade USB.

1. Abra a tampa protetora  da porta USB do dispositivo e conecte uma unidade 

USB no dispositivo.

2. Entre na tela Patient List. Clique em Export ou pressione a tecla F6 no teclado para 
exportar os dados.

3. Após conclusão da exportação, pressione o botão  no painel dianteiro do 
dispositivo para parar a transmissão de dados e remover a unidade USB do 
dispositivo.

4.9.4 Exclusão de um registro

Siga as seguintes etapas para excluir um registro. 

1. Selecione o registro na tela Patient List  (como mostrado na Figura 4-11). 

● Selecione um registro utilizando o trackball e a tecla de confirmação. 

● Pressione Ctrl+A para selecionar todos os registros na página atual. 

● Clique em Select All ou pressione a tecla F5 no teclado para selecionar todos os 
registros.

2. Clique em Del ou pressione a tecla Delete  no teclado e clique em OK na caixa de 
diálogo pop-up para excluir o registro selecionado.
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4.10 Edição e impressão de um relatório
1. Selecione um registro na tela Patient List (como mostrado na Figura 4-11), clique em 

Report ou pressione a tecla F1 no teclado para entrar na tela Report Edit. Também é 

possível clicar no ícone  no canto inferior direito da tela principal ou pressionar a 
tecla F12 no teclado para entrar na tela Report Edit do paciente atual diretamente. 

Exam No.:  S20160406531      Exam time:  04/06/2017 Endoscope:     EG-500

ID: 

Diagnostic image:

View of exam:

Exam Conclusion:

Suggestion: Doctor:

Report Edit 

Applicant:            David

Age:Name: Gender: F 35Jim9527

Select Image(F1) Diagnose(F2) Add Bodymark(F3)

Biopsy site:

Glossary

Up

Down

More

Template(F5) Save(F6) Upload(F7) Preview(F8) Print(F9) Glossary(F10) Exit(Esc)

Gastroscopy

Common

Tel.: Bed No.:     Custom Field: Custom Field:

Switch

Figura 4-13 Tela Report Edit

2. Clique em Select Image ou pressione a tecla F1 para visualizar a imagem 
endoscópica.

3. Selecione as imagens a serem inseridas no relatório utilizando o trackball e a tecla de 
confirmação. As imagens selecionadas são, então, exibidas na área Diagnostic image.

4.10.1 Adição de uma marca corporal

Marcas corporais podem ser adicionadas para distinguir as imagens endoscópicas de 
diferentes áreas examinadas.

Execute as seguintes etapas para adicionar uma marca corporal.

1. Selecione uma imagem na área Diagnostic Image na tela Report Edit .

2. Clique em Add Bodymark ou pressione a tecla F3.

Os nomes de órgãos, as marcas corporais e o diagrama de indicação são exibidos na 
parte inferior da tela.
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Seta/apontar 
marca

Diagrama 
de indicação

Figura 4-14 Adição de uma marca corporal

3. Selecione o nome de um órgão.

O nome do órgão selecionado é exibido abaixo da imagem selecionada.

4. Selecione uma marca de seta ou uma marca de ponto.

5. Mova a marca corporal até um local apropriado no diagrama de indicação utilizando 
o trackball e clique na tecla de confirmação para adicionar a marca ao diagrama de 
indicação.

Um diagrama de indicação com uma marca corporal é exibido no lado direito da 
imagem selecionada.

É possível clicar em Clear para remover a marca corporal do diagrama de indicação.

6. Clique em Save ou pressione a tecla F6  e clique em OK na caixa de diálogo pop-up 
para salvar a marca corporal adicionada e retornar à tela Patient List.

4.10.2 Glossário

Na tela Report Edit  (como mostrado na Figura 4-13), é possível clicar em Glossary ou 
pressionar a tecla F10 para ocultar/exibir a área Glossary no lado direito da tela. 

Clique em More na tela Report Edit para entrar na tela Glossary. Essa tela exibe as 
informações de doenças comuns adicionadas por padrão; os usuários podem selecionar as 
informações necessárias nessa área e adicioná-las ao relatório.
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Gastroscopy

Normal
Atrophic gastrits, Fundic crosions,...

