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SIRIUS PINTUITION DETECTOR
Guia de consulta rápida

Aviso! Este guia não tem como objetivo substituir as Instruções de utilização completas. Leia o folheto de Instruções de utilização completo
fornecido com o Pintuition Detector antes da primeira utilização, ou consulte www.sirius-medical.com/support para obter a versão mais recente.
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Cabo da sonda
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Conector da sonda

Nota: a numeração não é consecutiva. Os números correspondem ao resto das instruções de utilização. Consulte a secção 3.

Ícones do visor

Princípio de deteção
Campo distante

> 35 mm (distância apenas)

A

B

C

D E
Campo próximo

(distância e direção)

A

Sonda não
conectada

B

Calibração
necessária

C

Calibração
em curso

D

Modo
de pausa ligado

E

Áudio em silêncio

Sonda

Como calibrar?

Segure a sonda no ar em posição vertical e a pelo menos 30 centímetros de distância
de qualquer outro equipamento ou objetos metálicos. Prima o botão de calibração e
solte-o. Mantenha a sonda imóvel. A calibração demora aproximadamente 5 segundos.

Quando calibrar?

Antes de cada novo paciente e quando o sistema o indica.

Sem sinal?

Palpe suavemente (pressione) o tecido com a sonda para reduzir a distância entre
a sonda e a Pintuition Seed.

Esterilidade?

A sonda não é um dispositivo médico estéril. Cobrir sempre com uma capa estéril nova e
comercializada legalmente antes de cada utilização numa área estéril.
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1

INTRODUÇÃO
O Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector) faz parte do Sistema de localização Sirius
Pintuition (Sistema Pintuition).
O Pintuition Detector é composto por uma Pintuition Base Unit (SPBU), um cabo ligado,
a Pintuition Probe (SPP) amovível e o Pintuition Test Kit (SPTK).
O Pintuition Detector foi concebido para detetar a distância e direção em relação a uma
Pintuition Seed implantada no pré-operatório e para fornecer esta informação ao utilizador
por meio de uma representação gráfica e numérica em milímetros, indicada no visor da
Unidade base, bem como de um sinal sonoro.
Nota: a Pintuition Seed não faz parte destas Instruções de utilização.
Aviso. A Pintuition Seed é fornecida com um folheto de Instruções de utilização
separado que deve ser lido na íntegra antes de utilizar o Sistema Pintuition.
Consulte a página www.sirius-medical.com/support
A Unidade base é um dispositivo fixo de mesa ligado à rede elétrica.
A Sonda é um dispositivo manual amovível que se destina a ser utilizado no pré-operatório
para planear a incisão e intraoperatoriamente, coberto com uma manga estéril, para orientar
a cirurgia. A Sonda está conectada à Unidade base por um cabo.
Apenas os dispositivos aprovados e fabricados pela Sirius Medical Systems podem ser
detetados de forma fiável com o Pintuition Detector.
Os utilizadores previstos do Pintuition Detector são cirurgiões ou outro pessoal do bloco
operatório com as devidas qualificações. O Sistema destina-se a ser utilizado em blocos
operatórios.
Aviso. O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado por cirurgiões e/ou pessoal
do bloco operatório com as devidas qualificações e formação. A Sirius Medical
Systems não se responsabiliza por uma possível utilização indevida do Pintuition
Detector – ou pela sua utilização por parte de pessoal inadequadamente
qualificado.
Estas Instruções de utilização fornecem uma descrição detalhada do modo de utilização
do Pintuition Detector e da respetiva manutenção e resolução de problemas.
É obrigatório ler estas instruções de utilização na íntegra antes de utilizar o Pintuition
Detector.

1.1

INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
O Sistema Pintuition é um sistema de localização magnético para tecidos moles.
A Pintuition Seed está indicada para implantação percutânea pré-operatória nos tecidos
moles (por exemplo, tecido glandular, fibroso ou adiposo da mama; gânglios linfáticos na
região axilar e inguinal; tecido subcutâneo e tecido muscular esquelético) para marcação
temporária (<180 dias) de um tecido de interesse (por exemplo, tumor ou uma lesão suspeita)
indicado para remoção cirúrgica.
Utilizando o Pintuition Detector como orientação magnética ou, em alternativa, orientação por
imagem (ultrassom ou raio-x), a Pintuition Seed pode ser localizada intraoperativamente e
removida com o tecido de interesse.

1.2

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Aviso. Não utilize a Pintuition Seed noutros tecidos além dos referidos na
secção "Indicação de utilização", por exemplo, não a utilize em órgãos, fígado,
sistema nervoso central, sistema vascular, coração, pulmão, olhos ou cérebro.
Tenha em atenção que esta lista não é exaustiva.
Não utilize a Pintuition Seed em tecidos com infeção clinicamente comprovada.
Advertência. Manter pelo menos 5 cm de distância entre a de Pintuition Seed e
qualquer dispositivo activo implantado, como um pacemaker, cardioversor
desfibrilador ou outro implante eléctrico.
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A utilização do Sistema Pintuition está limitada a pacientes a partir dos 12 anos de idade.
Não se aplicam outras restrições relativamente ao sexo, peso, estado de saúde ou doenças
dos pacientes.

1.3

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES E EVENTOS ADVERSOS
Durante a utilização de rotina, podem ocorrer complicações a qualquer momento, durante
ou após o procedimento de localização.
As possíveis complicações incluem, mas não estão limitadas a: hematoma, seroma,
hemorragia, infeção, danos aos tecidos adjacentes, reação alérgica e dor.

1.4

COMPONENTES COMPATÍVEIS
Os seguintes itens são necessários para a utilização adequada do Pintuition Detector
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Os seguintes itens podem ser utilizados em conjunto com o Pintuition Detector mas não são
necessários para a utilização normal:
• Pintuition Probe Holder (SPPH)
• Pintuition Storage Case (SPSC)
Não é permitida a utilização de outras peças.

1.5

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
O Pintuition Detector é um dispositivo médico elétrico que tem como objetivo detetar
a distância e direção em relação a um implante magnético certificado pela Sirius Medical
Systems (como a Pintuition Seed) durante uma cirurgia.
O princípio de funcionamento é o magnetismo. A Sonda contém sensores sensíveis que
medem o campo magnético. A Unidade base processa estas medições e indica a distância e
direção da Sonda em relação à Pintuition Seed por meio de sinais visuais e sonoros.
A distância e direção detetadas são apresentadas numericamente (em mm) e graficamente.
O sinal sonoro varia em função dalocalização detetada da semente (tanto distância como
direção) .
O kit de teste é um acessório que pode ser utilizado para confirmar o funcionamento correto
do Pintuition Detector.

