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Glossário e Termos
Termo

iv

Explicação

Transmissão

Também designado S1; estímulos de estimulação cardíaca regulares 6-8 antes
de quaisquer estímulos extra serem aplicados.

ECG

Electrocardiograma

EF

Electrofisiologia

ECGI

Electrocardiograma intracardíaco

LCD

Ecrã de Cristal Líquido

LED

Diodo Emissor de Luz

P/QRS

Onda P ou QRS; também significa qualquer forma de onda ECGI.

PC

Computador Pessoal

AD

Aurícula Direita

VD

Ventrículo Direito

RF

Radiofrequência, por ex.: Ablação RF

RR

Intervalo R-R no ECG ou intervalo pico a pico no ECGI.

S1

Intervalo de estimulação básica.

UGE

Unidade Geradora de Estímulos Micropace

Caixa MS

Caixa de Multiplexador de Estímulos – converte canais de saída de dois
estímulos EPS320 em quatro canais.

TRNS

Tempos de Recuperação do Nó Sinusal

StimLink™

Cabo de comunicação para ligação ao Equipamento de Gravação EF

Sx

O nome e o intervalo de acoplamento de um ou mais estímulos extra
adicionados após a Transmissão deseignada S2, S3…S7.

GUI

Interface Gráfica do Utilizador
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1 INTRODUÇÃO E INFORMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
ESSENCIAL
1.1

Descrição do Aparelho

1.1.1

Descrição do Estimulador

Os sistemas de estimulador cardíaco Micropace baseiam-se todos no estimulador cardíaco EPS320,
um estimulador cardíaco programável externo para diagnóstico.
A descrição de cada sistema é apresentada em própria secção abaixo.

1.1.2

Documentação Fornecida



Manual de Instruções do Utilizador (Instruções de Utilização), este documento.



Descrição Técnica, a qual inclui instruções de instalação e informações de utilização
avançada (apenas em inglês, incluídas na íntegra no MIU MP3395 em inglês).



Conteúdo da Unidade de Acessórios e Instruções para o Folheto de Utilização



O Manual de Assistência é disponibilizado mediante pedido

Recomendamos vivamente que o Operador leia o documento do Manual de Instruções do
Utilizador na íntegra e se familiarize com o respectivo conteúdo antes de utilizar o Estimulador
nos pacientes.

1.1.3

Uso Previsto

O Estimulador Cardíaco Micropace destina-se a ser utilizado para estimulação eléctrica do coração
para diagnóstico, com a finalidade de iniciação e conclusão de taquiarritmias, medições refractárias e
medições de condução eléctrica.

1.1.4

Indicações para utilização

O sistema do Estimulador é um gerador de estímulos eléctricos para a estimulação cardíaca para
diagnóstico durante o teste electrofisiológico do coração humano.

1.1.5

Ambiente Operacional

O estimulador destina-se a ser utilizado em laboratórios hospitalares de electrofisiologia cardíaca com
ar condicionado, equipados para reanimação cardíaca avançada, por técnicos qualificados em
estimulação cardíaca para diagnóstico sob a supervisão constante de um cardiologista. As peças do
Estimulador, a Estação Remota MP3168 e as caixas de ligação MP3086 e MP3014 podem ser
utilizadas no ambiente do paciente, mas têm de ser protegidas contra a entrada de líquidos. A
instalação necessária e o ambiente electromagnético são descritos no Manual Técnico.
O dispositivo não se destina a ser utilizado com gases inflamáveis de líquidos, nenhuma das suas
peças é estéril ou esterilizável e o dispositivo não está protegido contra a entrada de líquidos.
Aviso: Não empilhe componentes EPS320 nem os utilize directamente ao lado de outros
equipamentos. Caso seja necessário o uso adjacente ou empilhado, verifique o funcionamento
normal na configuração de acordo com as instruções de verificação do sistema neste IFU.
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1.1.6

Contra-indicações

Não utilize o sistema do Estimulador para reanimação em pacientes com bradicardia potencialmente
fatal; utilize em vez disso um estimulador cardíaco externo temporário.

1.2

Equipamento Compatível

A principal função do Estimulador Cardíaco Micropace é a geração de impulsos de estimulação
rectangular de corrente constante com amplitudes de 0.1mA a 25mA, duração de 0.5ms a 10ms e
com uma tensão máxima de ± 27V. Tem de ser utilizado equipamento de comutação de terceiros com
as seguintes características especiais, para transmitir os impulsos de estimulo aos eléctrodos
intracardíacos sem distorção significativa:
 Resistência de série: < 100 Ohms até ± 25mA
 Resistência da derivação: > 100,000 Ohms até ± 27V
 Largura de banda da frequência: DC até 300 Hz
 Fontes de energia RF de interferência: < 350Vpp a 400 kHz até 600 kHz ou 150W para uma
carga de 300 Ohm
O Estimulador Micropace destina-se a ser utilizado com o seguinte equipamento;
Cateteres de eléctrodos de estimulação cardíaca para diagnóstico e ablação


Cateteres electrofisiológicos legalmente comercializados e actualmente disponíveis, incluindo
os fabricados por Cordis Biosense Webster, Daig, CR Bard, Medtronic e EPT.

Equipamento de Gravação EF


Os sistemas de gravação EF computorizados fabricados pela Bard Electrophysiology
(LabSystemTM DuoTM e LS ProTM) e GE/Prucka (CardioLab 4000, 7000) foram testados para
utilização com o Estimulador EPS320.

1.3

Avisos importantes para segurança do paciente

1.3.1

Avisos Gerais

Aviso: O estimulador só pode ser utilizado sob a supervisão de um cardiologista.


De modo a evitar a morte ou lesões do paciente devido a arritmias, o Estimulador só pode ser
utilizado em humanos sob a supervisão directa de médico familiarizado com electrofisiologia
e em instalação hospitalar apropriada.



O médico supervisor tem de verificar todas as definições do Estimulador imediatamente antes
do início da estimulação.

Aviso: Instalação e utilização apenas por pessoal qualificado.


Apenas pessoal qualificado, como os representantes da Micropace Pty Ltd, o respectivo
distribuidor autorizado ou os engenheiros biomédicos nomeados pelo hospital, pode realizar a
instalação do sistema do Estimulador e a respectiva ligação a outro equipamento.



De modo a reduzir os erros do operador, a instalação, a configuração e a formação dos
clientes devem ser realizados de forma a permitir a utilização ideal do Estimulador por parte
do utilizador.

Aviso: O Estimulador não é um aparelho de reanimação – o operador tem de ter um
estimulador cardíaco externo temporário de reforço ao seu dispor.


De modo a evitar lesões no paciente devido a bradicardia, o operador tem de ter um
estimulador cardíaco externo temporário de reforço ao seu dispor.

Aviso: O Estimulador deve utilizar apenas fontes de alimentação isoladas.

Page 2 of 51

PORTUGUÊS

ESTIMULADOR CARDÍACO



De modo a evitar riscos de electrocussão, todas as peças do Estimulador, incluindo o
computador, o monitor e a Unidade Geradora de Estímulos, têm de estar ligadas ao
Transformador de Isolamento da Corrente, e nunca directamente a uma saída de fonte de
alimentação.

Aviso: De modo a evitar riscos de electrocussão, ligue o sistema do Estimulador apenas a
equipamento eléctrico isolado da corrente e legalmente comercializado.


Ligue o Estimulador apenas a peças especificadas pela Micropace como compatíveis ou a
equipamento certificado IEC 60601-1.



Não ligue equipamentos diferentes dos especificados pela Micropace às saídas de tomada
múltipla no Transformador de Isolamento fornecido pela Micropace.



Se este equipamento for modificado, é necessário realizar a sua inspecção e teste
apropriados, incluindo IEC 60601-1:2005, de modo a assegurar o uso seguro contínuo do
equipamento.



Evite ligar peças do equipamento ao paciente tocando simultaneamente no elemento
condutor deste ou outro equipamento e no paciente.

Aviso: Utilize o Estimulador apenas em áreas ventiladas e livres de gases inflamáveis.


1.3.2

Para evitar o risco de explosão, o Estimulador apenas deve ser utilizado em área ventilada,
dado que podem ser libertados gases durante o carregamento da bateria de reforço, e não
deve ser utilizado em espaços com anestesia inflamável.

Avisos específicos relativamente ao Estimulador Micropace

Aviso: Monitorize o funcionamento do Estimulador e os sinais vitais do paciente de forma
contínua.


O estimulador Micropace pode falhar a estimulação ou estimular involuntariamente o paciente
por erro do software, do hardware ou humano. Para evitar lesões no paciente devido a
arritmias, monitorize o funcionamento do Estimulador e os sinais vitais do paciente de forma
contínua enquanto o Estimulador estiver ligado ao paciente.



No caso de ocorrência repetida de arritmias potencialmente fatais inexplicáveis apesar da
cardioversão/desfibrilação durante o uso do Estimulador, desligue o estimulador do paciente
removendo a ficha verde da Saída de Estimulação Cardíaca do painel frontal, que pode
apresentar anomalia oculta que cause microelectrocussão recorrente ou estimulação de
corrente CC recorrente.

Aviso: As medições pelo Estimulador destinam-se apenas a fins informativos.


As medições exibidas pelo Estimulador, incluindo a medição da Impedância, o intervalo RR e
a medição SNRT destinam-se a facilitar a utilização do Estimulador. O utilizador deve utilizar
aparelhos de medição legalmente comercializados por terceiros independentes do
Estimulador para medir estes parâmetros para a finalidade de diagnósticos clínicos.

Aviso: Quando utilizar a Caixa do Multiplexador de Estímulos de Quatro Canais opcional
(Caixa MS)


O produto não é adequado para esterilização e tem de estar protegido contra a entrada de
líquidos



De modo a evitar a estimulação cardíaca acidental ou ineficaz, o utilizador deve verificar
sempre o canal que de facto está a ser estimulado, utilizando Equipamento de Gravação EF
independente.
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1.3.3 Avisos relativos ao uso do Estimulador Micropace com Equipamento de
Ablação RF
Aviso: Utilize o Estimulador apenas com ligação de estímulos filtrados por RF. (Peças
Micropace: MP3014, MP3086).


Utilize apenas a Caixa de Ligação de Estímulos fornecida (MP3014) ou componentes
opcionais da Caixa do Multiplexador de Estímulos (MP3086) para ligar a saída de estímulos
do Estimulador aos circuitos do paciente.



Os componentes MP3014 e MP3086 estão protegidos contra sobretensão através de
extintores de gás para tensões diferenciais > 350VAC. Expor estes componentes a energias
de ablação RF não filtradas que excedam este limite (por ex. através de ligação directa a
energias de Ablação RF não filtradas > 150W ou com ablação para cargas > 300 Ohm) pode
causar a redução da energia RF disponível para ablação e sobreaquecimento e risco de
incêndio nestes componentes.