Glossary

[View of exam]
Pharynx: Normal

Esophagus: Normal
GE junction: Normal

Stomach
Fundus: Normal
Body: Normal
Antrum: Normal

Duodenum
D1: Normal
D2: Normal

[Conclusion]
Normal

Vocal cards: Normal

Common

Switch(F1) Add(F2) Edit(F3) Clone(F4) Del(Delete) Ok(Enter) Cancel(Esc)

Figura 4-15 Menu Glossary

No menu Glossary:

● Alternar (F1): alterne para as informações de doença para o endoscópio selecionado.

● Adicionar (F2): adicione informações da doença ao glossário.

● Editar (F3): edite as informações da doença selecionada no glossário.

● Clonar (F4): copie as informações da doença selecionada no glossário.

● Excluir (Delete): exclua as informações da doença selecionada do glossário.

● OK (Enter): saia do menu Glossary e adicione as informações da doença selecionada 
às caixas de entrada correspondentes na tela Report Edit.

● Cancelar (Esc): saia da tela Glossary e retorne à tela Report Edit.

4.10.3 Configuração do modelo de relatório

Na tela Report Edit, clique em Template ou pressione a tecla F5 para entrar no menu 
Template para configurar o modelo de relatório.
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Con�guração 
área

Veri�car 
área da caixa

Área do botão 
funcional

Figura 4-16 Menu Template

Área de configuração

Template: as opções incluem Conventional, Asymmetric, On the right, S-4 Imag1Pg,
S-6 Imag1Pg, S-6 Imag2Pg e S-8 Imag2Pg e Conventional é selecionado por padrão. 
Depois de selecionar uma opção, é possível clicar em Preview para pré-visualizar o layout 
do relatório. 

Classical title/Personalized title: Classical title é selecionado por padrão. Título clássico 
se refere ao título padrão gerado pelo sistema, que compreende um logotipo do hospital e 
duas legendas. Os usuários podem decidir se desejam exibir essas três partes selecionando/
removendo a seleção de cada parte e definir o conteúdo específico. Título personalizado 
se refere a um título que foi atribuído por um usuário em um PC e importado diretamente 
para o sistema.

Área de caixa de seleção

Selecione os itens nessa área para exibir os itens correspondentes no relatório.

Área do botão funcional

● Clique em Default e, em seguida, em Yes na caixa de diálogo pop-up para restaurar as 
configurações padrão do modelo de relatório.

● Clique em Save e clique em OK na caixa de diálogo pop-up para salvar as 
configurações atuais do modelo de relatório.

● Clique em Exit para sair do menu Template e retornar à tela Report Edit.
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4.10.4 Impressão de um relatório

Siga as seguintes etapas para imprimir um relatório.

1. Configure a impressão (para detalhes, consulte 5.1.3 Configurações de modelo 
contextual).

2. Entre na tela Report Edit.

Clique em Preview ou pressione a tecla F8 para pré-visualizar o relatório. Se 
necessário, ajuste o relatório.

3. Clique em Print ou pressione a tecla F9  e selecione Yes na caixa de diálogo pop-up 
para iniciar a impressão.

4.11 Desligar o dispositivo
1. Quando a tela principal ou a tela de login for exibida, mantenha pressionado o botão 

 no painel dianteiro do dispositivo para desligá-lo. O indicador de alimentação é, 
então, desativado.

2. Coloque o interruptor de alimentação principal no painel traseiro do dispositivo na 
posição .

3. Desligue todos os acessórios periféricos (como o monitor e a fonte de iluminação) 
conectados ao dispositivo, conforme instruído nos manuais do usuário relevantes.
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5    Configurações
As configurações do sistema são utilizadas para configurar o status de inicialização do dispositivo. 

Todas as configurações personalizadas podem ser salvas no sistema e aplicadas sempre que você 
realizar um exame.
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5.1 Personalização do sistema

As configurações do sistema incluem as configurações de parâmetro de vídeo, 
configurações gerais e configurações do modelo contextual. É possível pressionar a tecla 
F1 para entrar no menu System Settings e fazer as configurações na tela:

● Pressione a tecla F1/F2/F3 ou clique em cada guia para entrar na tela correspondente.

● Mova o cursor até um item de configuração utilizando o trackball e selecione o item 
de configuração pressionando a tecla de confirmação no teclado.

● Selecione uma configuração na lista suspensa.

● Clique em Save e clique em Yes na caixa de diálogo pop-up para salvar as 
configurações atuais.