1.6

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Símbolo

Descrição
Este símbolo indica que o utilizador do dispositivo deve ler as instruções de utilização na
íntegra antes da primeira utilização.
Este símbolo indica que o utilizador do dispositivo deve ler as instruções de utilização na
íntegra antes da primeira utilização.
Este símbolo indica os limites de temperatura, por exemplo, para o transporte ou utilização.
Este símbolo indica os limites de humidade, por exemplo, para o transporte ou utilização.
Este símbolo indica os limites de pressão, por exemplo, para o transporte ou utilização
operacional.
Este símbolo indica que este dispositivo deve ser eliminado de acordo com a Diretiva
relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 2012/19/UE (REEE).
Não elimine o dispositivo como resíduos urbanos não separados.
Este símbolo indica que o dispositivo é um Dispositivo Médico
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Descrição
Este símbolo indica o Número de série único do dispositivo. No caso da Sonda, o formato
inclui a data de fabrico da seguinte forma: 3AASSD.
Este símbolo indica o código de referência ou número de catálogo do dispositivo
Este símbolo indica que a Sonda é uma peça aplicada do tipo BF de acordo com a norma
IEC 60601-1 relativa à segurança elétrica.
Este símbolo indica que o dispositivo foi desenvolvido em conformidade com a Diretiva
Europeia 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos. "0344" é a identificação do
organismo notificado.
Este símbolo indica o fabricante legal.
Este símbolo indica a data de fabrico.
Este símbolo indica um aviso. Os utilizadores devem prestar atenção a qualquer aviso
para evitar ferimentos graves causados ao utilizador ou ao paciente.
Este símbolo indica uma precaução. Os utilizadores devem tomar todas as precauções
para evitar ferimentos ligeiros ou moderados causados ao utilizador ou ao paciente.
Este símbolo indica a calibração, também é visível na Unidade base.
Este símbolo indica um fusível.
Este símbolo indica, para áreas regulamentadas pela FDA, que o dispositivo é apenas
para uso prescrito.

2

SEGURANÇA
Esta secção contém informações de segurança importantes.

Antes de utilizar o Pintuition Detector, o utilizador deve ter lido e compreendido
todos os avisos, precauções e o manual de Instruções de utilização na íntegra

2.1

AVISOS
Aviso. O incumprimento da obrigação de rever exaustivamente e cumprir as
informações contidas nestas Instruções de utilização pode implicar um risco
potencial para o paciente e/ou o utilizador.
Aviso. Não utilize o Pintuition Detector noutros tecidos além dos referidos na
secção "Indicações de utilização". Não o utilize no sistema nervoso central,
sistema vascular, coração, pulmão, olhos, cérebro ou em tecidos com infeção
clinicamente comprovada.
Aviso. A Unidade base deve ser devidamente ligada à terra para garantir
a segurança do paciente. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento
apenas deve ser ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra de
proteção. Para evitar choques elétricos, ligue o cabo de alimentação a uma
tomada adequadamente cablada, utilize apenas o cabo de alimentação
fornecido com a Unidade base e certifique-se de que o cabo de alimentação está
em boas condições.
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Aviso. Não é permitido realizar modificações neste equipamento, não abra nem
efetue reparações na Unidade base ou Sonda. A abertura do equipamento pode
expor componentes elétricos perigosos. Contacte sempre a Sirius Medical
Systems para fins de assistência.
Aviso. A utilização de acessórios, transdutores, sensores e cabos diferentes dos
especificados pode resultar no aumento da emissão eletromagnética e/ou
diminuição da imunidade eletromagnética do equipamento e/ou do Pintuition
Detector.
Aviso. O Pintuition Detector não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado
noutros equipamentos; caso a utilização adjacente ou empilhada seja
necessária, o Pintuition Detector deve ser observado para confirmar
o funcionamento normal na configuração em que vai ser utilizado.
Aviso. Desligue e desconecte sempre a Unidade base e a Sonda da tomada
antes de as limpar.
Aviso. Não tente realizar trabalhos de assistência ou de manutenção enquanto o
Pintuition Detector está a ser utilizado.
Aviso. Não deite líquidos de limpeza sobre ou para o interior da Unidade base
Aviso. Não conecte uma Sonda húmida à Unidade base.
Aviso. Verifique sempre o instrumento quanto a sinais de danos antes de
o utilizar. Se o instrumento estiver danificado ou apresentar um desempenho ou
funcionamento inesperados, interrompa a utilização do dispositivo e certifiquese de que este é alvo de trabalhos de assistência antes de retomar a sua utilização.
Aviso. Siga sempre as instruções fornecidas com os produtos de limpeza
e desinfeção. Aguarde até que o produto de limpeza ou desinfeção seque antes
de aplicar a manga estéril. Utilize apenas produtos de limpeza e desinfeção
comercializados legalmente.
Aviso. Aplique sempre uma manga estéril adequada e comercializada
legalmente antes de utilizar a Sonda num campo estéril
Aviso. A Sonda não é adequada para autoclavagem; tal provocaria danos graves
na Sonda. A realização de autoclavagem na Sonda amovível implicaria a
anulação da respetiva garantia.
Aviso. Substitua sempre qualquer fusível externo por outro do tipo
e classificação especificados na secção 7 (Especificações técnicas).
Aviso. Tenha em atenção que a Pintuition Seed pode ser atraída para e aderir
a objetos metálicos, como bisturis ou escalpelos, quando colocados
a aproximadamente 5 mm da semente.
Advertência. O de Pintuition Detector não é adequado para utilização na presença de uma
mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigénio ou com óxido nitroso.
Advertência. Não tocar simultaneamente nos contactos da porta de ligação da Sonda e
no paciente.

2.2

PRECAUÇÕES
Atenção. É necessário ter o cuidado de remover todos os objetos que causem
interferências magnéticas das proximidades da Sonda durante a utilização de
rotina.
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Atenção. Realize a calibração do Pintuition Detector antes de cada paciente
novo e quando o dispositivo apresentar resultados inesperados.
Atenção. É necessário ter cuidado para não deixar cair a Sonda ou submetê-la a
qualquer forma de manuseamento físico brusco, seja durante a utilização normal
ou durante o armazenamento e transporte. Se deixar cair a Sonda, utilize o Kit de
teste fornecido para confirmar que funciona corretamente, seguindo o
Procedimento de teste de sistema.
Atenção. É necessário ter cuidado para não deixar cair a Unidade base
ou submetê-la a qualquer forma de manuseamento físico brusco, seja durante
a utilização normal ou durante o armazenamento e transporte. Se deixar cair
a Unidade base, recorra a um especialista para confirmar que funciona
corretamente.
Atenção. Manuseie a Sonda com cuidado e não dobre o cabo bruscamente. Tal
pode danificar o cabo.
Atenção. Para obter os melhores resultados, é necessário ter cuidado ao utilizar
o Pintuition Detector na proximidade de objetos magnéticos ou metálicos
estranhos, pois estes podem emitir sinais confusos. Em caso de dúvida,
o utilizador deve efetuar uma avaliação do ambiente de utilização no local antes
de utilizar o instrumento.
Atenção. A distância de deteção do Pintuition Detector é de até 50 mm.
Atenção. O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado por médicos e/ou
pessoal do bloco operatório autorizados e com as devidas qualificações
e formação.
Atenção. Utilize a Unidade base apenas com a Sonda e a Pintuition Seed
fabricadas pela Sirius Medical Systems.
Atenção. Utilize o Pintuition Detector dentro do intervalo de temperatura de
funcionamento especificado, consulte a secção 7 (Especificações técnicas).
A utilização fora do intervalo de temperatura de funcionamento especificado
pode provocar uma diminuição da precisão
Atenção. Utilize o Pintuition Detector dentro do intervalo de humidade de
funcionamento especificado, consulte a secção 7 (Especificações técnicas).
Atenção. As características em termos de emissões deste equipamento tornamno adequado para utilização em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe
A). Se for utilizado num ambiente residencial (para o qual normalmente é exigida
a norma CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer uma proteção
adequada de serviços de comunicação por radiofrequência. Pode ser necessário
que o utilizador tome medidas de mitigação, tais como alterar a localização ou
orientação do equipamento.
Atenção. No caso improvável de que o Pintuition Detector fique bloqueado
e inoperacional durante a utilização devido a interferências eletromagnéticas
de outros dispositivos, desconecte e conecte novamente a Sonda. Certifique-se
de que a distância em relação ao outro dispositivo, incluindo quaisquer cabos, é
aumentada.
Atenção. A Unidade base é desligada através do Interruptor de alimentação
localizado na parte de trás do dispositivo, seguido do conector de alimentação.
Não coloque o dispositivo numa posição em que seja difícil desligá-lo.
Atenção. No caso improvável de que o Pintuition Detector fique bloqueado
e inoperacional durante a utilização devido a uma descarga eletrostática,
desconecte e conecte novamente a Sonda. Evite uma eventual acumulação de
carga durante a utilização.
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Atenção. A colocação de Pintuition Seeds muito próximas (<50 mm) pode
prejudicar o alcance ou a precisão da deteção. Se forem necessárias várias
sementes, afaste-as o suficiente entre si e/ou proceda com cuidado.
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3