Aviso: Não estimule através de eléctrodo de ablação durante o fornecimento de energia de
Ablação RF.


1.4

Para evitar a possibilidade de indução a arritmia involuntária, não estimule o miocárdio
através do eléctrodo de ablação durante a aplicação da energia RF. A eficácia e o potencial
de efeitos adversos da estimulação do miocárdio aquecido no processo da ablação não estão
determinados.

Precauções Gerais no Manuseamento do Estimulador

Atenção: Instalação, Transporte e Armazenamento.


De modo a garantir o funcionamento fiável do Estimulador, instale-o em local bem ventilado e
afastado de poeira, calor excessivo ou humidade, luz solar directa e líquidos derramados.



De modo a garantir que o operador possa visualizar as mensagens de erro importantes
exibidas durante o funcionamento, instale com o painel frontal da Unidade Geradora de
Estímulos visível para o Operador.



De modo a evitar danos no Estimulador, evite a exposição a gases químicos, vibração
excessiva, impactos e temperaturas superiores a 60 graus Celsius ou a pressões do ar
ambiente equivalentes a uma altitude superior a 10000m durante o transporte e o
manuseamento.



Para garantir que a bateria de reforço permanece totalmente carregada, guarde o sistema
entre utilizações com a Unidade Geradora de Estímulos ligada à fonte de alimentação,
comutada no botão do painel traseiro.



A montagem e a modificação deste Sistema Médico durante a vida útil de assistência efectiva
requer avaliação de acordo com os requisitos da IEC 60601-1:2005.

Atenção: Precauções antes da utilização.


Quando ligar a SGU, certifique-se de que todos os LEDs estão acesos durante o Teste
Autónomo de Ligação e que não são exibidas quaisquer mensagens de erro, caso contrário
consulte a secção seguinte referente à Resolução de Problemas.



Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente instalados e protegidos.



Certifique-se de que a fonte de alimentação está isolada e de que o equipamento anexado
também está electricamente isolado e não representa qualquer risco eléctrico.



Se o Estimulador não tiver sido utilizado ou puder ter estado desligado da fonte de
alimentação durante mais de 1 mês, carregue a bateria de reforço deixando-a ligada à fonte
de alimentação no Modo de Espera durante a noite.



Não utilize o Estimulador se qualquer componente parecer estar danificado, se o computador
parecer arrancar de forma anormal ou se surgirem mensagens de erro no ecrã do
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computador ou no painel frontal do Estimulador. Caso tenha dúvidas, contacte directamente o
Distribuidor ou a Micropace.


Certifique-se de que o Operador recebe formação completa sobre como mudar o Estimulador
para o modo Manual de Segurança ou para os modos de Estimulação de Taxa Fixa de
Emergência.



Para evitar a avaria do software personalizado, não instale outros softwares.

Atenção: Precauções durante a utilização.


Observe constantemente o Estimulador e os pacientes quanto a funcionamento anormal e
rectifique prontamente qualquer problema ou desligue o paciente do Estimulador (desligando
a ficha verde da tomada de SAÍDA DE ESTIMULAÇÃO no painel frontal).



Não utilize o Estimulador e desligue-o do paciente se este mudar repetidamente para o modo
Manual de Segurança e exibir mensagens de erro no painel frontal. Contacte o seu
Distribuidor Micropace.



O uso de correntes de estimulação excessivas pode induzir a fibrilação e produzir resultados
deturpados em estudos de estimulação ventricular.
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2 CLASSIFICAÇÃO DO APARELHO,
CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Conformidade de Marcação CE
O Estimulador Cardíaco Micropace está em conformidade com as seguintes directivas CEE:


89/336/CEE e 92/31/CEE (Directivas CEM)



93/42/CEE e 2007/47/CEE (Directiva para Aparelhos
Médicos)



93/68/CEE (Directiva para Marcação CE)

Organismo
Notificado de
Emissão: BSI
group.

O Teste de Conformidade foi realizado e coordenado pelos seguintes organismos
certificados:


EMC Technologies, Castle Hill, Austrália



TCA - Testing and Certification Australia, Chatswood, Austrália

Classificação do Estimulador Cardíaco Micropace:


Classificação TGA, Regra 4.3
Classe IIb



Directivas para Aparelhos Médicos (93/42/CEE, 2007/47/CEE e 93/68/CEE), Classificação
Regra 10:
Aparelho médico classe IIb



Classificação do aparelho eléctrico IEC60601-1:
Classe II (isolado da corrente através de transformador de isolamento externo aprovado),
IPX0, Tipo CF



Nível de risco do aparelho médico FDA
Nível II



Classificação de Aparelhos Médicos pela Health Canada, Regra 10(2)
Classe III

Classificação da potência do sistema do Estimulador Cardíaco Micropace:


220-240VAC 50-60Hz, 0.7A máx / 110-120VAC 60Hz, 1.4A máx

Identificação de normas técnicas com a qual a conformidade é confirmada


Sistemas de gestão da qualidade ISO 13485 - Aparelhos médicos - Requisitos do sistema
para fins regulatórios



Equipamento médico IEC60601-1:2005 – Parte 1: Requisitos gerais de segurança.



Equipamento médico IEC60601-1-2:2007 – Parte 1: Requisitos gerais de segurança. Norma
Colateral: Compatibilidade electromagnética – Requisitos e testes

Condições Ambientais


Amplitude de Temperatura operacional entre +5ºC e +35ºC (30% a 80% HR)
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3 DIREITOS DE AUTOR, GARANTIA E AVISO DE
DESRESPONSABILIZAÇÃO
Aviso de Direitos de Autor
Copyright © 1994-2012 by Micropace Pty Ltd.
7/186 - 188 Canterbury Road, Canterbury NSW 2193, Austrália
Todos os direitos reservados, Impresso na Austrália

Marcas registadas
Datalight e ROM-DOS são marcas comerciais registadas da Datalight, Inc. Copyright 1989-2008
Datalight, Inc., Todos os direitos reservados.
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4 EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS
Símbolo

Page 8 of 51

Nome

Significado

Local

Ler Manual de
Instruções do
Utilizador

Ler Manual de Instruções do Utilizador antes
da utilização.

Na etiqueta do
produto.

Conteúdo

Conteúdo

Na etiqueta de
transporte.

Componente

Este é um componente de um sistema

Na etiqueta do
produto.

Fabricado em

Fabricado na data: AAAA-MM

Na etiqueta do
produto do
dispositivo clínico.

Produzido por

Produzido por

Na etiqueta do
produto do
dispositivo clínico.
Na Unidade
Geradora de
Estímulos, MP3008:
1. Tomada de Saída
da Estimulação.
2. Tomada de saída
de Estimulação
de Taxa Fixa de
Emergência.

Prova do
Desfibrilador
Tipo CF

Equipamento protegido do desfibrilador
Tipo CF
(Protegido contra tensões intracardíacas
durante a desfibrilação externa)

Saídas do
Paciente

As saídas de estímulos ligam-se à caixa
do paciente ou à caixa MS aqui.

Conforme acima.

Aviso

Saída de estimulação cardíaca.
Leia a os Avisos Importantes de
Segurança do Paciente e as
Precauções Gerais na secção
Manuseamento do Estimulador na parte
frontal deste documento.

Conforme acima.
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Símbolo

Nome

Local

Atenção

Risco de Electrocussão, certifique-se de
que o Transformador de Isolamento
possui sempre o Suporte de Retenção
do Cabo de Alimentação MP3181
instalado."

Transformador de
Isolamento.

Atenção

Ligar apenas a peças fornecidas pela
Micropace.

ENTRADA
AUXILIAR em
MP3008.

Aviso

Não é adequado a ligação directa a
Potência de Ablação RF > 150W a 300
Ohms

Em MP3086.

Marcação CE
e
Identificação
de Organismo
Notificado

Em conformidade com a Directiva
Europeia para Aparelhos Médicos
(MDD).

Em MP3008.

Marcação CE

Em conformidade com CEM e Normas
de Segurança para distribuição na
Europa.

Acessórios.
1 Transformador de
Isolamento.
2 Transformador de
Baixa Tensão.

Equipotenciali
dade

Terminal de ligação à terra central do
sistema.

Transformador de
Isolamento.

O aparelho está DESLIGADO; a bateria
NÃO está a carregar.

Botão
LIGAR/DESLIGAR
do MP3008.

0

Potência
OFF

I

Potência
ON

PORTUGUÊS

Significado

O aparelho está LIGADO e a bateria
está a carregar.

Botão
LIGAR/DESLIGAR
do MP3008.

Aumentar
/
Diminuir

Aumentar / Diminuir o intervalo
adjacente ou o parâmetro da corrente.

Na parte frontal do
MP3008 junto aos
visores da corrente
de intervalo.

Saída positiva

Saída de estímulo positivo. Peça
protegida CF do Desfibrilador.

Em MP3014 e
MP3086.

Saída
negativa

Saída de estímulo negativo, peça
protegida CF do Desfibrilador.

Em MP3014 e
MP3086.

AVARIA

Avaria detectada na Caixa do
Multiplexador de Estímulos – utilizar
Derivação de Emergência.

Em MP3086.
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Símbolo

Nome

Significado

Local

Derivação de
Emergência

Tomada de saída de Derivação de
Emergência - estimule Ch2 (Ventricular)
ou utilize a Estimulação Cardíaca de
Emergência no Estimulador.

Em MP3086.

Estimulador
de Reforço
aqui

Sinal indicando o local do Estimulador
SGU MP3008 para a estimulação de
reforço.

Junto de onde a
SGU MP3008 está
instalada.

Tabela 1 Explicação de símbolos
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Tabela 2 seguinte elenca as explicações de símbolos exibidos apenas na SGU MP3008

Símbolo

Nome

Significado

Local

Sem luz: Sem alimentação externa.
Luz laranja: Ligado à Fonte de Alimentação,
SGU Desligada, a Bateria não está a carregar.
Fonte de
alimentaç
ão

Luz verde: Ligado à Fonte de Alimentação e
SGU ligada – nos modos de Segurança
Manual ou Controlo de Estimulação PC. A
bateria está a carregar.
Luz verde intermitente: Ligado à Fonte de
Alimentação e SGU em modo de Espera. A
bateria está a carregar.

PORTUGUÊS

Potência
da Bateria

A SGU é alimentada por Bateria.

Bateria
Fraca

A bateria está quase descarregada. Ligue à
fonte de alimentação para o uso contínuo da
SGU.

Controlo
da
Estimulaç
ão PC

A SGU está sob o controlo do Computador.