● Clique em Default e, em seguida, em Yes na caixa de diálogo pop-up para restaurar as 
configurações padrão.

● Clique em Exit para sair e retornar à tela principal.

5.1.1 Configurações de parâmetro de vídeo

System Settings 

SaveDefault Exit

Video Parameters (F1) General Settings (F2) Contextual Model (F3)

Primary video
Output Type: DVI+VGA

Secondary video
Video Standard: PAL

Freeze
Release Time:
PBP:
PBP Position:
PBP Size:

Inf
open
RightTop
Big

Save
Image Format: jpg

Video Format: mkv

Other

Contour Shape: Octangle

White Balance Memory

*Resolution: 1920x1080

(The item marked with * takes e�ect after restart.)

Output Info: Settings

Layout: Style 1

Video Print
Video Printer: GPIO + Video

Driver Type:
Select

Example

Figura 5-1 Guia Video Parameters
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Área Item Descrição

Vídeo
primário

Saída Opções: DVI+VGA

*Resolução

Opções: 1920x1080, 1920x1200, Auto
NOTA:
Se 1920x1080 for selecionado, o monitor conectado ao 
dispositivo através de um cabo DVI ou VGA deverá 
suportar a resolução de 1920x1080, no mínimo. 
Se 1920x1200 for selecionado, o monitor conectado ao 
dispositivo através de um cabo DVI ou VGA deverá 
suportar a resolução de 1920x1200, no mínimo. 
Se Auto for selecionado, o sistema se adaptará a uma 
resolução apropriada automaticamente.

Vídeo
secundário

Vídeo
padrão Opções: PAL e NTSC

Informações
de saída

Clique em Settings e selecione o conteúdo que deseja exibir 
no vídeo secundário ou na impressão de vídeo.

Layout
Opção: Style 1 e Style 2
Clique em Example para visualizar o layout da imagem do 
estilo selecionado.

Congelar

Tempo de 
congelamen-
to

Defina o tempo de exibição de uma imagem imagem 
endoscópica congelada na tela. A unidade é segundo.
Opções: 0.5, 1~9, e Inf. Inf indica que a imagem congelada 
é sempre exibida na tela.

PBP
Opções: open e close.
Se open for selecionado, uma pequena janela de vídeo será 
exibida na tela principal após o congelamento de uma imagem. 

Posição PBP
Defina a posição de exibição da pequena janela de vídeo na 
tela principal.
Opções: Left-up, Right-up, Left-down e Right-down.

Tamanho 
PBP Opções: Big e Small.

Salvar

Formato da 
imagem

Defina o formato padrão de armazenamento da imagem.
Opções: jpg e bmp.

Formato de 
vídeo

Defina o formato padrão de armazenamento de vídeo. 
Opções: mkv e flv.
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Área Item Descrição

Impressão
de vídeo

Impressora
de vídeo Opções: Close, USB, GPIO + Video

Tipo de 
driver

Se USB for selecionado, uma unidade correspondente deverá 
ser selecionada.
Clique em Select para entrar no menu Driver Type. Insira 
palavras-chave na caixa de texto para pesquisar pela unidade 
correspondente rapidamente e clique em OK para confirmar. 
Se Auto for selecionado, o sistema corresponderá uma 
unidade apropriada automaticamente.

Outro

Memória de 
balanço de 
branco

Se esse item for selecionado, após a conclusão do ajuste de 
balanço de branco, o endoscópio salvará automaticamente os 
parâmetros de balanço de branco e você não precisará ajustar 
o balanço de branco novamente antes do uso seguinte. 

Forma de 
contorno Opções: Octangle e Round

5.1.2 Configurações gerais

System Settings 

Save Exit

Video Parameters (F1) General Settings (F2) Contextual Model (F3)

Hospital Name:

Logo: Import

Time Other

Language:Type: YYYY/MM/DD

Date:

Time:

2016/04/08

10:13:35

English

(jpg/bmp/png)

Default

Figura 5-2 Guia General Settings

Área Item Função

- Nome do 
hospital

Defina o nome do hospital. 
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Área Item Função

- Logo Carregue o logotipo do hospital para o relatório. Os formatos de 
imagem suportados são jpg, bmp e png.

Tempo contato Defina o formato de hora do sistema. 

Opções: YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY e 
YYYY-MM-DD.