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO BÁSICO DO PINTUITION DETECTOR

3.1

DESEMBALAGEM E INSPEÇÃO
Os seguintes itens estão incluídos na embalagem da Unidade base:
• Pintuition Base Unit (SPBU)
• Cabo de alimentação
• Instruções de utilização (o presente documento)
Os seguintes itens estão incluídos no estojo de armazenamento da Sonda:
• Pintuition Probe (SPP)
• Pintuition Test Kit (SPTK)
Inspecione cuidadosamente cada um dos itens quanto a quaisquer sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte enquanto os desembala.
Não tente conectar ou montar o equipamento se alguma parte estiver danificada ou
defeituosa.
Recomenda-se limpar e desinfetar a Sonda antes da primeira utilização, de acordo com as
instruções indicadas na secção 5 (Reprocessamento – Limpeza e desinfeção).
Contacte a Sirius Medical Systems se algum componente estiver danificado ou defeituoso.

3.2

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

3.2.1

UNIDADE BASE – PARTE FRONTAL

Figura 1: Unidade base – Parte frontal

ID

Item

Descrição

1

Unidade base

O dispositivo

2

Visor

Para apresentar informações visuais ao utilizador.

3

Botão de controlo do
volume

Para controlar o volume, consulte a secção 4.4 (Regular
o volume)

4

Botão de calibração

Para iniciar a calibração, consulte a secção 4.2 (Calibrar
o Pintuition Detector)

5

Porta do conector

Para conectar a Sonda, consulte
a secção 4.1 (Conectar a Sonda)
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3.2.2

UNIDADE BASE – PARTE TRASEIRA

Figura 2: Unidade base – Parte traseira

3.2.3

ID

Item

Descrição

1

Unidade base

O dispositivo

6

Interruptor de
alimentação

Interruptor para ligar/desligar a Unidade base

7

Fusível externo

Tampa acessível ao utilizador que contém o fusível

8

Entrada de alimentação

Entrada para ligação do cabo de alimentação elétrica,
consulte a secção 3.5 (Ligar o dispositivo à alimentação
elétrica).

9

Etiqueta do produto
Unidade base

Contéminformação sobre a Unidade base

UNIDADE BASE – INTERFACE DO VISOR

Figura 3: Unidade base – Interface do visor

ID

Item

Descrição

10

Medição da distância e
direção

Distância numérica em relação à semente
implantada em milímetros; representação gráfica da
direção em relação à semente implantada, consulte a
secção 4.7 (Pintuition GPSDetect™: deteção, direção
e precisão)

11

Estado da Sonda

Identificação da conexão e funcionamento corretos
da Sonda

12

Estado do volume

Identificação do estado do volume.
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3.2.4

SONDA (PEÇA APLICADA, TIPO BF)

Figura 4: Sonda

3.2.5

ID

Item

Descrição

13

Sonda

Para a deteção da Pintuition Seed

14

Cabo

Para estabelecer a ligação entre a Unidade base e a
Sonda.

15

Etiqueta do produto Sonda

Fornece informação sobre a Sonda

16

Conector

Para conectar a Unidade base à Sonda, consulte a
secção 4.1 (Conectar a Sonda)

KIT DE TESTE

Figura 5: Pintuition Kit de Teste

3.2.6

ID

Item

Descrição

17

Kit de teste

Para entrar em contacto com a cabeça da Sonda
durante o teste de sistema, consulte a secção 4.3
(Teste de sistema: utilizar o Kit de teste).

18

Etiqueta do produto Kit de
teste

Fornece informação sobre o Kit de teste

ÁUDIO
A Unidade base emite sempre um som audível durante a inicialização para confirmar que o
áudio está a funcionar. Durante a utilização normal, quando a semente é detetada, a unidade
base emite sequências de sinais sonoros, em que:
• A frequência (tom) relaciona-se com a direção (mais alto quando aponta para a
semente)
• A pausa entre sinais sonoros relaciona-se com a distância (cada vez mais curta à
medida que a distância entre a semente e a sonda diminui)
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3.3

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Atenção. É necessário ter cuidado para não deixar cair a Sonda ou submetê-la a
qualquer forma de manuseamento físico brusco ou descuidado, seja durante
a utilização normal ou durante o armazenamento e transporte. Se deixar cair
a Sonda, utilize o Kit de teste fornecido para confirmar que funciona corretamente.
Atenção. É necessário ter cuidado para não deixar cair a Unidade base
ou submetê-la a qualquer forma de manuseamento físico brusco ou descuidado,
seja durante a utilização normal ou durante o armazenamento e transporte. Se
deixar cair a Unidade base, recorra a um especialista para confirmar que
funciona corretamente

3.4

INSTALAÇÃO
A Unidade base (1) deve ser colocada sobre uma superfície de trabalho estável e nivelada, de
preferência fora do alcance da luz solar direta. Consulte a secção 7 (Especificações técnicas)
para conhecer as limitações de utilização em termos ambientais.
Aviso. O Pintuition Detector não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado
noutros equipamentos; caso a utilização adjacente ou empilhada seja
necessária, o Pintuition Detector deverá ser observado para confirmar
o funcionamento normal na configuração em que vai ser utilizado.

3.5

LIGAR O DISPOSITIVO À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Aviso. A Unidade base deve ser devidamente ligada à terra para garantir
a segurança do paciente. Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento
apenas deve ser ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra de
proteção. Para evitar choques elétricos, ligue o cabo de alimentação a uma
tomada adequadamente cablada, utilize apenas o cabo de alimentação
fornecido com a Unidade base e certifique-se de que o cabo de alimentação está
em boas condições.

1. Certifique-se de que a Unidade base (1) está desligada antes de conectar o cabo de
2.

3.

3.6

alimentação, colocando o Interruptor de alimentação (6) localizado na parte de trás
na posição "desligado" (ou O).
O instrumento é alimentado por meio de uma tomada de alimentação elétrica padrão.
Certifique-se de que a tomada CA está devidamente ligada à terra e que fornece a
tensão e frequência especificadas, consulte a secção 7 (Especificações técnicas)
para mais informações.
Ligue o conector fêmea na extremidade do cabo de alimentação à entrada de
alimentação CA (8) localizada na parte de trás da Unidade base (1). Ligue o conector
macho na extremidade do cabo de alimentação a uma tomada de alimentação CA
devidamente ligada à terra.