Estimulaç
ão de
Reforço

Os controlos de estimulação de Reforço /
Manual estão localizados aqui. Estes podem
ser utilizados para estimular quando não
estiver sob o controlo do computador.

Estimulaç
ão
Ligada/De
sligada

Pressione para iniciar / parar a estimulação.

Reforço /
Modo de
Espera

Pressione para alternar entre Controlo de
Estimulação Manual de Reforço e Modo de
Espera.

Intervalo
de
Estimulaç
ão

Intervalo e estimulação básica em ms.

Corrente

Amplitude da corrente do estímulo.

Saída de
Estimulaç
ão

A saída do estímulo e as luzes indicadoras
estão aqui.

Painel Frontal
Esquerdo da
Unidade Geradora
de Estímulos.

Painel Frontal
central esquerdo
da Unidade
Geradora de
Estímulos.

Painel Frontal
central direito da
Unidade Geradora
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de Estímulos.

Ch1
(Aurícula)

Luz verde intermitente: Estímulo para o Canal
1, geralmente localizado na Aurícula.

Ch2
(Ventrícul
o)

Luz verde intermitente: Estímulo para o Canal
2, geralmente localizado no Ventrículo.

Verifique o
Cabo

A corrente do estímulo não pode ser entregue
devido a uma avaria no cabo eléctrico /
circuito.

Saída da
Estimulaç
ão Fixa de
Emergênci
a
Estimulaç
ão V a
100ppm
@ 5mA

Ligue o cabo de ligação verde do paciente a
esta tomada para estimular imediatamente o
Ventrículo Ch2 a 100ppm @ 5mA. Nota: O
Ch1 Aurícula não está estimulado.

Conforme acima.

Estimulaç
ão V Ch2

Luz verde intermitente: Estímulo no Canal 2,
geralmente localizado no Ventrículo.

Bateria

Saída da Estimulação Fixa de Emergência
activada e alimentada a partir de uma bateria
com carga adequada.

Potência
CC

Entrada de potência de corrente directa,
tensão e consumo de corrente conforme
especificado.

Entrada
de
Ligação a
Computad
or

Entrada para ligação ao computador do
controlador, utilize apenas cabos fornecidos
pela Micropace.

Entrada
Auxiliar

Entrada para ligação à Caixa do Multiplexador
de Estímulos, utilize apenas cabos fornecidos
pela Micropace.

Entrada
ECG-1
Entrada
ECG-2

Entrada ECG de Nível Elevado, 1V pico a pico.

Saída de
Sincr-1

Saída de sincronização digital 0-5V para
accionar registos

Substituir

Substitua a bateria na data especificada com
as baterias especificadas.

Bateria

Painel Frontal
direito da Unidade
Geradora de
Estímulos.

Painel traseiro da
Unidade Geradora
de Estímulos .

Etiqueta de
Substituição da
Bateria na SGU.

Contém Baterias

Tabela 2 Explicação de símbolos – específicos da SGU.
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5 FAMÍLIA DE ESTIMULADORES CARDÍACOS
EPS320

Figura 1: EPS320B/T, StimCor™ e StimLab™

5.1

Descrição da Família de Estimuladores

O Estimulador Cardíaco EPS320 é um estimulador cardíaco programável externo para diagnóstico.
O Estimulador Cardíaco consiste numa Unidade Geradora de Estímulos baseada num
microcontrolador de dois canais autónomo, MP3008, capaz de gerar impulsos de estimulação
cardíaca regulares simples através dos controlos no respectivo painel frontal. Durante o uso normal,
contudo, é programável externamente através do uso de um computador para gerar padrões de
estimulação cardíaca complexos.
Os dois canais de estimulação são geradores de impulsos de corrente isolada independentes
capazes de gerar impulsos de 0.5 a 10ms a 0.1 até 25mA com uma tensão de saída máxima de 27V.
A saída de estímulos poderá ser utilizada para estimular o coração humano durante os estudos
electrofisiológicos através de quaisquer cateteres de estimulação intracardíaca transvenosa
legalmente comercializados por terceiros. Estes poderão ser ligados directamente ou através de
qualquer equipamento de gravação EF legalmente comercializado por terceiros destinado a comutar
impulsos de estimulação cardíaca da descrição anterior para cateteres e eléctrodos específicos
seleccionados.
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6 EPS320B/BT CONFIGURAÇÃO
6.1

Descrição do sistema

O Sistema do Estimulador EF Micropace EPS320B/BT é um sistema de estimulador para diagnóstico
EF cardíaco computorizado.
Configuração
Ecrã LCD, MP3076 ou
MP3114(Táctil)

Computador,
MP3093

Transformador
de Isolamento,
por ex.:
MP3107

Unidade Geradora de
Estímulos (SGU),
MP3008
Caixa
de Ligação de
Estímulos,
MP3014 (2Ch) ou
MP3086 (4Ch)

Teclado,
MP3016

Figura 2 Componentes do Sistema EPS320BT

6.2

Componentes do Sistema

Esta configuração inclui um PC com Sistema de Luz Bona Computech, um Ecrã LCD NEC individual
e um transformador de isolamento de corrente eléctrica 110-240VAC com o sistema EPS320. Os
cabos de alimentação apropriados estão incluídos para uma instalação apropriada do sistema, de
acordo com a lista de Embalagem seguinte.
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Figura 3 EPS320BT Guia de Instalação Rápida
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6.3

EPS320B / BT Acessórios de Instalação Opcional

Número da
peça

Nome

Descrição

MP3114
MP3113 (kit)

Kit do Ecrã Táctil

Ecrã LCD Táctil ELO Entuitive

MP3086
MP3091 (kit)

Kit do Multiplexador de
Quatro Canais

Caixa de Ligação de Estímulos controlada por PC
alternativa com quatro Saídas de Canal de Estímulos
1-4

MP3096 (kit)

Kit StimLinkTM para
comunicação com Gravador
EF.

Canal de comunicação RS232 de saída opticamente
isolado para ligação com Gravador EF com o receptor
de software correspondente.

MP3070-XX
XX = 08
XX = 13
XX = 17

Kit de Cabo de Eléctrodo de
Extensão – Para Caixa de
Ligação de Estímulos nas
variantes: 8M, 13M & 17M

Cabo de ligação de estímulos de extensão de baixa
capacidade.

MP3090

Cabo do Multiplexador de
Estímulos de Extensão, 15m

Cabo de controlo estendido para multiplexador de
estímulos de quatro canais – MP3086.

MP3084-12
MP3084-25

Cabo de Extensão Série
RS232, (incl. supressão RF)
– 12m ou 25m

Cabo de ligação RS232 com extensão normalizado
para ligação entre a SGU e o PC.

Tabela 3 Lista de Acessórios Disponíveis sobre a Instalação do EPS320B / BT Cardiac
Estimulador.
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7 CONFIGURAÇÃO DO STIMCOR™
7.1 Descrição do sistema
O Sistema do Estimulador EF StimCor™ Micropace é um sistema de estimulador para diagnóstico EF
cardíaco computorizado com um novo hardware integrado para apoiar laboratórios “Cockpit” e um
monitor remoto.

7.2

Como é fornecido

Os principais componentes do sistema StimCor™ consistem na Unidade Geradora de Estímulos
(SGU) EPS320, no Armário do Computador e no Controlador Local.

Ecrã Táctil,
MP3114

Unidade
Geradora de
Estímulos,
MP3008
Armário do
Computador
StimCor,
MP3346

Teclado numérico,
MP3393 ou
teclado, MP3016

Figura 4 Componentes do Sistema StimCor™
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7.3

Componentes do Sistema

Figura 5 Guia de Instalação Rápida StimCor

7.4

StimCor ™ Acessórios de Instalação Opcional

Igual a EPS320B/BT.
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8 CONFIGURAÇÃO STIMLAB™
8.1

Descrição do sistema

O Sistema de Estimulador EF StimLab™ Micropace é um sistema de estimulador para diagnóstico EF
cardíaco computorizado baseado no Estimulador Cardíaco EPS320 com uma nova plataforma de
hardware para apoiar um monitor secundário de cabeceira remoto e um controlador localizados até
17m da instalação central. O controlador de cabeceira remoto exibe todas as configurações do
Estimulador e permite a respectiva supervisão e ajuste, se necessários, pelo médico aprovado.

8.2

Como é fornecido

Os principais componentes do sistema StimLab™ consistem na Unidade Geradora de Estímulos
(SGU) EPS320, no Armário do Computador e nos Controladores de Cabeceira Remotos.

Ecrã Táctil de
Estação Local,
MP3114

Armário do
Computador,
MP3167

Controlador de
Cabeceira Remoto,
MP3168 (montado num
suporte rolante ou
carrinho, MP3183)

Unidade
Geradora de
Estímulos
EPS320 (SGU),
MP3008

Caixa de
Ligação de
Quatro Saídas,
MP3086
Figura 6 Componentes do Sistema StimLab™
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Conector
manuseável em
operação do
Controlador de
Cabeceira
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8.3

Componentes do Sistema

Figura 7 Stimlab™. Guia de Instalação Rápida
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8.4

StimLab ™ Acessórios de Instalação Opcional

Os seguintes acessórios de instalação opcionais estão disponíveis na Micropace para o Sistema
StimLab ™.
Número da
peça

Nome

Descrição

MP3096 (kit)

Kit StimLink™ para
comunicação com
Gravador EF.

Canal de comunicação RS232 de saída opticamente
isolado para ligação com Gravador EF com o receptor
de software correspondente.

MP3084-12
MP3084-25

Cabo de Extensão Série
RS232, (incl. supressão
RF) – 12m ou 25m

Cabo de ligação RS232 com extensão normalizado
para ligação entre a SGU e o PC.

MP3183

Suporte Móvel StimLab™

Suporte de ajuste variável de cinco rodas para Ecrã
Táctil Remoto.

Tabela 4 lista de Opções de Instalação disponíveis para o Cardiac Estimulador Sistema
StimLab ™.

9 INSTALAÇÃO
Consulte a Descrição Técnica da Família EPS320 Micropace para obter as instruções de instalação
completas.
A instalação deve ser realizada apenas por pessoal qualificado, tal como o seu Distribuidor ou
representante autorizado da Micropace.
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10 UTILIZAR OS ESTIMULADORES CARDÍACOS
MICROPACE
10.1 Ligar a Caixa de Ligação de Estímulos
Ligue a Caixa de Ligação de Estímulos, MP3014 à tomada verde de SAÍDA DA ESTIMULAÇÃO no
painel frontal da Unidade Geradora de Estímulos. O(s) cabo(s) de entrada de estímulos do
Equipamento de Gravação EF ligam a esta caixa de ligação através de conectores de 2mm
blindados.
Não ligue qualquer ficha à SAÍDA DA ESTIMULAÇÃO DE TAXA FIXA DE EMERGÊNCIA vermelha,
excepto no caso de avaria da Unidade Geradora de Estímulos quando for necessária a estimulação
de emergência.
Ligue as Entradas ECG Externas – os sistemas de Gravação EF mais modernos apenas têm uma
saída ECG de elevado nível, ligue este sinal à ENTRADA ECG1 com cabos ECG fornecidos (MP3034
ou MP3109); verá este ECG a partir do software EPS320 à medida que o ext-ecg1 é acedido com a
tecla ALT-1. De seguida, terá de seleccionar a fonte sensorial ECG necessária no Gravador EF.