Date A data padrão é o dia atual. 

Utilize as teclas de seta para a esquerda e para a direita para 
selecionar o valor de ano, mês ou dia e utilize a tecla de seta para 
cima/para baixo para aumentar/diminuir o valor selecionado. 

Tempo A hora padrão é a hora atual. 

Utilize as teclas de seta para a esquerda e para a direita para 
selecionar o valor de hora, minuto ou segundo e clique na tecla 
de seta para cima/para baixo na tela para aumentar/diminuir o 
valor selecionado. 

Outro Language Defina o idioma do sistema. 

5.1.3 Configurações de modelo contextual

System Settings 

Video Parameters (F1) General Settings (F2) Contextual Model (F3)

Patient information

Print

Default Printer:

Driver Type:

Network Printer IP:

USB printer Paper Size: A4(210mm*297mm)

Local Echo

Save Exit

Local IP: 192.168.19.170

Local AE Title:

Server Name:

Server IP:

Port:

AE Title:

...Netmask:

Gateway:

255.255.255.0

192.168.19.1

Auto Match

Select

Printing Settings: Settings

Search

DICOM

Default

Figura 5-3 Guia Contextual Model
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Área Item Função

Informa-
ções do 
paciente

Correspon-
dência
automática

Se esse item for selecionado, depois que um usuário 
inserir um nome ou ID de paciente na tela principal, na 
tela Order ou na tela Report Edit , o sistema carregará 
as informações do paciente na tela correspondente 
automaticamente.

Se esse item não for selecionado, o sistema não 
carregará as informações do paciente automaticamente.

Impressão Impressão
padrão

Opções: USB Printer e Network Printer

Tamanho do 
papel

Opções: A4(210mm*297mm) e 
Carta(216mm*279mm)

Tipo de driver Clique em Select para entrar no menu Drive Type. Insira 
palavras-chave na caixa de texto para pesquisar pela 
unidade correspondente rapidamente, selecione a unidade e 
clique em OK para confirmar. 
NOTA:
Se a unidade correspondente não puder ser localizada, 
clique em Help para realizar uma inspeção do sistema e 
prossiga com as instruções.

IP da 
impressora de 
rede

Se a impressora de rede for definida como padrão, 
defina o endereço IP da impressora de rede.

Clique em Search e selecione o endereço IP de uma 
impressora apropriada na lista de impressoras de rede 
exibida e clique em OK para imprimir.
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Área Item Função

Rede IP local Defina o endereço IP local. 

Netmask Defina a máscara de rede.

Gateway Defina o gateway. 

Nome do 
servidor

Defina o nome do servidor de armazenamento. 

IP do servidor Defina o endereço IP do servidor de armazenamento. 

Porta Defina o número da porta do servidor de 
armazenamento.

Título AE Defina o título AE (Application Entity - Entidade de 
aplicação) do servidor de armazenamento. 

Título AE 
local

Defina o título AE (Application Entity - Entidade de 
aplicação) do servidor de armazenamento.

Echo Teste a conexão de rede. 

5.2 Redefinição do sistema

Mantenha o botão RST pressionado no dispositivo para restaurar as configurações de 
parâmetro de todos os modos públicos (Custom1-Custom10) para as configurações padrão. 
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6    Manutenção e armazenamento 
Para garantir a segurança e a funcionalidade do dispositivo, faça a manutenção e armazene o 
dispositivo conforme a descrição neste capítulo
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6.1 Limpeza do dispositivo

Se o dispositivo estiver contaminado, siga os seguintes procedimentos de limpeza 
imediatamente após o uso. Se a limpeza for adiada, os resíduos serão solidificados, 
dificultando a limpeza eficiente do dispositivo. Limpe o dispositivo periodicamente. 

!
● O dispositivo deve ser totalmente seco depois de ser limpo com um pano umedecido. 

Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico. 

● Utilize barreiras de proteção ao limpar o dispositivo. Caso contrário, sangue, 
membrana mucosa e outras possíveis fontes de infecção presentes no dispositivo 
poderão causar infecção. 

Não limpe o guia de iluminação/conector da bomba de ar, outras portas do dispositivo e 
a tomada de alimentação CA. Caso contrário, danos poderão ocorrer. 

Execute as seguintes etapas para limpar a superfície e o teclado.