LIGAR O DISPOSITIVO
Para ligar o instrumento:

1. Pressione o Interruptor de alimentação (6) localizado na parte de trás da Unidade
2.

base (1) da posição "0" para a posição "1".
Enquanto a Unidade base (1) inicializa, o visor (2) apresenta um ecrã de inicialização
com o logótipo da Sirius Medical Systems e a versão de software da Unidade base e
a versão de software da Sonda
Nota. Não é necessário conectar a Sonda antes de ligar o dispositivo. Consulte a
secção 4.1 – Conectar a Sonda para obter instruções.
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3.7

DESLIGAR O DISPOSITIVO
Para desligar o instrumento:

1. Pressione o Interruptor de alimentação (6) localizado na parte de trás da Unidade base da

posição "1" para a posição "0". O visor da Unidade base (2) apaga-se e o sistema
é desligado.
2. Desligar da fonte de alimentação
A Unidade base já pode ser transportada e armazenada em segurança.
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4

UTILIZAR O PINTUITION DETECTOR

4.1

CONECTAR A SONDA
Para utilizar o Pintuition Detector, a Sonda deve estar conectada à Unidade base. A Sonda
pode ser conectada antes ou depois da inicialização do sistema. Para conectar a Sonda:

1. Alinhe a seta branca do conector (16) com a seta branca da porta do conector da
Sonda (5).

2. Introduza cuidadosamente o conector na porta até sentir que este encaixa com um
"clique".

Figura 6: Visor (2) quando o sistema é inicializado sem a sonda
conectada.

Figura 7: Conector (16) com a seta branca de alinhamento
indicada

Se a Sonda estiver corretamente conectada, o canto superior esquerdo(11) do visor da
Unidade base (2) apresenta um ícone de Sonda verde .
Se a Sonda não estiver (corretamente) conectada, o ícone é vermelho.
Se a conexão da Sonda falhar, , conecte novamente a Sonda até que o visor (2) apresente a
informação de que a Sonda foi corretamente conectada
Se o problema persistir, consulte a secção 8 (Resolução de problemas).

4.2

CALIBRAR O PINTUITION DETECTOR
Atenção. Realize a calibração do Pintuition Detector antes de cada paciente
novo e quando o dispositivo apresentar resultados inesperados.
Com a Sonda (13) corretamente conectada e a Unidade base (1) ligada, é necessário calibrar
a Unidade base (1) antes de efetuar medições. O ecrã indica a necessidade de calibração
apresentando um ícone de balança vermelha.

Figura 6: Informação apresentada no visor quando é necessário calibrar o Detetor (à esquerda) e quando a calibração está em
curso (à direita)

Para efetuar a calibração:

1. Segure a Sonda no ar em posição vertical e a pelo menos 30 centímetros de distância
2.
3.

de qualquer equipamento elétrico ou outras fontes de interferências magnéticas.
Prima o botão de calibração (4) na Unidade base (1) uma vez e solte-o.
O sistema inicia o procedimento de calibração e o ícone da balança no visor (2)muda
de cor e indica o progresso da calibração. O procedimento de calibração demora
aproximadamente 5 segundos.

001784v2.0 - EU PT

Sirius Medical Systems
Sirius Pintuition Detector
Instruções de utilização

17/32

4. Após a calibração, a Unidade base (1) avança para o funcionamento normal e o visor
(2) apresenta uma indicação de milímetros ("mm") (10)

Nota. Certifique-se de que mantém a Sonda imóvel durante a calibração, caso
contrário o desempenho pode ser afetado.
Nota. O procedimento de calibração pode ser repetido durante a utilização se o
sistema apresentar um alcance de deteção insuficiente.

4.3

TESTE DE SISTEMA: UTILIZAR O KIT DE TESTE).
O Pintuition Detector é fornecido com um kit de teste (17).
O Pintuition kit de teste (17) contém uma Pintuition seed a uma distância fixa e
predeterminada de 20 mm. O dispositivo pode ser utilizado para confirmar o funcionamento
correto do Pintuition Detector.
Para realizar o Teste de sistema, consulte a figura 9:

1. Calibre o Detetor seguindo as instruções
2.
3.
4.

4.4

da secção 4.2 (Calibrar o Pintuition
Detector)
Coloque a ponta da Sonda (13) na
cavidade do Kit de teste (17).
Segure a Sonda com o Kit de teste no ar.
O visor da unidade base (2) indica uma
distância em milímetros.
4a. Se a distância apresentada no visor
(2) se desviar menos de 2 mm
(intervalo aceitável: 18 – 22 mm) da
distância indicada na etiqueta do Kit
Figura 7: Realizar um Teste de sistema (inserir: visor [2])
de teste (18), o sistema está a
funcionar corretamente. O visor pode apresentar um círculo ou mira verde em
redor da distância, sendo ambos aceitáveis.
4b. Se o desvio da distância detetada for superior ao prescrito, repita o procedimento
de Teste de sistema. Se o problema persistir, consulte a secção 8 (Resolução de
problemas).

REGULAR O VOLUME
O volume de saída de áudio da Unidade base pode ser regulado rodando o botão de controlo
do volume (3) na Unidade base (1).
Para aumentar o volume, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio.
Para baixar o volume, rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
Se o volume for totalmente reduzido, o indicador de volume (12) mostra a informação de que
o áudio está em silêncio.

4.5

APLICAÇÃO DA MANGA ESTÉRIL
Aviso. Aplique sempre uma manga estéril adequada e comercializada
legalmente antes de utilizar a Sonda num campo estéril.
A Sonda (13) apenas pode ser utilizada sem uma manga estéril sobre a pele intacta antes do
início da cirurgia, por exemplo, para planear a incisão.
A Sonda (13) não é um dispositivo médico estéril e deve ser sempre coberta com uma manga
estéril adequada e comercializada legalmente para ser utilizada dentro do campo estéril.
Para utilizar a manga estéril:

1. Desembale e transfira a manga estéril para a área estéril de forma asséptica.
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2. Cubra a Sonda (13) e o Cabo da sonda (14) com a manga estéril, no mínimo ao longo
do comprimento da área estéril.

3. Fixe a manga num ponto fora do campo estéril para evitar uma contaminação

indesejada da área estéril.
A Sonda (13) está pronta a ser utilizada dentro da área estéril.

4.6

MODO DE ESPERA
A Sonda foi concebida para detetar quando
está a ser utilizada
Quando o sistema deteta que a Sonda não
está a ser utilizada, por exemplo, quando é
deixada imóvel numa superfície durante
alguns segundos, o dispositivo entra no
modo de espera. No modo de espera, o
dispositivo não fornece informações
sonoras ou visuais e o visor (2) mostra um
ícone em meia lua.
Figura 10: visor (2) quando o dispositivo está em modo de espera.
Para reativar o dispositivo, basta pegar na
sonda com um movimento brusco e esta retoma instantaneamente o seu funcionamento
normal.

4.7

PINTUITION GPSDETECT™:

DETEÇÃO, DIREÇÃO E PRECISÃO

Atenção. A distância de deteção do Pintuition Detector é de até 50 mm.
O Pintuition Detector com software GPSDetect™ indica a distância detetada em relação à
Pintuition Seed implantada em milímetros.
O Pintuition Detector tem uma distância de deteção de até 50 mm.
Além disso, o Pintuition Detector com GPSDetect™ foi concebido para deteção direcional,
consulte a figura 11 adiante:

Figura 11: princípio de deteção directional do software GPSDetect™. A imagem à esquerda mostra a Pintuition Seed
em várias localizações (A-E) relativamente à ponta da sonda. Os visores à direita mostram as informações do
sistema previstas para cada localização.