10.2 Ligar o sistema
Ligue o computador, o ecrã LCD e a Unidade Geradora de Estímulos.

10.3 Utilizar o computador
O sistema de Estimulador Cardíaco Micropace é fornecido com um PC de Sistema de Luz Bona. O
painel frontal do computador é exibido em
Figura 8
Figura 8

Figura 8 Painel frontal do computador para EPS320B/BT (esquerda) e StimLab / StimCor
(direita)
FUNCIONALIDADE

Explicação

1. Entrada USB:

Apenas para Ferramenta de Gestão da Configuração Micropace. Não ligue
dispositivos USB que não sejam da Micropace.

2. Entrada para
microfone:

Não utilizar.

3. Saída de linha:

Ligação para entrada áudio de ecrã táctil MP3113. Utilize a saída de linha na
parte traseira do PC.

4. LED LAN:

Não Utilizado
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5. LED HDD:

Não Utilizado

6. LED de
Potência:

Indica que o computador está ligado

7. Interruptor de
Potência:

Premir Ligar/Desligar

Tabela 5 Explicações do Painel Frontal do Computador

10.4 Configurar o computador
a.

Ligue o (i) Transformador de Isolamento, (ii) PC Bona (premir uma vez o botão frontal), (iii)
Ecrã LCD (na lateral) e (iv) SGU na parte traseira. Permita que o sistema arranque.

b.

Quando solicitado, responda que é o distribuidor (para evitar que lhe apresente o contrato de
Licença)

c.

Se tiver uma versão UE, ser-lhe-á oferecido um menu para escolher uma língua da interface.

d.

Quando lhe for solicitado para calibrar o ecrã, toque no ecrã nos locais indicados por cruzes a
partir da posição sentado e o mesmo nível dos olhos que o cliente irá utilizar, utilizando a
caneta. A calibração de cada ecrã táctil tem de ser realizada.

e.

Irá visualizar agora o Ecrã do Estimulador Principal.

f.

O software do Estimulador estará já configurado para a instalação do seu hardware – ecrã
táctil, quatro canais e um ECG externo.

10.5 Indicar o local da SGU
No caso em que a SGU, MP3008, se encontre localizada fora do campo visual da posição normal do
operador, aplique a etiqueta MC0809 “Estimulador de Reforço Aqui” para tornar a localização da SGU
claramente visível para o operador durante o uso normal.
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11 UTILIZAR O TECLADO E O ECRÃ TÁCTIL
O Estimulador poderá ser operado através das teclas alfanuméricas do teclado indicadas nos menus
do software e nas etiquetas das teclas, Figura 9 mostra as teclas principais.

Figura 9 Formato do Teclado
O Ecrã Táctil é um ecrã LCD táctil de 15”


Poderá utilizar o dedo, dedo com luva ou
uma canta suave, tal como a parte
traseira de uma caneta de plástico.



O utilizador poderá focar os parâmetros
do ecrã ao tocá-los e, de seguida,
modificar os seus valores com os botões
+ / - no ecrã. Isto inclui S1 a S6 e todos os
menus na metade superior do ecrã.



A entrada numérica poderá ser efectuada
através de um teclado numérico aberto
quer através do botão táctil NumPad quer
ao tocar duplamente no parâmetro.



Figura 10 Ecrã Táctil
Pressione e mantenha pressionado o
botão violeta da Estimulação de Emergência para estimulação instantânea em qualquer
altura.



Pressione o botão Enter no ecrã quando exibido para introduzir valores ou sair de menus.



Pressione o Ícone Sair (‘X’ na caixa) para sair dos menus.

Os botões tácteis, os respectivos equivalentes no teclado e as respectivas funções são descritos na
tabela seguinte.
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Botão Táctil /
Zona

Botão do
teclado

Função

Qualquer item do
menu

Sublinhado
realçado,
geralmente a
primeira letra do
nome

Selecciona e torna activo o item do menu.

Barra de espaço

Alterna a Estimulação Ligada/Desligada, toque
permanente – premir para estimular.

INS / EDIT

Activa Sx, edita parâmetros focados

DEL

Desactiva Sx, modifica parâmetros focados

+/-

Pequeno aumento / diminuição, por ex.: S1 em 10ms

F12Emergência

Inicia a estimulação de emergência para ambos os
canais. É necessário premir prolongadamente para
activar.

Q / Esc

Sai do menu / aplicação

Alt-Q

Pressione o botão mostrando o sinal QRS e a Janela
de Detecção QRS surgirá.
As setas cima e baixo por cima e por baixo do botão
QRS irão ajustar o valor Min do Limiar +/-

90% (F9)

Tornar S1 90% da média de RR ou qualquer valor
programado.
O valor da percentagem agora ajustável por Config
Var 9 "F9 %RR Percentagem"

F11

Estimulação de Sobrealimentação de um toque. É
necessário premir prolongadamente para iniciar a
estimulação pela 1ª vez e novamente sempre que o
botão é deixado solto durante 20 seg; o botão
permanece verde quando está armado para
estimulação imediata.
“Ch2” indica qual o canal que será estimulado e 380
indica o intervalo S1 definido.
Deslize o dedo para a direita ou esquerda durante a
estimulação para aumentar ou diminuir S1.

Nenhum

Alterna o controlo entre o Teclado apenas, Táctil
apenas e Ambos.
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Botão Táctil /
Zona

Botão do
teclado

Função

Nenhum

Resultados de Estimulação Medidos
 : Impedância de Estimulação em Ohms.
V : Pacing tensão em Volts.
 : Número de impulsos de estimulação gerado.

Alt-S/Alt-R

Salvar / Restaurar configurações.

K

Configure Estimulador.

H

Socorro.

F

Virar / mudança entre Estimulador Página A e B
Página.

None

R-R Intervalo em ms.

None

Frequência cardíaca em batimentos por minuto.

Y

Sincronize andando para ECG.

None

Atraso de sincronização para S1.

D

Diminui valores S.

I

Defina o número de impulsos de estimulação em um
Trem.

Ctrl-Ins/
Ctrl-Del

Corrente máxima

None

Estimulação entregues

Alt / Ctrl / Shift

Tecla pressionada

Tabela 6 Botões tácteis, zonas tácteis e respectivas funções

11.1 Teclado Numérico
O Kit do Teclado Numérico Compacto Micropace (MP3393) com design personalizado possui um
formato de teclas especialmente modificado e pode ser ligado ao sistema para substituir o Teclado
Padrão e reduzir a desordem do ambiente de trabalho. Apenas deve ser utilizado com sistemas que
tenham um ecrã táctil e uma versão de Software 3.21 ou superior. Siga todas as Instruções de
Utilização fornecidas com o Teclado Numérico Compacto quando instalá-lo e utilizá-lo.
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Atenção: os teclados numéricos padrão não devem ser utilizados com a Família de
Estimuladores EPS320, pois não funcionarão conforme esperado.
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11.2 Utilizar as Funcionalidades do Controlador de Cabeceira
StimLab™
O controlador de cabeceira Micropace poderá ser transportado sobre rodas até ao laboratório de EF e
ligado ao Estimulador na utilização do Conector Rápido, pronto a usar.

11.2.1 Controlo do Dispositivo de Entrada

Ao pressionar o botão de Entrada no canto inferior direito do ecrã abre o Menu de Selecção de
Entrada, o qual permite ao utilizador activar de forma selectiva o ecrã Táctil Local, o ecrã Táctil
Remoto e o Teclado.
Uma vez seleccionado, o parâmetro de Entrada indica a combinação seleccionada dos dispositivos
de entrada com “LT”. “RT”, “KB” e “Todos”.

Indicador Local/Remoto:
Este indicador de texto na parte superior do botão PACE indica qual a Estação que se encontra a ser
utilizada no momento e, assim, possui controlo exclusivo:
(i)

“Local”

- o ecrã Local está no controlo exclusivo ( o teclado também está premido)

(ii)

“Remoto”

- O ecrã remoto possui controlo

(iii)

“

- Nenhum texto quando nenhum dos ecrãs é tocado durante > 2 segundos

“

Local

PORTUGUÊS
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12 UTILIZAR O SOFTWARE DO ESTIMULADOR
12.1 Função Ajuda
A Ajuda está disponível para cada parâmetro e cada protocolo quando focados ao premir a tecla de
atalho "H"

Figura 11 Menu Ajuda

12.2 Vídeos de Formação
Os vídeos de formação estão disponíveis a partir do item “3 do menu de ajuda. Vídeos de
Formação”. Utilize o táctil para seleccionar tópicos para reproduzir.

12.3 Pesquisa de Ajuda
O sistema de ajuda possui uma funcionalidade de pesquisa acedida a partir do item de menu “s.
Pesquisar Ajuda”.

12.4 O Ecrã Principal do Estimulador
O ecrã principal surgirá com o protocolo ESTIMULAÇÃO seleccionado conforme indicado em Figura
12. O destaque focado a vermelho será no parâmetro S1, permitindo ao Operador ajustar o intervalo
de estimulação básico com as teclas numéricas ou as teclas +/-. O foco é movido em redor do ecrã
com as teclas direccionais.

Page 30 of 51

PORTUGUÊS

ESTIMULADOR CARDÍACO

12.5 Parâmetros de Estimulação
Para definir os parâmetros em Figura 12, pressione primeiramente a tecla de atalho indicada pela
letra sublinhada no nome do parâmetro para focar-se neste e, de seguida, utilize as teclas "+"/"-" do
teclado numérico para ajustar o parâmetro ou inserir um novo valor utilizando as teclas numéricas.

12.6 Estimulação Básica
Para alternar entre ligar e desligar a estimulação, toque brevemente a tecla ESTIMULAÇÃO (Barra de
espaço) ou o Botão Táctil; se premir permanentemente ESTIMULAÇÃO causa a estimulação apenas
enquanto ESTIMULAÇÃO estiver premida.