1. Desligue o dispositivo. 

2. Umedeça um pano macio sem fiapos com álcool 75%.

3. Use esse pano macio sem fiapos para limpar as superfícies do dispositivo, do teclado e 
do cabo do endoscópio. Tome cuidado especial e evite entrar em contato com os pinos 
dentro do conector do cabo do endoscópio.

4. Use uma haste de algodão para remover partículas sólidas que se encontram entre as 
teclas.

6.2 Substituição do fusível

!
● Desconecte o cabo de alimentação antes de substituir o fusível. Caso contrário, poderá 

ocorrer fuga elétrica. 

● Utilize o fusível T1.6AH 250V. Caso contrário, poderá ocorrer fuga elétrica.

Execute as seguintes etapas para substituir a fusível.

1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação. 

2. Remova a caixa de fusíveis no painel traseiro com uma chave de fenda.
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Tomada de alimentação

Caixa de fusíveis

ENTRADA 100-240V~50/60Hz 160VA
FUSÍVEIS               T1.6AH 250V CA

3. Substitua o fusível com defeito.

4. Empurre a caixa de fusíveis de volta ao local original até que esteja na posição.

5. Conecte o cabo de alimentação e ligue o interruptor de alimentação principal do 
dispositivo.

6. Pressione o botão de ativação e certifique-se de que o indicador de alimentação acenda 
na cor azul. Se o indicador de alimentação não for ativado, contate o distribuidor local 
do fabricante.

6.3 Armazenamento do dispositivo

Execute as seguintes etapas para armazenar o dispositivo.

1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação.. 

2. Desconecte todos os acessórios periféricos do dispositivo. 

3. Coloque o dispositivo sobre uma superfície limpa e nivelada sob temperatura 
ambiente.

NOTA:

• Se o dispositivo não for utilizado por um tempo prolongado, ligue o dispositivo 
para garantir que ele esteja funcionando antes de realizar um exame. 

• Para evitar mau funcionamento, não dobre, puxe nem torça o cabo de 
alimentação de maneira excessiva durante o armazenamento.
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6.4 Solução de problemas

Em caso de problemas no dispositivo, este deverá receber manutenção pela equipe técnica 
qualificada. Se o problema persistir após a manutenção conforme a descrição, interrompa 
o uso do dispositivo imediatamente e devolva-o para o distribuidor local do fabricante para 
reparos.

Descrições Itens de inspeção Soluções

O indicador de 
alimentação não é 
ativado.

Cabo de alimentação Certifique-se de que o cabo de alimentação 
esteja firmemente conectado e que a tensão de 
alimentação da tomada seja apropriada.

Fusível Remova a caixa de fusíveis para trocar por 
uma nova.

O indicador de 
alimentação é 
ativado, mas 
nenhuma imagem 
aparece na tela.

Conexão entre o dispositivo 
e o endoscópio

Certifique-se de que o endoscópio esteja 
apropriadamente conectado ao dispositivo.

Conexão entre o dispositivo 
e o monitor

Certifique-se de que o monitor esteja 
apropriadamente conectado ao dispositivo.

Orientação da extremidade 
distal do endoscópio

Certifique-se de que a extremidade distal do 
endoscópio aponte para uma área clara (como 
uma luz fluorescente) e que a imagem normal 
seja exibida na tela.

Iluminação Ligue a fonte de iluminação.

A imagem não 
pode ser liberada 
depois de ser 
congelada.

Botões relevantes no 
endoscópio

Verifique se o botão definido para congelar a 
imagem no endoscópio pode liberar a imagem. 

Tecla FREEZE no teclado Pressione a tecla FREEZE para verificar se 
ela libera a imagem.

Pedal Verifique se o pedal definido para congelar a 
imagem pode liberar a imagem.
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Descrições Itens de inspeção Soluções

Imagem muito 
clara ou muito 
escura.

Se há objetos estranhos nas 
lentes do endoscópio.

Consulte o manual relevante para remover os 
objetos estranhos.

Iluminação Certifique-se de que a fonte de iluminação 
esteja conectada, ligada e possa fornecer 
iluminação.

Intensidade da iluminação Ajuste a intensidade de iluminação para um 
nível apropriado.

Valor do parâmetro de 
brilho

Ajuste os parâmetros de brilho do dispositivo 
e do monitor para os valores apropriados.