Quando a Semente é detetada a uma distância <35mm, além de indicar a distância detetada,
o Sistema irá indicar graficamente se a Sonda está a apontar para a Semente (“no alvo”)
utilizando os seguintes modos:
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Fora do alvo: uma barra branca cujo comprimento indica quanto está fora do alvo
(menor comprimento indica uma maior proximidade do alvo).
• No alvo (cilindro de 18 mm): um círculo verde a rodear a indicação de distância
quando a Semente é detetada dentro de um cilindro de 18 mm ao longo do eixo da
sonda (mesmo diâmetro da sonda).
• TargetLOCTM (cilindro de 7 mm): um ícone de uma mira verde a rodear a indicação de
distância quando a Semente é detetada dentro de um cilindro de 7 mm ao longo do
eixo central da sonda.
A precisão de deteção do Pintuition Detector depende da distância entre a Semente e a
Sonda, de acordo com a seguinte tabela:
•

4.8

Distância (mm)

Precisão

0 – 20 mm

± 1mm

20 – 30 mm

± 2mm

30 – 40 mm

± 4mm

40 – 50 mm

± 5mm

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
Atenção. É necessário ter o cuidado de remover todos os objetos que causem
interferências magnéticas das proximidades da Sonda durante a utilização de
rotina.
Atenção. Calibre sempre o Pintuition Detector antes de cada utilização seguindo
as instruções da secção 4.2 (Calibrar o Pintuition Detector).
Nota. O procedimento de calibração pode ser repetido durante a utilização se
o sistema apresentar um alcance de deteção insuficiente.

4.8.1

PREPARAR A INTERVENÇÃO

1. Certifique-se de que a Sonda está corretamente conectada ao sistema seguindo as
2.
3.
4.
4.8.2

instruções da secção 4.1 (Conectar a Sonda).
Calibre o Detetor seguindo as instruções da secção 4.2 (Calibrar o Pintuition
Detector)
Realize o Teste de sistema seguindo as instruções da secção 4.3 (Teste de sistema:
utilizar o Kit de teste).
Certifique-se de que o áudio está ligado seguindo as instruções da secção 4.4 (Regular
o volume) e de que o visor (2) pode ser lido claramente.

PRÉ-OPERATÓRIO – PLANEAMENTO DA CIRURGIA (SEM ÁREA ESTÉRIL)

1. Aplique a ponta da Sonda (13) na pele, perto da localização do tecido de interesse.
2.
3.

Passe a ponta da Sonda sobre a zona até obter um sinal estável.
Quando é obtido um sinal, o visor (2) mostra a distância entre a ponta da Sonda
e a Pintuition Seed e a Unidade base emite um sinal sonoro. Para obter orientações,
consulte as caraterísticas de deteção na secção 4.6 (Deteção, direção e precisão).
Verifique a deteção da semente e planeie a incisão cirúrgica
Nota. Se não for detetado qualquer sinal, aplique uma ligeira pressão (através de
palpação) utilizando a Sonda para reduzir a distância entre a cabeça da Sonda
(13) e a Pintuition Seed; consulte também a secção 4.6 (Deteção, direção e
precisão).
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4.8.3

PRÉ-OPERATÓRIO – COLOCAÇÃO DA MANGA ESTÉRIL PARA PREPARAR A UTILIZAÇÃO
DENTRO DA ÁREA ESTÉRIL

Aviso. Aplique sempre uma manga estéril adequada e comercializada
legalmente antes de utilizar a Sonda num campo estéril.

1. Aplique uma manga estéril de acordo com as instruções da secção 4.5 (Aplicação da
manga estéril).

4.8.4

PERIOPERATÓRIO – DURANTE A CIRURGIA (UTILIZAÇÃO DENTRO DA ÁREA ESTÉRIL)
Aviso. Tenha em atenção que a Pintuition Seed pode ser atraída para e aderir
a objetos metálicos, como bisturis ou escalpelos, quando estes são colocados a
aproximadamente 5 mm da semente.
Planeie cuidadosamente a sua abordagem cirúrgica para evitar cortar demasiado
perto da semente. Caso seja necessário cortar perto da semente: comece
a excisão longe da semente e, depois, na direção da semente, de acordo com
o seguinte esquema sugerido.
Semente dentro do
tecido de interesse

Semente fora do
tecido de interesse

Tecido de
interesse

Abordagem cirúrgica sugerida

Abordagem cirúrgica sugerida

Atenção. O alcance de deteção pode ser afetado negativamente pela presença
de instrumentos (cirúrgicos) de metal perto da ponta da Sonda. Em caso de
dificuldades com a deteção, tente manter quaisquer instrumentos metálicos,
objetos ou outras fontes de interferências magnéticas a pelo menos
2 a 5 centímetros de distância da ponta da Sonda.
Atenção. A colocação de Pintuition Seeds muito próximas (<50 mm) pode
prejudicar o alcance ou a precisão da deteção. Se forem necessárias várias
sementes, afaste-as o suficiente entre si e/ou proceda com cuidado.
Advertência. O de Pintuition Detector não é adequado para utilização na presença de uma
mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigénio ou com óxido nitroso.
Advertência. Não tocar simultaneamente nos contactos da porta de ligação da Sonda e
no paciente.

1. Utilize o Pintuition Detector quantas vezes sejam necessárias durante a cirurgia
como meio de orientação para o tecido de interesse.

2. Realize a excisão do tecido de interesse marcado com a Semente
3. Confirme a presença da Semente dentro da amostra excisada segurando
4.
4.8.5

cuidadosamente a ponta da Sonda (13) na direção da amostra e avaliando se
a Semente está presente.
Confirme a ausência da Semente na zona da cirurgia passando a Sonda (13) no
interior e em torno da zona da cirurgia para avaliar a ausência de qualquer sinal.

PÓS-OPERATÓRIO – PROCESSAMENTO PATOLÓGICO

1. Remova a manga estéril descartável da Sonda e elimine-a de acordo com os

procedimentos de eliminação de resíduos com risco biológico da sua instituição.

2. Limpe e desinfete a Sonda seguindo as instruções da secção 5.2 (Sonda).
3. Durante o processamento patológico do tecido excisado:

3a. Se a Semente for extraída, pode ser eliminada de acordo com os procedimentos
de eliminação de resíduos com risco biológico da sua instituição.
3b. Se a Semente não for extraída, pode ser conservada dentro da amostra.
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Nota. Não é obrigatório extrair a Pintuition Seed da amostra.

4.9

DESCONECTAR A SONDA
O conector da Sonda (16) está equipado com um
mecanismo de bloqueio para evitar uma desconexão
acidental da Sonda durante a utilização de rotina.
Para desconectar:

1. Agarre o conector (16) segurando-o entre o polegar
2.

e o dedo indicador
Puxe suavemente o conector na sua direção, no
sentido da seta branca no conector (16).

Figura12: Desconectar a sonda
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5

REPROCESSAMENTO – LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ALTO NÍVEL
Aviso. Não conecte uma Sonda húmida à Unidade base.
Aviso. Siga sempre as instruções fornecidas com os produtos de limpeza
e desinfeção. Aguarde até que o produto de limpeza ou desinfeção seque antes
de aplicar a manga estéril. Utilize apenas produtos de limpeza e desinfeção
comercializados legalmente.
Aviso. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos no Pintuition
Detector.

5.1

UNIDADE BASE
Desligue a Unidade base e desconecte o cabo de alimentação da tomada de parede (consulte
a secção 3.7 - Desligar o dispositivo).
Aviso. Desligue e desconecte sempre da tomada a Unidade base e a Sonda
antes as limpar.
Aviso. Não deite líquidos de limpeza sobre ou para o interior da Unidade base

Não limpe a Unidade base com substâncias de limpeza ou desinfeção abrasivas, solventes
ou outros materiais que possam riscar os painéis ou danificar a Unidade base.
Efetue a limpeza com, por exemplo, um pano humedecido com água, um produto de limpeza
certificado para dispositivos médicos comercializado legalmente ou álcool isopropílico a,
no máximo, 70%.
A Unidade base não é compatível com limpeza e/ou esterilização automáticas.