Figura 12 Ecrã da Interface do Utilizador do Estimulador definido para o protocolo
ESTIMULAÇÃO.
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12.7 Utilizar os
Protocolos de Software
do Estimulador
Protocolo do Limiar. Pressione "T"
para seleccionar o protocolo do
LIMIAR. De seguida, inicie a
estimulação premindo a [Barra de
espaço]; a corrente de saída será
automaticamente diminuída. Terá de
parar a estimulação quando ocorrer a
perda de captação.
Barra do Ecrã ECG. Durante a
estimulação, a Barra do Ecrã ECG no
centro do ecrã desenhará Símbolos de
Estímulo verticais para cada estímulo
em cada canal de saída (linhas
verticais curtas para S1, mais altas
para S2-S7, em forma de "L" no caso
de elevada impedância).
Protocolos Nodal_ERP e Multi_SX.
O protocolo NODAL_ERP dispõe de 3
estímulos extra para medições
refractárias, com auto-diminuição
adaptativa em 50s e depois em 20s ou
10s. O protocolo MULTI_SX oferece
até 6 estímulos extra para estimulação
ventricular programada, também com
diminuição individualmente controlada.

Figura 13 Padrões de estimulação nos protocolos de
Wenckebach, Protocolos de
estimulação básicos.
Estimulação de Choque. O protocolo
WENCKEBACH diminui continuamente S1 (pausado ao premir continuamente a [Barra de espaço]).
O protocolo BURST_PACE permite uma estimulação cardíaca mais rápida com valores S1 tão baixos
quanto 30 ms (limite inferior para S1 em Choque definido no Menu Config, tecla de atalho "K", Config
Var-2). Os padrões de estimulação para estes protocolos básicos são indicados em Figura 13 acima.
Protocolos RSynced_Sx, SNRT e AV Retardado. O protocolo Rsynced_Sx produz uma série de até
3 estímulos extra acoplados a uma série de complexos P/QRS sensoriais. O protocolo SNRT exibe
um temporizador de alarme de segundos decorridos e diminui automaticamente S1 após parar a
estimulação cardíaca. Os ajustes de S1 poderão ser programados através da variável
AUTO_DECREMENT, a qual poderá utilizar uma Tabela de valores, acedida ao premir [Ins] com
variável focada. O protocolo AV_DELAYED oferece estimulação cardíaca A-V sequencial, na qual S1
é o intervalo de estimulação cardíaca básico e a variável S2 define o atraso AV.
Protocolos de Estimulação Cardíaca por Sobrealimentação e ATP. A taquiarritmia poderá ser
rapidamente terminada pelo protocolo temporário CHOQUE DE
SOBREALIMENTAÇÃO_ESTIMULAÇÃO, acedido através da tecla de atalho "O".
Detecção de ECG. O Estimulador poderá detectar ECG a partir de qualquer uma das duas Entradas
ECG de elevado nível externas (1 volt pp) ou poderá detectar ECG intracardíaco (IECG) a partir dos
eléctrodos de estimulação de qualquer um dos canais.
Guardar as Predefinições do Estimulador. Os parâmetros do estímulo e relacionados com o
protocolo para o protocolo exibido no momento poderão ser predefinidos para esse protocolo,
guardando-os na Memória de Configuração do Protocolo simplesmente premindo a tecla de atalho
"Alt-S" e [Enter]. Note que a variável CORRENTE predefinida é uma excepção e pode ser
armazenada apenas no protocolo LIMIAR.
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12.8 Protocolos de Estimulação Cardíaca
O Estimulador Micropace dispões de inúmeros protocolos de estimulação pré-programados.

12.8.1 Seleccionar e Mudar o Nome de Protocolos
Protocolos favoritos no Protocolo Toolbox (ou tecla de atalho "M") poderão ser seleccionados com a
caixa de verificação
para surgirem no Menu Protocolo e o respectivo nome pode ser mudado a
partir de uma lista personalizável utilizando a tecla EDIT.

Figura 14 Caixa de Ferramentas de Protocolos

12.8.2 Protocolos de Estimulação Cardíaca
S1

PACE
('p')

Seleccione o protocolo ESTIMULAÇÃO para estimular a um intervalo fixo definido por S1 no local de
estimulação seleccionado.

12.8.3 Protocolo do Limiar
TRAIN=4
S1

THRESHOLD
('t')

Reducing current

User
stops
pacing

Set Current = 2 * threshold, (>1.0mA)

O protocolo do LIMIAR ajuda a determinar o limiar de estimulação ao diminuir ou aumentar
continuamente a amplitude da Corrente de estimulação cardíaca; o Operador tem de parar a
estimulação cardíaca quando a captação se perde e aceitar ou modificar uma nova corrente
predefinida exibida automaticamente calculada (duas vezes a corrente do limiar e > 1.0 mA).

PORTUGUÊS

Page 33 of 51

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

12.8.4 Protocolo Nodal_ERP
TRAIN = 8

S2 PAUSE S1

S1

S2

NODAL_ERP
('n')

O estudo NODAL_ERP oferece até 3 estímulos extra auto-diminuídos para as medições refractárias
do Nó AV e outras medições. S2-S4 poderá ser auto-diminuído em 50, de seguida em 20 e depois em
10ms, à medida que o valor Sx é reduzido a partir de uma Tabela acedida através de Editar
Parâmetro de Diminuição ou através de um valor individual arbitrário definido através da Diminuição
(desactivar a Tabela de diminuição definindo Config Var-11 para 0).

12.8.5 Protocolo Multi_Sx
S3 S4
PAUSE S1
S2 S4

TRAIN = 6

MULTI_SX

S1

PAUSE
StopOn
Tachy

('z')
(VT Induction)

V

V

Pace
stops

t t t t t

O protocolo MULTI_SX oferece até 6 estímulos extra auto-diminuídos principalmente para
estimulação ventricular programada. Uma mensagem de erro “Desfibrilador Pronto?” surge à entrada
para o protocolo se a estimulação cardíaca for para o Ventrículo, a sua aparência é configurável pelo
seu distribuidor. Em ambos os protocolos anteriores, o ajuste manual de Sx suspende a autodiminuição seguinte e a tecla BSP inverte a última auto-diminuição.
O menu de propriedade de SX é aberto no Sx seleccionado utilizando Ins/Edit e contém:
 Active o primeiro Accionamento S1 do P/R Detectado ou sem accionamento.
 Active o atraso AV para S1.
 Defina o tempo de atraso AV de S1 em ms.
 Defina o controlo do número de Série individual de S1. O valor da série é exibido na parte
inferior do botão Sx.
 Active a auto-diminuição individual de S2- S7 para este Sx de acordo com o valor de
diminuição comum definido no Menu Estímulo.

12.8.6 Protocolo Wenckebach
TRAIN=4
S1

WENCKEBACH
('w')

O protocolo WENCKEBACH diminui continuamente o S1. A diminuição poderá ser opcionalmente
terminada através de ajuste manual do S1 (configurável pelo seu distribuidor); nas versões 3.19.59 ou
anteriores do software, a diminuição também foi pausada ao premir continuamente a [Barra de
Espaço].

12.8.7 Protocolo RSincr_Sx
TCL- 60

RSYNCED_SX
('r')
(HIS-coincident S2)

S2

(sensed)TRAIN = 6

t

t

t

t

t

PAUSE

t t

t

t

PAUSE

t

t

t

t

t

t t

t

t

t

t

t

O protocolo RSYNCED_S2 produz uma série ou uma sequência de até 3 estímulos extra acoplados a
uma série de complexos P/QRS detectados.
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12.8.8 Protocolo SNRT*
User
stops
pacing

S1=600

SNRT

SNRT
Interv l

INS:

S1=500

('s')

P

A

1: 600
2: 500
3: 420
4: 370
5: 330
6: 300
7: 280

O protocolo SNRT exibe um temporizador de alarme de segundos decorridos e diminui
automaticamente o S1 após parar a estimulação cardíaca de acordo com uma Tabela SNRT. A
Tabela SNRT é acedida ao premir [INS] quando o foco do ecrã estiver nos parâmetros
AUTO_DIMINUIÇÃO ou S1 enquanto estiver no protocolo SNRT. Em alternativa, a variável
AUTO_DIMINUIÇÃO poderá ser utilizada para diminuir o S1 (personalizável pelo seu distribuidor).
*Nota: O cálculo do valor SNRT poderá não funcionar correctamente quando detectar o IECG a partir
da ponta do cateter; utilize uma detecção ECG externa para obter o cálculo de SNRT através do
Estimulador EPS320.

12.8.9 Protocolo Estimulação_Choque
Lower Min S1 than PACE
Option: 1. intra-burst decrement
2. Limited Train
3. Adaptive S1

TRAIN
TCL * %

BURST_PACE

S1

('b')

t

t

t

t

t

t

O protocolo ESTIMULAÇÃO_CHOQUE permite uma estimulação cardíaca mais rápida com valores
S1 tão baixos quanto 30ms (sujeito à própria Config Var-2 "Limite inferior para S1 em Choque"). A
Variável de Configuração 7 pode ser utilizada para redireccionar a Estimulação Cardíaca de Choque
para Choque de Sobrealimentação sempre que a estimulação cardíaca de choque estiver accionada.

12.8.10

Protocolo AV Aurícula-ventricular Atrasada

DELAYED_AV
('e')

S1

Ch1-Atr:

S1
S2

Ch2-LV:

S1
S2

S1
S2

S2

Hotk e ys
:
O protocolo
AV_ATRASADA oferece estimulação
cardíaca
A-V sequencial, na qual S1 é o intervalo
TEMPORARY
Temporary
Protocol:
'o',S2
'l', define
'x'
dePROTOCOLS
estimulação cardíaca básico e o parâmetro
o atraso
da aurícula-ventricular.