6.5 Descarte do dispositivo

A vida útil do dispositivo é de cerca de 5 anos.

Você deverá descartar o dispositivo ou outros acessórios de acordo com as leis ou normas 
locais.

Para informações detalhadas sobre o descarte, consulte o distribuidor local. O fabricante 
não é responsável por nenhum conteúdo do dispositivo ou acessório que tenha sido 
descartado indevidamente.

6.6 Atendimento ao Cliente

Somente o pessoal de manutenção do fabricante ou autorizado por ele pode realizar 
manutenção do dispositivo endoscópico.

Todos os feedbacks ou consultas relacionados aos nossos produtos ou serviços devem ser 
enviados para o seguinte endereço.

Endereço: 4/F, 5/F, 8/F, 9/F & 10/F Yizhe Building, Yuquan Road, Nanshan, Shenzhen, 
518051, Guangdong, China

CEP: 518051

Tel: +86-400-678-8019

Fax: +86-0755-26722850

E-mail: sonoscape@sonoscape.net
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Apêndice A Especificações

Itens Especificações

Tipo de proteção contra choques elétricos Classe I

Grau de proteção contra choques elétricos Peça aplicada de tipo BF

Graus de proteção contra líquido prejudicial Equipamento fechado não à prova d’água

De acordo com o grau de segurança

da aplicação

Não utilize o dispositivo com anestésicos 
inflamáveis (categoria AP) ou anestésicos 
inflamáveis com oxidantes (categoria APG).

Modo de trabalho Contínuo

Balanço de branco Automático

AGC (Controle de ganho automático) Ligado/Desligado

Ajuste de tom de cor Vermelho: -8 a +8, Azul: -8 a +8, chroma: -8 a +8

Aprimoramento de estrutura ● Struct A: L1/L2/L3

A faixa de valores de cada nível é A0 - A8.

● Struct B: L1/L2/L3

A faixa de valores de cada nível é B0 - B8.

Aprimoramento de borda Nível 1, 2 e 3. A faixa de valores de cada nível é 0 
- 8.

Aprimoramento de cores Nível 1, 2 e 3. A faixa de valores de cada nível é 0 
- 8.

Contraste Baixo, normal e alto

Área de exibição de imagem em falsa cor 
CHb

Pequena, média e grande

Fotometria PEAK, AVE e Auto

Zoom 1.4, 1.6 e 1.8

Congelamento/armazenamento de imagem Realizar por meio dos botões do endoscópio, do 
teclado ou do pedal

Resolução de vídeo ≥ 1280 × 720

Tensão nominal 100 - 240 VCA
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Itens Especificações

Alimentação de entrada 160VA

Fusível T1.6AH 250V

Capacidade de armazenamento 500 GB

Operação Temperatura ambiente 0℃ - 40℃

Umidade relativa 30% - 80% (sem condensação)

Pressão atmosférica 700hPa ～ 1060hPa

Armazenamento Temperatura ambiente -5℃ - 40℃

Umidade relativa 30% - 80% (sem condensação)

Pressão atmosférica 700hPa - 1060hPa

Transporte Temperatura ambiente -20℃ - 55℃

Umidade relativa 20% - 90% (sem condensação)

Pressão atmosférica 700hPa - 1060hPa
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Apêndice B Orientação de EMC 
e declaração do fabricante

B.1 Emissões eletromagnéticas
O equipamento é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do EQUIPAMENTO deve assegurar-se de que ele seja usado nesse tipo de ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético e orientações

Emissões de RF

CISPR 11

Grupo 1 O equipamento utiliza energia de RF somente para 
suas funções internas. Por isso, as emissões de RF são 
bastante reduzidas e não devem causar interferências em 
equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF

CISPR 11

Classe A O equipamento pode ser utilizado em todos os 
estabelecimentos que não sejam estabelecimentos 
domésticos e aqueles diretamente ligados à rede pública 
de fornecimento de energia de baixa tensão, que alimenta 
edifícios de utilização doméstica.