5.2

SONDA
Fabricante: Sirius Medical Systems
Dispositivo: Pintuition Probe
INSTRUÇÕES
Tratamento
inicial no local de
utilização

Nenhum requisito específico.

Contenção
e transporte

Recomenda-se transportar a sonda contaminada num recipiente
fechado.
A Sonda e o cabo devem ser imediatamente limpos e desinfetados
após cada utilização.

Preparação antes
da limpeza

Equipamento de proteção individual (luvas, vestuário de proteção
impermeável, máscara de proteção facial ou óculos de proteção)

Limpeza:
automática
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Limpeza
e desinfeção:
manual (com
toalhetes)

A Sonda e o cabo devem ser imediatamente limpos e desinfetados
após cada utilização.
Siga as práticas universais geralmente aceites para manusear
componentes que entraram em contacto com sangue ou tecidos.
Siga os procedimentos aprovados pela sua instituição ou um
procedimento de controlo de infeção validado.
Equipamento: Toalhetes desinfetantes anti-fixação de proteínas,
incluídos na lista da Associação Alemã de Higiene Aplicada (VAH)
e comercializados legalmente, com efeito de limpeza comprovado,
adequados para plástico (por ex., Incidin Oxy Wipe S,
Ecolab n.º 3082280).
Siga sempre as instruções dos produtos de limpeza relativamente
à concentração, temperatura, valor de pH, qualidade da água, data
de validade e tempo de contacto para garantir uma limpeza adequada.
Para limpar e desinfetar a sonda com Incidin Oxy Wipe S:
1. Retire dois toalhetes desinfetantes e humedeça a superfície
minuciosamente, assegurando o contacto com toda a superfície.
Comece pela Sonda e limpe na direção do conector.
2. Tempo de exposição da solução desinfetante de acordo
com as instruções do fabricante relativamente à eficácia
bactericida (Incidin Oxy Wipe S, 15 minutos).
3. Verifique a limpeza; em caso de sujidade visível, repita
os passos referidos.
4. Deixe secar e não enxague nem passe um pano para secar.
5. Certifique-se de que a sonda está seca antes de a utilizar.

Desinfeção de
alto nível:
Manual; por
imersão

A cabeça da Sonda é fabricada a partir de uma peça de
comprimento de 16 cm, peça essa única de plástico de poliéteréter-cetona branco de elevado desempenho.
Equipamento: desinfetante adequado para plásticos
comercializado legalmente (por ex., CIDEXOPA n.º 20391), água
desmineralizada (em conformidade com a recomendação da
Comissão alemã para Higiene Hospitalar e Prevenção de Infeções
[KRINKO]/Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos
Médicos [BfArM], livre de micro-organismos patogénicos
facultativos) (20 ± 2 ºC), gaze estéril que não liberte fios.
Siga as instruções do fabricante relativamente à concentração,
temperatura, valor de pH, qualidade da água, data de validade
e tempo de contacto para garantir uma desinfeção adequada. Siga
todos os avisos de segurança.
Segue-se um exemplo de uma desinfeção de alto nível da Sonda
com o CIDEX OPA.
1. Prepare a solução desinfetante de acordo com as
instruções do fabricante (por ex., o CIDEX OPA é uma
solução pronta a ser utilizada, a concentração deve ser
verificada com tiras de teste; consulte as instruções do
fabricante).
2. Mergulhe a parte branca da sonda na solução desinfetante.
Não mergulhe a sonda para além da transição entre
a parte branca e a preta, consulte a figura 12 e a figura 13.
Aviso. Não mergulhe a ponta da Sonda para além da
parte branca.
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Figura 8: Não mergulhe a sonda para além deste ponto.

Figura 9: Exemplo da sonda mergulhada em CIDEX OPA para desinfeção de alto nível.

3. Tempo de exposição da solução desinfetante de acordo
4.
5.

Manutenção,
inspeção
e verificação
Esterilização

com as instruções do fabricante relativamente à desinfeção
de alto nível (por ex., IDEX OPA, 12 minutos).
Retire a Sonda da solução desinfetante e coloque a parte
branca da Sonda num tanque de água desmineralizada
durante pelo menos 1 minuto.
Repita o passo 2 vezes com água desmineralizada
renovada.
Seque com uma gaze estéril que não liberte fios.
Certifique-se de que a sonda está seca antes de a utilizar.

6.
7.
1. Inspecione a sonda e o cabo quanto a danos visíveis,
2.

como fissuras ou dobras permanentes.
Caso existam danos visíveis, não utilize o dispositivo e
contacte o fabricante.
Aviso. A Sonda, incluindo o cabo, não é adequada para
esterilização.

Armazenamento

Nenhum requisito específico.

Informações
adicionais

Aviso. Aplique sempre uma manga estéril adequada
e comercializada legalmente antes de utilizar a Sonda
num campo estéril.
A Sonda apenas se destina a entrar em contacto com os tecidos
na pele intacta, antes do início da cirurgia, para planear a
intervenção.
Utilize sempre uma manga estéril adequada e comercializada
legalmente ao utilizar o dispositivo dentro do campo estéril. Fixe
sempre a manga estéril num ponto fora da área estéril para evitar a
contaminação.
O processamento de dispositivos médicos deve ser realizado de
acordo com processos validados.

Contacto do
fabricante:

Consulte a secção 8.3 – Obter assistência TÉCNICA.
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As instruções fornecidas acima foram validadas pela Sirius Medical Systems como sendo eficazes para
preparar um dispositivo médico para reutilização. É da responsabilidade do encarregado do
processamento garantir que o processamento, conforme efetivamente executado utilizando equipamentos,
materiais e pessoal na instalação de processamento, alcança o resultado pretendido. Tal requer
a verificação e/ou validação e monitorização de rotina do processamento.

6

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

6.1

MANUTENÇÃO RECOMENDADA
Aviso. Não realize trabalhos de assistência ou de manutenção enquanto
o Detetor está a ser utilizado.
Aviso. Verifique sempre o instrumento quanto a sinais de danos antes de
o utilizar. Se o instrumento estiver danificado ou apresentar um desempenho ou
funcionamento inesperados, interrompa a utilização do dispositivo e certifiquese de que este é alvo de trabalhos de assistência antes de retomar a sua utilização.
O Pintuition Detector não necessita de qualquer rotina específica de manutenção por parte do
utilizador ou do técnico de assistência.
O Pintuition Detector deve ser verificado visualmente quanto a sinais de danos antes de cada
utilização.
Se o dispositivo estiver danificado ou apresentar um desempenho ou funcionamento
inesperados, realize um Teste de sistema de acordo com a secção 4.3 (Teste de sistema:
utilizar o Kit de teste).

6.2

SUBSTITUIR O FUSÍVEL
Aviso. Substitua sempre qualquer fusível externo por outro do tipo
e classificação especificados na secção 7 (Especificações técnicas).
O Pintuition Detector contém um fusível externo que pode ser trocado pelo utilizador.
O acesso ao fusível é realizado através da tampa do fusível (7). Se o fusível estiver fundido,
pode ser substituído por um técnico ou outro utilizador com formação suficiente.

6.3

REPARAÇÕES
Aviso. Não é permitido realizar modificações neste equipamento, não abra nem
efetue reparações na Unidade base ou Sonda. A abertura do equipamento pode
expor componentes elétricos perigosos. Contacte sempre a Sirius Medical
Systems para fins de assistência.
O Pintuition Detector não tem outros componentes internos que possam ser trocados pelo
utilizador para além do fusível. Tente resolver eventuais problemas de manutenção do
Pintuition Detector recorrendo à tabela da secção 8 (Resolução de problemas).
Se não conseguir resolver o problema, contacte a Sirius Medical Systems: consulte as
informações de contacto na secção 8.3 (Obter assistência Técnica).
A desmontagem ou realização de trabalhos de assistência não autorizados no Pintuition
Detector implica a anulação da garantia.