Terminate tachycardia

Protocol
-> tachycardia

Memory

'g'
Protocolos de Estimulação Cardíaca
por Sobrealimentação e ATP

12.8.11

TCL* 84%

LOAD_ATP

TRAIN=6
S1

PAUSE

S1-10

PAUSE

S1-20

(Temporary)
('L')

t

t

t

t

t

t

t

t

t

User
stops
pacing

t

Termine a taquicardia rapidamente saltando para o protocolo temporário ESTIMULAÇÃO_CHOQUE
'o'
Same as BURST_PACE
DE SOBREALIMENTAÇÃO
OVERDRIVE_BURST (tecla de atalho "O"). O local de estimulação cardíaca de
(Temporary)
SOBREALIMENTAÇÃO
e o valor S1 final serão lembrados'g'no acesso seguinte do protocolo
('o')
SOBREALIMENTAÇÃO.
A tecla de atalho F11 permite uma estimulação cardíaca de
X_RSYNCED_SX
'x'
Same as RSYNCED_SX
sobrealimentação
com o botão de premir.
(Temporary)

('X')
'g'
O protocolo
da estimulação cardíaca anti-taquicardia - CARGA_ATP
(tecla de atalho "L") oferece
protocolos de estimulação cardíaca de sobrealimentação similares aos utilizados em Desfibriladores
Implantáveis (AICDs).
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12.8.12

Protocolos Especializados

Os seguintes protocolos especializados encontram-se disponíveis a partir do Menu Procedimento
("m"). Estes são evidentes.
Estimulação Cardíaca Biventricular. Este protocolo necessita de uma Actualização de Quatro
Canais, utilizando o Kit do Multiplexador de Quatro Canais, MP3091:
S1

Ch1-Atr:

Bi Ventricular
('m,e')

S1
S2

Ch2-LV:

S2

S3

Ch3-RV:

S1

S1

S2

S2

S3

S1
S2

S3

S3

S3= 50

S3

S3= 0

S3= -50

S2 estimulado. S2 para um canal diferente para S1 é interpolado entre estímulos S1. S2 poderá ser
0 ou –ve, o que significa que coincide ou precede o último S1:
S2=20

S2=50

Train = 4
Paced_S2

S1

S1

S2

S2= -20

S2

S1

S1

S1

S2

S1

S1

S1

S1

S1

('m,i')

S2&S3 detectados. Os múltiplos estímulos extra detectados são indicados em diferentes canais /
câmaras:
S2 & S3 into different cham bers
S3 = - 250 to +250m s

Sensed_S2&S3

Ch1-Atr:

('m,j')

Ch2-Vent:

S3

(sensed)
TRAIN = 3

t

t

S2

t
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Protocolo PPI. Este protocolo exibe o Intervalo Pós-Estimulação Cardíaca durante os estudos de
admissão de taquiarritmias.

Estimulação Refractária de Elevada Frequência. S1 para Ch2 regular com choque HF para Ch1.
Atraso S2 de S1 até S3. Choque mínimo S3 de 30mS.
S2 Delay
S3 >=30m S

Refractory HFS

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S3
S1

S1

S1

('m,f')

No protocolo de sequência de alta freqüência, você pode especificar um trem com uma freqüência e
quer como uma série de estímulos ou uma duração de estimulação. Por exemplo, (S1 = 40ms, trem
de 3) ou (S1 = 40ms trem para 80ms).

PORTUGUÊS

Page 37 of 51

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

12.9 Configuração de software.
Menu de Configuração. A configuração de software, incluindo vários limites de segurança e opções,
poderá ser ajustada pelo técnico de instalação de acordo com as preferência do cliente, utilizando a
utilidade CONFIG protegida por palavra-chave, tecla de atalho "K".
Guardar múltiplas Predefinições de Protocolo. Poderá guardar até 8 conjuntos diferentes de
predefinições de Parâmetros de Protocolos. Guarde os Parâmetros conforme referido anteriormente,
excepto após premir "Alt-S", seleccione uma de oito memórias. Recupere um protocolo através da
tecla de atalho "Alt-R", seguido do número de memória.

12.10 Configuração do Som
O sistema de Estimulador emite os sons produzidos durante a utilização (som do estímulo, ECG
detectado e outros) para colunas externas (bem como continua a produzir o som internamente no PC
e na SGU).

AVISO:
Quaisquer colunas amplificadas alimentadas têm de ser ligadas através de uma fonte de alimentação
medicamente isoladas, tal como o Transformador de Isolamento MP3107 da Micropace.

12.11 Funcionalidades de Segurança
Para estimulação cardíaca urgente, prima F12. Se o Computador falhar, utilize a Estimulação
Cardíaca Manual de Reforço na SGU (Passo 3 seguinte); se a própria SGU falhar, utilize a
Estimulação Cardíaca de Emergência (Passo 4 seguinte).

Figure 15 Para a estimulação urgente
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12.12 Mensagens de Erro de Software
As mensagens de erro possuem mensagens de ajuda associadas a estas. Em alguns casos, o texto
de ajuda surge com a mensagem de erro; com outros erros, ao premir "h", o texto de ajuda associado
é exibido.

Erro de temporização do tempo de imobilização
A seguinte mensagem poderá surgir enquanto utiliza o Estimulador.
Erro Interno: SOBRECARGA_ELÉCTRODO: O Computador não está a acompanhar, a temporização
do estímulo poderá estar imprecisa!
Isto poderá ocorrer se tiver premido continuamente uma tecla, forçado o software a assistir o teclado
demasiadas vezes ou caso ocorra algum problema com o computador. Note que a estimulação
cardíaca subsequente será com certeza precisa, mas esta mensagem surgirá apenas uma vez em
qualquer sessão e qualquer repetição deste erro será ignorada durante o resto da sessão, de modo a
permitir-lhe continuar a estimulação cardíaca do paciente, se necessário. Para reactivar esta
detecção de erro, saia do programa com "Q" e siga as indicações para reiniciar o software ou reinicie
o computador.

Avisos do programa para sair
A seguinte mensagem poderá ser exibida após sair do programa.
Saída de programa com Avisos, início de ficheiro 'stim.log'.
Isto indica que um aviso foi emitido durante a execução do programa.
Contacte o seu Distribuidor para obter mais detalhes, se necessário. A saída anormal do programa
também resultará na exibição de um Menu de Recuperação. Siga os itens de menu sugeridos para
recuperar as suas últimas configurações válidas ou para reinstalar o programa.
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12.13 Mensagens de Software Adicionais
12.13.1

Mensagens de Aviso

Estas breves mensagens de aviso destinam-se a notificar o utilizador relativamente a algumas
condições anormais, as quais, contudo, poderão não necessitar de qualquer acção ou resposta por
parte do utilizador e, como tal, não interrompem o utilizador na realização do estudo de EF.
Estas surgem numa das quatro zonas sob a Barra do Ecrã ECG e são exibidas apenas durante
alguns segundos.
Mensagens de
Aviso
relacionadas
com o Hardware

Explicação

Acção Sugerida

Comun. do PC
ruidosa
Hardware Comun.
do PC ruidoso

Verifique, reinsira ou substitua o
Cabo de Arranque em Série
(MP3033A) entre o PC e a SGU.

Elevada
Impedância Ventr
Sincr1 de Ext
Detectada

PC detectou erro de sequência no último
conjunto de dados RS232 da SGU.
PC detectou erro de
paridade/selecção/sobrecarga no último
conjunto de dados RS232 da SGU.
A SGU detectou erro de paridade no
último conjunto d dados RS232 do PC.
Elevada impedância no canal auricular impedância calculada > 4kOhm ou
corrente < 75% da corrente programada
com tensão de saída no máximo.
Conforme anteriormente mas para o
canal Ventricular.
Entrada de impulso de sincronização
detectada na porta de entrada Ext.Sincr1.

Sincr2 de Ext
Detectada

Entrada de impulso de sincronização
detectada na porta de entrada Ext.Sincr2.

Potência Ext
Desligada

A fonte de alimentação externa de 15V
está desligada (ou < 2.5VDC). SGU a
operar com potência de bateria de
reforço.
A bateria de reforço está fraca.

Comun. da SGU
ruidosa
Elevada
Impedância
Auricular

Bateria de
Reforço Fraca

Interferência de
Saída
Excepção Prog:
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A corrente de saída não está dentro da
tolerância +/- 25%, para qualquer um dos
canais.
Problema interno da SGU – código de
desvio do fluxo do programa.

Verifique a desconexão do cabo,
"Configuração do eléctrodo"
incorrecta no equipamento de
gravação e a integridade do
cateter de estimulação cardíaca.
Não utilizada. Contacte o
distribuidor se o sinal surgir.

Ligue novamente a potência
externa.

Ligue a potência externa para
recarregar. Caso persista, a
Bateria de Reforço necessita de
assistência.
Ignore se o sinal relacionado com
a Ablação de RF, caso contrário a
SGU necessita de assistência.
Registo o número de código,
desligue o paciente do
Estimulador EPS320 e solicite a
assistência da SGU.
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Mensagens de
Aviso
Relacionadas
com Software

Explicação

Acção Sugerida

Aviso: S1<
230ms!

Avisa o utilizador que a estimulação
cardíaca começou a < 230 ms. Alarme
sonoro associado.

Continue se pretender uma
estimulação cardíaca a S1 < 230
ms.

Série Realizada

Informa o utilizador de que o número de
SÉRIE do estímulo S1 foi concluído apenas nos protocolos CHOQUE e
CHOQUE DE SOBREALIMENTAÇÃO.

Zero necessário.

"A aguardar por
Sincr ECG"

Início da estimulação cardíaca pendente
da chegada de sincr QRS do canal ECG.
Sujeito ao "Tempo de Imobilização Sincr"
seguinte.

No caso de uma fraca detecção
de QRS, ajuste o ganho ECG ou
a fonte ECG / IECG para uma
melhor detecção. Utilize ECG
externo para detectar sempre que
disponível.

Parâmetro Sincr_Para definido e
estimulação cardíaca iniciada mas sem
QRS detectado para > segundos de
Tempo de Imobilização_Sincr, definido
por Config Var 8.

Zero necessário.

[INS] define S1

Mensagem de lembrete na entrada para o
protocolo SNRT que o utilizador poderá
aceder à tabela SRNT premindo a tecla
INS.

Pressione INS se pretender
ajustar a tabela dos valores S1 de
SNRT.

Ectópico->Accion

Quando "Prematuros Detectados" for
activado notifica que um impulso de Sincr.
de Saída (accionamento) foi enviado em
resposta a uma batida Ectópica.

Zero necessário.

EB,[Esc] para
Accion

Quando "Prematuros Detectados" for
activado e definido apenas para
accionamento Individual, esta mensagem
surge com a 2ª e subsequentes ectopias
detectadas que não causam uma Saída
de Sincr. para lembrar o utilizador que ao
premir Esc arma novamente a Saída de
Sincr.

Zero necessário.

Utilize ESC

O utilizador que utilize as teclas
incorrectas para tentar sair tem de utilizar
a tecla Esc do menu exibido.

Pressione a tecla ESC.

Tecla presa

Mesma tecla premida mais de 30 vezes
em rápida sucessão - isto é, premida
continuamente.

Solte a tecla ou o teclado de
assistência se estiver avariado.

Bloqueio da Tecla
Choque!

Tecla premida durante a estimulação
cardíaca de Choque a S1< 100 ms. Tem
de parar de estimular para alterar os
parâmetros. Após três batidas de tecla
consecutivas, surge uma mensagem de
texto em vez disso.

Páre a estimulação para alterar
os parâmetros.

Limite RR
superior: xxx

No protocolo Rsincr_SX, [intervalo RR
menos His_Coincidente_S2] excede um
máximo predefinido xxx (tipo 1060ms).

No caso de SVT sob detecção,
ajuste a fonte de ECG para
melhorar a detecção QRS.