Emissões
harmônicas

IEC 61000-3-2

Não aplicável

Flutuações de 
tensão/

emissões com 
oscilação

IEC 61000-3-3

Não aplicável
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B.2 Imunidade eletromagnética
O equipamento é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do equipamento deve assegurar-se de que ele seja usado nesse tipo de ambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de teste IEC 
60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético e 
orientações

Descarga 
eletrostática
(ESD)

IEC 61000-4-2

Contato de ±6 kV

Ar de ±8 kV

Contato de 
±6 kV

Ar de ±8 kV

O piso deve ser de madeira, concreto 
ou lajotas de cerâmica. Se o piso 
for revestido com material sintético, 
a umidade relativa deverá ser no 
mínimo 30%. Se a ESD interferir 
com a operação do equipamento, 
outras medidas, como aterramento 
com pulseira antiestática, deverão 
ser consideradas.

Sinal elétrico 
transitório
rápido/burst

IEC 61000-4-4

± 2 kV para linhas

de fornecimento de 
energia;

± 2 kV para 
linhas

de fornecimento 
de energia;

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

Surto

IEC 61000-4-5

Modo diferencial 
±1 kV

Modo comum 
±2 kV

Modo
diferencial
±1 kV

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

Quedas de 
energia e 

interrupções
curtas e 

variações
de tensão 
nas linhas 

de entrada e 
alimentação IEC 

61000-4-11

<5 % UT

(queda >95 % em 
UT) por

0,5 ciclo 40 % UT

(queda 60% em UT)
por 5 ciclos

70 % UT

(queda 30 % em 
UT) por 25 ciclos

<5 % UT

(queda >95 % em 
UT) por 5 s

<5 % UT por

0,5 ciclo

40 % UT

por

5 ciclos

70 % UT

por

25 ciclos

<5 % UT

por 5 s

A qualidade da energia elétrica 
da rede deve ser a mesma de 
um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. Caso o usuário 
do equipamento precise assegurar 
o funcionamento contínuo da 
unidade mesmo durante cortes 
de fornecimento de energia, 
recomenda-se a alimentação a partir 
de um no-break ou de uma bateria.
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Teste de 
imunidade

Nível de teste IEC 
60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético e 
orientações

Frequência de 
alimentação

(50/60 Hz) 

campo
magnético IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de 
frequência de potência devem 
estar nos níveis característicos de 
um local típico de um ambiente 
comercial ou hospitalar típico.

O equipamento é indicado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do equipamento deve assegurar-se de que ele seja usado nesse tipo de ambiente.

Teste de 
imunidade

IEC 60601
Nível de 
teste

Conformi-
dade
Nível

Ambiente eletromagnético e orientações

RF
conduzida

IEC
61000-4-6

3Vrms

150kHz-80
MHz

3 V Os equipamentos de comunicação de RF portáteis 
e móveis só devem ser usados nas proximidades de 
qualquer componente do EQUIPAMENTO dentro 
dos limites da distância de separação recomendados, 
calculados a partir da equação aplicável à frequência 
do transmissor.

Distância de separação recomendada:

 d=1,2 p

 d=1,2 p  80MHz-800 MHz

 d=2,3 p 80 MHz-2.5GHz
Em que 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 recomendada em metros (m).  Força de 
campo dos transmissores de RF fixos, conforme 
determinado por um levantamento do campo 
eletromagnético,a deve ser menor do que o nível de 
conformidade em cada amplitude de frequência. 
bInterferências podem ocorrer em proximidades de 
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:

RF irradiada 
IEC
61000-
4-3

3V/m

80 MHz-
2,5 GHz

3 V/m
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B.3 Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos 
de comunicação de RF portáteis e móveis e o equipamento
O equipamento é indicado para uso em ambientes eletromagnéticos em que as perturbações de 
irradiação de RF são controladas. O cliente ou o usuário do equipamento pode ajudar a impedir a 
interferência eletromagnética observando uma distância mínima entre equipamentos de comunicação 
de RF portáteis e móveis (transmissores) e o equipamento, conforme as recomendações abaixo, de 
acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicação.

Potência de 
saída nominal 
máxima do 
transmissor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
m

150 kHz a 80 MHz

d=1,16 p  

80 MHz a 800 MHz

d=1,16 p

800 MHz a 2,5 GHz

d=2,33 p

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores com potência de saída nominal máxima não listada acima, a distância de 
separação recomendada d em metros (m) pode ser calculada com o uso da equação aplicável 
à frequência do transmissor, em que P é a potência de saída nominal máxima em watts (W) de 
acordo com o fabricante do transmissor.

OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a amplitude de 
frequência mais alta.

OBSERVAÇÃO 2: essas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e a reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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