6.4

PINTUITION DETECTOR – ELIMINAÇÃO
Elimine a Sonda e a Unidade base de acordo com a Diretiva REEE 2012/19/UE.
Não elimine os dispositivos como resíduos urbanos não separados.
Uma eliminação correta ajuda a evitar consequências negativas para o meio
ambiente e a saúde humana.
Nota. Siga os procedimentos em vigor na sua instituição para garantir
a descontaminação do dispositivo antes de efetuar uma eliminação segura.
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7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Pintuition Detector (Sonda e Unidade base)
Alcance de distância

Até 50 mm

Precisão da distância

0-20mm +/-1 mm
20-30mm +/-2 mm
30-40mm +/-4 mm
40-50mm +/-5 mm

Campo distante (>35mm): modo de deteção

Distância

Campo distante (>35mm):

60 graus; virado para a frente

campo visual

Campo próximo (<35mm): modo de deteção

Distância e direção

Campo próximo (<35mm): campo visual <
35mm

180 graus (hemisfério)

Modo de funcionamento

Funcionamento contínuo

Intervalo de temperatura de funcionamento

15 – 25 ºC

Intervalo de humidade relativa de funcionamento

15% – 90%, sem condensação

Altitude de funcionamento

<3000 metros

Intervalo de pressão atmosférica de
funcionamento, armazenamento e transporte

70 - 106 kPa

Intervalo de temperatura de armazenamento
e transporte

-25 – 70 ºC

Intervalo de humidade relativa de
armazenamento e transporte

<90%, sem condensação

Proteção contra choque elétrico

Ligação à terra de proteção classe I

Vida útil

5 anos

Unidade base
Dimensões (L x A x P)

26 x 16 x 32 cm

Peso

6 kg

Proteção contra entrada

IP3X

Conector de alimentação

IEC 60320 C13

Potência nominal de entrada

100-240 V CA ~ 50/60 Hz 1,2 A

Tipo e dimensões do fusível (Ø x C)

T3.15AH / 250 V
5 mm x 20 mm

Sonda (peça aplicada; tipo BF)
Dimensões

Ø 18 mm (ponta)
180 mm (comprimento)

Peso (incluindo o cabo)

165 g

Comprimento do cabo

3m

Proteção contra entrada

P44
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7.1

CONFORMIDADE COM AS NORMAS
Este produto foi concebido de acordo com as seguintes normas relativas à segurança
elétrica:
• IEC 60601-1 (Edição 3.1);
• IEC 60601-1-2 (Edição 4).
O Pintuition Detector não tem desempenho essencial de acordo com a norma IEC 60601-1
(Edição 3.1).

7.2

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
Com o aumento do número de dispositivos eletrónicos, como computadores e telemóveis, os
dispositivos médicos podem ser suscetíveis a interferências eletromagnéticas de outros
dispositivos durante a utilização. As interferências eletromagnéticas podem resultar no
funcionamento incorreto do dispositivo médico e criar uma situação potencialmente perigosa.
Os dispositivos médicos também não devem interferir com outros dispositivos. Para
regulamentar os requisitos de CEM (Compatibilidade eletromagnética) com o objetivo de
evitar situações perigosas durante a utilização do produto, foi implementada a norma IEC
60601-1-2. Esta norma define os níveis de imunidade a interferências eletromagnéticas, bem
como os níveis máximos de emissões eletromagnéticas dos dispositivos médicos. Os
dispositivos médicos elétricos fabricados pela Sirius Medical Systems estão em conformidade
com esta norma IEC 60601-1-2:2014 tanto no que diz respeito à imunidade como às emissões.
Não obstante, é necessário observar o seguinte:
Aviso. A utilização de acessórios, transdutores, sensores e cabos diferentes dos
especificados pode resultar no aumento da emissão eletromagnética e/ou
diminuição da imunidade eletromagnética do equipamento e/ou do Pintuition
Detector.
Aviso. O Pintuition Detector não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado
noutros equipamentos; caso a utilização adjacente ou empilhada seja necessária,
o Pintuition Detector deve ser observado para confirmar o funcionamento normal
na configuração em que vai ser utilizado.
Atenção. As características em termos de emissões deste equipamento tornamno adequado para utilização em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A).
Se for utilizado num ambiente residencial (para o qual normalmente é exigida
a norma CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer uma proteção
adequada de serviços de comunicação por radiofrequência. Pode ser necessário
que o utilizador tome medidas de mitigação, tais como alterar a localização ou
orientação do equipamento.
Atenção. No caso improvável de que o Pintuition Detector fique bloqueado
e inoperacional durante a utilização devido a interferências eletromagnéticas
de outros dispositivos, desconecte e conecte novamente a Sonda. Certifique-se
de que a distância em relação ao outro dispositivo, incluindo quaisquer cabos, é
aumentada.

Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O utilizador
do dispositivo deve assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo para evitar um funcionamento inadequado.
Emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético – orientações

Emissões de RF CISPR 11

Grupo 1

O Pintuition Detector não utiliza energia de RF para a sua
função prevista. Portanto, as respetivas emissões de RF
são muito baixas e é improvável que causem interferências
em equipamentos eletrónicos próximos.
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Emissões de RF CISPR 11

Classe A

Radiação harmónica

Não aplicável

O Pintuition Detector é adequado para ser utilizado em
todos os estabelecimentos, à exceção dos domésticos
e dos que estão diretamente ligados à rede pública de
alimentação de baixa tensão que abastece edifícios
utilizados para fins
domésticos.

IEC 61000-3-2
Flutuações de tensão/
emissões inconstantes

Não aplicável

IEC 61000-3-3

Orientações e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético indicado a seguir. O utilizador do
dispositivo deve assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo para evitar um funcionamento inadequado.
Teste de imunidade IEC
Nível de teste IEC 60601
Nível de
Orientações relativas ao ambiente
60601
conformidade
eletromagnético
Descarga eletrostática
±8 kV por contacto
±8 kV por contacto
Os pavimentos devem ser de
(ESD)
madeira, cimento ou revestimento
±15 kV pelo ar
±15 kV pelo ar
cerâmico. Se os pavimentos
IEC 61000-4-2
estiverem revestidos com material
sintético, a humidade relativa deve
ser de pelo menos 30%.
Transientes elétricos
±2 kV
±2 kV
Qualidade da alimentação elétrica
rápidos/rajadas
100 kHz de frequência
esperada de um ambiente
comercial e/ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-4
de repetição
Sobretensões

±1 kV entre fases

±1 kV entre fases

IEC 61000-4-5

±2 kV fase-terra

±2 kV fase-terra

Quedas de tensão,
interrupções
breves e
variações de tensão na
alimentação elétrica

0% na UT1; 0,5 ciclo
a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° e 315°
0% na UT; 1 ciclo
e
70% na UT; 25/30 ciclos
monofásicos: a 0°

0% na UT; 0,5 ciclo
a 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315°
0% na UT; 1 ciclo
e
70% na UT; 25/30
ciclos monofásicos: a
0°
0% na UT; 250/300
ciclos