Tempo de
imobilização
Sincr!
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Mensagens de
Aviso
Relacionadas
com Software

Explicação

Acção Sugerida

S2 = RR – xxx

No protocolo Rsincr_SX indica o valor S2
calculado.

Zero necessário.

90% RR = xxx

Exibido quando F9 está premido,
indicando o cálculo de S1 como 90% do
intervalo RR medido.

Utilize o intervalo calculado, se
correcto.

RR inválido

Surge no protocolo Choque,
Sobrealimentação, Rsincr_SX quando o
intervalo RR medido está fora do limite
válido – geralmente devido a detecção
insuficiente ou excessiva.

Detecção de ECG correcta.

xxx % RR = xxx

Nos protocolos Choque e
Sobrealimentação indica o cálculo de S1
como uma percentagem dos intervalos
RR medidos.

Utilize o intervalo calculado, se
correcto.

Limite inferior xxx

Tente definir S1, o parâmetro de
Diminuição ou Série ABAIXO do limite
definido no Menu Configuração.

Insira o novo valor dentro dos
limites.

Limite superior
xxx

Tente definir S1, o parâmetro de
Diminuição ou Série ACIMA do limite
definido no Menu Configuração.

Insira o novo valor dentro dos
limites.

Erro de
Temporização

Imprecisão na verificação entre os
relógios do PC e da SGU.

A temporização do estímulo
poderá estar incorrecta – verifique
a temporização da estimulação
com equipamento de terceiros.
Repare o sistema do Estimulador
da Micropace.

RR Instável

O intervalo RR não é estável durante o
cálculo adaptativo do intervalo S1 no
protocolo ATP.

Verifique e melhore o sinal ECG /
detecção QRS.

Interferência de
Saída

Corrente de saída fora da tolerância de
25% para cada um dos canais; poderá
dever-se a interferência de Energia RF
aquando da saída.

Remova a interferência; caso
persista, repare a SGU.

Tabela 7 Mensagens de Aviso e acções sugeridas.
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12.13.2

Mensagens de Texto

Notas de Advertência
(NOTA…)

Avisos de Execução
(AVISO…)



Estas mensagens informam o utilizador relativamente às
instruções necessárias ou dados informativos e são evidentes



Estas representam condições do programa de execução quer
normais quer anormais ou corrigíveis.



Necessitam de uma resposta do utilizador e não terminam o
programa.



Estas mensagens avisam o utilizador quanto a acções
eventualmente incorrectas ou inapropriadas por parte deste.



Necessitam de acção do utilizador ou confirmação de uma acção e
não terminam o programa.



Detectados erros significativos, pare de utilizar o Estimulador e
contacte o seu distribuidor ou a Micropace para obter assistência.

Mensagens de Erro de
Dados (DATA_ERR…)
Mensagem de Erro do
Ficheiro (FILE_ERR…)
Mensagens de Erro de
Execução
(RUN_ERR…)

12.14 Configurar o Programa - o menu CONFIG1
Inúmeros parâmetros controlam a operação do programa, incluindo os limites de segurança
armazenados num ficheiro de configuração e poderão ser alterados pelo representante autorizado da
Micropace. Contacte a Micropace ou o seu representante para obter mais informações.
O menu de configuração é acedido através da tecla de atalho "K". Os parâmetros são exibidos em
Tabela 8.

A palavra-chave da Configuração do Utilizador é: “henry” ou 4546.

Esta é uma funcionalidade protegida por palavra-chave para utilização apenas pelo representante
da empresa para personalização do programa de acordo com as preferências individuais do local
durante a instalação.
1
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+------ EPS320 Ver:4.0
¦

UTILIZADOR - Protocolo de

Configuração: Estimulação

-+
¦

¦ >>PGDN/Inserir->Página de Assistência ---³ 21 Min.auto Sx para RSincr_Sx :
ms¦
¦ 1 S1 Mínimo para ESTIMULAÇÃO:
ms³ 22 Intervalo de Detecção de Taqui:
ms¦
¦ 2 S1 Mín. Absoluto, CHOQUE :
ms³ 23 His-coincidente RSincr_Sx:
ms¦
¦ 3 Sx Mínimo (S2-S7)
:
ms³ 24 Limiar de Detecção de Ectopia:
ms¦
¦ 4 S1 Mín.auto para ATP
:
ms³ 25 Corrente de Arranque Prot. Temp:
-¦
¦ 5 S1 Mín.auto WENCKE/SNRT :
ms³ 26 Canal Auricular ganho ECG :
-¦
¦ 6 S1 Mín.auto para CHOQUE :
ms³ 27 Canal Ventric ganho ECG :
-¦
¦ 7 Choque -> Choque de Sobrealimentação:- ³ 28 ganho ECG Ext1
:
-¦
¦ 8 Fonte de Saída Sonora
:
- ³ 29 ganho ECG Ext2
:
-¦
¦ 9 F9 %RR Percentagem
:
- ³ 30 Definição de Detecção QRS Suave:
-¦
¦10 Saída Sincr1 ligada (Série+1-n)S1:
- ³ 31 Hardware-Tempo de Supressão QRS:ms -¦
¦11 Dimin/Aum N'ERP por Tabela:
- ³ 32 Tempo de Imobilizaçã de Sincr QRS:ms-¦
¦12 Período Auto-detec W'ke/Choq:
ms³ 33 Atras Sincr QRS:0,1-99,>100 :
-¦
¦13 Paragem Automática SNRT :
³ 34 Nº de Sugestões ( 13,0=desligado): -¦
¦14 Duração SNRT
:
s ³ 35 En Local de Estimulação Quadrada:
-¦
¦15 Repetições Multi_Sx Extras:
- ³ 36 Tempo de Imobilização de SegurançaParada:s¦
¦16 En Diminu. Registo Wencke :
- ³ 37 Som Detectado
:
ms¦
¦17 En Diminuição da Batida Wencke:
- ³ 38 Duração do Som da Estimulação :
ms¦
¦18 Choque adaptativo da taxa S1:
% ³ 39 Configuração predefinida Nº.(1-8): -¦
¦19 Diminuição do Intrachoque ATP:
- ³ 40 PREDEFINIÇÃO DE FÁBRICA Globaldefinida:¦
¦20 Deslocação Táctil do Menu :
³ 41 Método de Entrada Inicial :
-¦
+------------------------------------------------------------------------------------+
1. S1 Mínimo para Estimulação

- Valor S1 mínimo permitido durante o não-choque, por ex.: protocolos de
Estimulação.
2. S1 Mín. Absoluto, por ex.: Choque
- Valor S1 mínimo permitido durante os protocolos de Choque, Estimulação de
Sobrealimentação, ATP.
3. Sx Mínimo (S2-S7) .............
- Valor S2 a S7 mínimo permitido.
4. S1 Mín.auto para ATP .....
- Valor S1 mínimo permitido alcançado através da auto-diminuição no Protocolo
ATP.
5. S1 Mín.auto WENCKE/SNRT
- Valor S1 mín. permitido alcançado através de auto-diminuição no Prot.
Wenckebach e SNRT.
6. S1 Mín.auto para Choque ....
- Valor S1 mín. permitido alcançado através de auto-diminuição no protocolo
Choque.
7. Choque -> Choque de Sobrealimentação - Redireccione o protocolo Choque para o protocolo Sobrealimentação 0= Não
1= redireccionamento
8. Fonte de Saída Sonora ........
- Fonte Sonora; 0=nenhum, 1=apenas coluna do PC, 2=Coluna externa, 3=Ambos
9. F9 %RR Percentagem .........
- Define F9 – S1 = %RR percentagem; limite 50% a 99%.
10. Saída Sincr1 (Série+1-n)S1
- Envie o impulso Sincr ligado (série de accionamento+1-valor) para accionar o
gravador, (1=último impulso de série).
11. Aum/Dimin N'ERP por Tabela
- Dimin/Aumentar no ERP_Nodal é a partir da Tabela de valores – utilize INS no
parâmetro
12. W'ke/Choq Período’autodec
- Intervalo entre a auto-diminuição do S1 nos protocolos Wencke e de Estimulação
de Choque.
13. Paragem Automática de SNRT
- A estimulação cardíaca pára no fim do vencimento do temporizador SNRT.
14. Duração SNRT .................
- Tempo para o alarme em cada série de estimulação cardíaca SNRT.
15. Repete os Extras do MULTI_SX
- Repita os extras VT antes da diminuição. Valor NB 2 => 3 séries repetidas.
16. En Diminuição do registo Wencke
- S1 é diminuído automaticamente e de forma logarítmica durante o Wenckebach,
isto é, na diminuição dos passos.
17. En Diminuição da Batida do Wencke - A auto-diminuição do Wenckebach ocorre em cada nº de estímulos "SÉRIE", não o
tempo.
18. Choque adaptativo à taxa S1
- O S1 inicial no protocolo de Choque e Sobrealimentação será assim de % de
intervalo RR; 0=desactivado.
19. Diminuição do Intrachoque ATP
- Redução do intrachoque no valor S1, isto é, procura.
20. Deslocamento Táctil de Menus
- Permite o deslocamento do dedo nos menus.
21. Sx Mín.auto para RSincr_Sx
- Valor Sx mínimo automaticamente diminuído para o protocolo RSincr_SX.
22. Intervalo de Detecção Taqui
- Define o intervalo de detecção de taquicardia predefinido para o modo de Pausa
PararEmTaqui.
23. His-coincidente RSincr_Sx .
- Define o intervalo HV nominal para calcular His-coincidente S2 (RR-HV).
24. 25. Corrente de Arranque Prot. Temp
- A corrente de estimulação cardíaca é arrancada nesta quantia (como mA ou %).
26. Ganho ECG do Canal Auricular
- Ganho para ECG de ponta do cateter Auricular, 1= ganho mais pequeno, 4=maior.
27. Ganho ECG do Canal Ventricular
- Ganho para ECG de ponta do cateter Ventricular, 1= ganho mais pequeno,
4=maior.
28. Ganho ECG Ext1 ..............
- Ganho para ECG amplificado externo, 1= ganho mais pequeno, 2=maior.
29. Ganho ECG Ext2 ..............
- Ganho para ECG amplificado externo, 1= ganho mais pequeno, 2=maior.
30. Configuração da Detecção QRS Suave - Configuração predefinida para o Menu de Detecção QRS.
31. Hardware do Tempo de Supressão QRS - Tempo de supressão mínimo do detector RR do Hardware – utilizado apenas
se Var 30 for "0".
32. Tempo de imobilização Sincr QRS - Se nenhum QRS for detectado através do tempo de imobilização, a estimulação
cardíaca é accionada ainda assim.
33. -
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34. Nº de Sugestões (14,0=desligado) - Número de Sugestões aquando do lançamento do programa, 0= desactivar.
35. 36. Tempo de imobilização de segurança parada - O teclado parado para este tempo acciona o modo de espera de
segurança que necessita de premir ESC para cont.
37. Som de detecção ..............
- Duração do som produzido com cada detecção QRS. (substituto para ruído).
38. Duração do som da estimulação cardíaca - Duração do som produzido com cada estímulo pelo PC e SGU (substituto
para ruído).
39. Configuração predefinida Nº.(1-5) - Configuração carregada aquando do lançamento do programa.
40. Predefinição de Fábrica Global definida - Repõe todos os parâmetros do programa para as predefinições de Fábrica.
41. Método de Entrada Inicial ...
- Aparelho de Entrada; 1=Ambos, 2= Apenas ecrã táctil, 3= Apenas teclado.
Nota: Pressione "h" para obter mais ajuda detalhada para qualquer variável sob o cursor.