IEC 61000-4-11

Interrupções de tensão
IEC 61000-4-11

0% na UT; 250/300 ciclos

Frequência da
alimentação
(50/ 60 Hz) campo
magnético
IEC 61000-4-8
RF conduzida

30 A/m

30 A/m

3 V rms 150 kHz até 80
MHz

3 Vrms

6 V rms (bandas ISM/de
rádio entre 150 kHz e 80
MHz)

6 Vrms2

IEC 61000-4-6

RF radiada

80% AM a 1 kHz
3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz

3 V/m

80% AM a 1 kHz
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Qualidade da alimentação elétrica
esperada de um ambiente
comercial e/ou hospitalar típico.
A qualidade da alimentação
elétrica deve corresponder à de
um ambiente comercial ou
hospitalar típico. Se o utilizador do
Pintuition Detector necessitar de
um funcionamento contínuo
durante interrupções da rede
elétrica, recomenda-se que
o Pintuition Detector seja
alimentado por uma fonte de
alimentação ininterrupta ou uma
bateria
Os campos magnéticos de
frequência de corrente devem
estar em níveis característicos de
um local típico num ambiente
comercial ou hospitalar típico.
Os equipamentos de comunicação
por RF portáteis e móveis não
devem ser utilizados a uma
distância de qualquer peça do
Pintuition Detector, incluindo
cabos, inferior à distância de
separação recomendada,
calculada a partir da equação
adequada à frequência do
transmissor.
Distância de separação
recomendada
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Orientações e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético indicado a seguir. O utilizador do
dispositivo deve assegurar que este é utilizado num ambiente deste tipo para evitar um funcionamento inadequado.
Teste de imunidade IEC
Nível de teste IEC 60601
Nível de
Orientações relativas ao ambiente
60601
conformidade
eletromagnético
Campos na proximidade
Nível de teste
d = 1,2 √P 150 kHz até 80 MHz
de equipamentos
9 V/m: 710, 745, 780,
9 V/m: 710, 745, 780,
d = 1,2 √P 80 kHz até 800 MHz
de comunicação
5240, 5500, 5785 [MHz]
5240, 5500, 5785
d = 2,3 √P 800 kHz até 2,7 MHz
por RF sem fios
[MHz]
sendo que P é a potência nominal
IEC 61000-4-3
27 V/m: 385 [MHz]
máxima de saída do transmissor
27 V/m: 385 [MHz]
em watts (W) de acordo com o
28 V/m: 450, 810, 870,
fabricante do transmissor
930, 1720, 1845, 1970,
28 V/m: 450, 810,
e d é a distância de separação
2450 [MHz]
870, 930, 1720, 1845,
recomendada em metros (m).
1970, 2450 [MHz]
As intensidades de campo de
transmissores de RF fixos,
conforme determinado por um
levantamento eletromagnético
do local3, devem ser inferiores ao
nível de conformidade em cada
gama de frequências4. Podem
ocorrer interferências nas
proximidades de equipamentos
assinalados com o seguinte
símbolo:

Nota 1: UT é a tensão da corrente elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.
Nota 2: as bandas ISM (industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 80 MHz são de
6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz e 40,66 MHz a 40,70 MHz.
As bandas de rádio amador de entre 0,15 MHz e 80 MHz são de 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz
a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz
a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz.
Nota 3: as intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para radiotelefonia (telemóveis/telefones sem fios) e
rádio móvel terrestre, radiodifusão AM e FM e radiodifusão televisiva não podem ser estimadas teoricamente com precisão. Para
avaliar o ambiente eletromagnético provocado por transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento
eletromagnético no local. Se a intensidade de campo medida no local de utilização do Pintuition Detector exceder o nível de
conformidade de RF aplicável referido, o Pintuition Detector deve ser observado para confirmar o funcionamento normal. Caso seja
observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como alterar a localização ou orientação do
Pintuition Detector.
Nota 4: acima da gama de frequências de 150 kHz até 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Distância de separação recomendada entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel
e o Pintuition Detector
O Pintuition Detector destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético com interferências por RF radiada
controladas. Os clientes ou utilizadores do Pintuition Detector podem ajudar a evitar interferências eletromagnéticas
mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis (transmissores) e o
Pintuition Detector, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de
comunicação.
AVISO: os equipamentos de comunicação por RF portáteis (incluindo periféricos, tais como cabos de antenas
e antenas externas) não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm de qualquer peça do (EQUIPAMENTO
MÉDICO ELÉTRICO ou SISTEMA MÉDICO ELÉTRICO), incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário,
o resultado pode ser uma diminuição do desempenho deste equipamento.
Potência nominal máxima de saída do Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor em
transmissor em watts (W)
metros (m)
150 kHz a
80 kHz a
800 kHz a
80 MHz
800 MHz
2,7 GHz
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
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
No caso de transmissores com uma potência nominal máxima de saída não indicada em cima, a distância de separação recomendada d
em metros (m) pode ser estimada através da equação aplicável à frequência do transmissor, sendo que P é a potência nominal máxima
de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências maior.
Nota 2: estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de
estruturas, objetos e pessoas.
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8

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8.1

ELIMINAR ERROS
Na inicialização e durante o funcionamento normal, o Pintuition Detector realiza diversas
verificações automáticas aos seus componentes internos. Os problemas detetados são
indicados com um código de erro. Em caso de erro, o utilizador deverá desligar a alimentação,
aguardar 30 segundos e ligá-la novamente.
Se o erro persistir, anote o código do erro e os identificadores da versão do software
indicados no ecrã principal (consulte a secção 3.6 [Ligar o dispositivo]) e contacte a Sirius
Medical Systems ou o seu distribuidor local para obter assistência.

8.2

SUGESTÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema

Possível causa

Indicação no
visor

Possível solução

A Unidade base não
liga

A tomada de parede CA
não tem corrente

Nada.

Verifique as ligações

Sem som

Fusível fundido

Peça a um técnico que
verifique o fusível,
consulte a secção 7.2.

O cabo de alimentação
não está ligado
corretamente

Verifique o cabo de
alimentação

O sistema está em
silêncio

Regule o volume
(consulte a secção 5.4)

O altifalante não
funciona

N/A

Reinicie a Unidade base,
o sistema deverá emitir
som ao inicializar

A Unidade base não
responde ou está
bloqueada
e inoperacional

Interferências por
radiação
eletromagnética

Não responde

Aumente a distância entre
outros dispositivos
elétricos e o Detetor e
1. conecte novamente
a Sonda ou
2. reinicie a Unidade base

A Unidade base não
apresenta
a informação de
Sonda conectada

Sonda não conectada ou
conectada
incorretamente à
unidade base

Sem reação
à Pintuition Seed

A semente está fora do
alcance
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Conecte novamente
a Sonda (consulte
a secção 5.1)
reinicie a Unidade base
N/A

Movimente a Sonda mais
perto da Semente,
consulte a secção 5.6
para mais informações.

O alcance de deteção
é reduzido devido
à presença de objetos
metálicos de grandes
dimensões perto da
ponta da Sonda

Mantenha quaisquer
instrumentos metálicos,
objetos ou outras fontes
de interferências
magnéticas a pelo menos
2 a 5 centímetros de
distância da ponta da
Sonda

É necessário calibrar
o detetor

Realize a calibração
(secção 5.2).
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8.3

O desvio da distância
detetada é superior
ao prescrito durante
a repetição do teste
de sistema

Falha do sistema

O ecrã mostra um
ícone azul em meia
lua

O dispositivo está em
modo de espera
(consulte a secção 4.6)

N/A

Deixe de utilizar este
sistema. Obtenha
assistência técnica da
Sirius Medical Systems
ou contacte o seu
distribuidor local.
Consulte a secção
seguinte.
Pegue na Sonda e agite-a
brevemente para a
reativar.

OBTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para obter informações técnicas e assistência, contacte:
Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE Eindhoven
The Netherlands
URL: www.sirius-medical.com/support
Apoio ao cliente: support@sirius-medical.com
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