Tabela 8 Página do Menu de Configuração
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13 UNIDADE GERADORA DE ESTÍMULOS EPS320
O sistema Stimlab™ utiliza a Unidade Geradora de Estímulos (SGU) EPS320 para a geração de
estímulos cardíacos. A EPS320 possui dois canais de estimulação independentes opticamente
isolados.

13.1 Formato da Unidade Geradora de Estímulos EPS320
O painel frontal, indicado em Figura 16 possui quatro secções descritas de seguida da esquerda para
a direita:

POTÊNCIA
LEDs

Reforço Manual
Estimulação Cardíaca

Emergência de Saída de Estimulação Cardíaca Normal
Tomada verde
Estimulação

Figura 16 O painel frontal da Unidade Geradora de Estímulos EPS320
Quatro luzes indicadoras de potência no extremo esquerdo:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Potência principal (verde/amarelo)
 VERDE LIGADO - a potência principal está ligada e a unidade Ligada no botão
POTÊNCIA, a bateria de reforço está a a mudar continuamente, A Unidade Geradora
de Estímulos está no modo de operação de CONTROLO DE PC ou REFORÇO
MANUAL.
 VERDE INTERMITENTE - a potência principal está ligada, a unidade está no modo
DE ESPERA; a bateria de reforço está a carregar.
 AMARELO - Potência principal disponível, mas a unidade está DESLIGADA; a bateria
de reforço não está a carregar.
Potência da Bateria (laranja) - potência principal perdida, está a operar com a bateria de
reforço. Espera-se no mínimo um funcionamento de 2 horas de uma bateria de reforço
com carga total.
Bateria Fraca (vermelho) - carga da bateria fraca, apenas aproximadamente 10 minutos
de funcionamento restante.
Controlo da Estimulação Cardíaca do PC (verde) - A ligação de dados RS232 em série
está a funcionar e o Estimulador está sob controlo do computador.
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Controlo da Estimulação Cardíaca Manual de Reforço:
Caso o computador avarie, o Estimulador muda automaticamente para o modo de Estimulação
Cardíaca Manual de Reforço. A estimulação cardíaca poderá então ser ligada/desligada
alternadamente, premindo o botão LIGAR/DESLIGAR ESTIMULAÇÃO CARDÍACA. Note que a
largura de impulso está fixa em 2ms.
Saída de Estimulação:
Dois LEDs verdes marcados como Aurícula e Ventrículo acendem por breves instantes quando o
impulso de estimulação é gerado. Os dois LEDs identificados como Cabo de Verificação sinalizam um
estado de elevada impedância durante o último impulso de estímulo, isto é, a corrente programada
não é distribuída devido à impedância demasiado elevada. Isto deve-se geralmente a uma
desconexão no circuito ou a um cabo/ligação avariado(a).
Saída da Estimulação Fixa de Emergência:
No caso improvável de avaria da própria Unidade Geradora de Estímulos, isto é, o Estimulador não
estimula nem mesmo no modo de ESTIMULAÇÃO CARDÍACA MANUAL DE REFORÇO e o paciente
necessita de estimulação cardíaca urgente, o Operador poderá remover a ficha verde da tomada de
SAÍDA DA ESTIMULAÇÃO e ligá-la à tomada de SAÍDA DA ESTIMULAÇÃO FIXA DE EMERGÊNCIA
à direita da tomada de SAÍDA DA ESTIMULAÇÃO. A impedância líder de estimulação liga
automaticamente a Estimulação Cardíaca de Taxa Fixa de Emergência, a qual inicia imediatamente a
estimulação cardíaca (apenas ventrículo) a 100bpm, com corrente de 5mA e duração de 2ms.

13.2 Ligações do Estimulador EPS320
Figura 17 mostra os conectores no painel traseiro da Unidade Geradora de Estímulos.

Figura 17 Conectores no painel traseiro da SGU (apenas referência)

Ligar/Desligar
Este é o interruptor de potência principal para a Unidade Geradora de Estímulos.

Entrada de Potência:
Entrada de Potência Externa. Ligue apenas a fonte de alimentação de grau médico da Micropace,
Peça Nº. MP3074. A unidade extrai uma corrente média de 750 mA com uma comutação no pico de
1.5A a 15 VDC através de uma tomada Redel de 2 pinos.

Entrada de Ligação a Computador
Ligação de dados RS232 em série para a Entrada COM1 do computador; conector DB9. Utilize
apenas o Cabo de arranque RS232 em Série da Micropace (Peça Nº. MP3033A).
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Entrada ECG-1 e Entrada ECG-2
Estas são entradas macho telefónicas de 6,5mm para ECG de elevado nível. A amplitude da tensão
de entrada é de ±1.0 Volts com uma impedância de entrada de 47kOhms, por isso, a impedância da
fonte deve ser inferior a 4.7 K.

Saída de Sincr-1
Esta entrada distribui um impulso lógico CMOS lógico (positivo 5V) 200 ms lógico em diversas vezes
durante a estimulação.

Entrada Auxiliar
Esta entrada permite a ligação à Caixa do Multiplexador de Estímulos, MP3086.

13.3 Mensagens de Erro no Hardware na Unidade Geradora de
Estímulos EPS320
Os erros de hardware surgem nos ecrãs LED de 7 segmentos identificados como "Intervalo de
Estimulação Cardíaca" e "Corrente" e indicam falhas operacionais relativamente à Unidade Geradora
de Estímulos.

Mensagem
de Erro

Nome do
Erro

Explicação

Acção sugerida

C,P,U,_,E,r,r

Erro CPU

Falha do teste autónomo do CPU.

Contacte o distribuidor

P,O,r,_ ,E,r,r

Erro POR

Contacte o distribuidor

b,u,t,n ,E,r,r

Erro do
botão

S,O,F,t,x,x,x

Erro de
Software

_,I,N,t

Erro de
Interrupçã
o
Erro da
Bateria
Bateria
Fraca

O teste autónomo de alarme do
hardware falhou
Um dos botões/teclas do painel
frontal está preso na posição
LIGADO.
no qual xxx é qualquer número de
3 dígitos. Número de desvio do
fluxo falhado de execução do
software.
Erro no fluxo do programa de
firmware.
A bateria ficou fraca

Ligue novamente a potência externa
e prima o botão Activar Reforço.
Poderá continuar a utilizar o
Estimulador. A bateria interna irá
carregar durante a utilização.
Contacte o Distribuidor ou o seu
departamento de engenharia
biomédica para substituir a bateria.
Contacte o distribuidor

b,A,t,t ,E,r,r
b,A,t,t , ,L,O

E,b,a,t,E,r,r

t,E,S,t ,E,r,r

r,A,t,E ,E,r,r
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Erro de
Bat. de
Emerg.
Erro de
Teste
Erro da
Taxa

Bateria de Reforço < 8.6V durante
o teste autónomo.
O teste autónomo da Bateria de
Emergência falhou.
Falha do teste autónomo da
geração de estímulos ou dos
circuitos de segurança.
Elevada Taxa de Eléctrodo
detectada. A unidade detectou
aparentemente dois impulsos
involuntários com uma distância
inferior a 300 ms. Isso pode deverse a ruído na saída do Estimulador
(por ex.: tensão de ablação RF) ou

Contacte o distribuidor

Contacte o distribuidor

Contacte o distribuidor

Desligue o Estimulador do paciente.
Verifique se o cabo de comunicação
entre o PC e a Unidade Geradora de
Estímulos está seguro e remova
qualquer interferência das saídas do
Estimulador. Reponha a Unidade
Geradora de Estímulos premindo
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Mensagem
de Erro

Nome do
Erro

Explicação

Acção sugerida

o cabo de comunicação.
_,d,c,_,E,r,r

Erro CC

_,t,o,L ,E,r,r

Erro de
Tolerânci
a

N,o,P,C,E,r,r

Nenhum
Erro de
PC

r,E,r,r , E,r,r

Erro de
Recepção

"Activar Reforço". Caso o erro
persista, contacte o distribuidor.
Saída CC detectada. Isto poderá
Desligue o Estimulador do paciente.
dever-se a falha do canal de saída Remova qualquer interferência das
ou ruído na saída do Estimulador
saídas do Estimulador. Reponha a
(por ex.: tensão de ablação RF).
Unidade Geradora de Estímulos
Isto poderá causar arritmias
premindo "Activar Reforço". Caso o
indesejadas.
erro se mantenha, contacte o
distribuidor.
Erro de Tolerância de Impulsos.
Remova qualquer interferência das
Mais de 200 impulsos estavam fora saídas do Estimulador. Reponha a
do limite de tolerância +/- 25%.
Unidade Geradora de Estímulos
premindo "Activar Reforço". Caso o
erro persista, contacte o distribuidor.
Nenhuma comunicação recebida
Verifique se o cabo de comunicação
do PC durante algum tempo.
entre o PC e a Unidade Geradora de
Devido a falha do PC ou
Estímulos é segura. Reinicie a
desconexão do cabo de
Unidade Geradora de Estímulos e o
comunicação.
PC ao desligá-los e ligá-los.
Erros de recepção de ligação de
Ruído na ligação de dados entre a
dados série RS232
Unidade Geradora de Estímulos e o
PC. Verifique o cabo.

Tabela 9 Mensagens de Erro tabulado
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14 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O software do Estimulador Micropace não inicia ao ligar o computador.
(i)

Se o computador não responder ao teclado, verifique todas as ligações de cabos e, de
seguida, reinicie o computador. Se o computador ainda assim não responder, o
computador poderá necessitar de reparação.

A estimulação cardíaca não está a captar e nenhum artefacto de estímulo é verificado.
(i)

Se os LEDs da Aurícula ou Ventrículo estiverem a piscar na Unidade Geradora de
Estímulos no canal apropriado:


(ii)

Se o LED do Cabo de Verificação estiver a piscar, o Estimulador está muito
provavelmente a funcionar correctamente e existe uma avaria algures no cateter ou
nos fios ou, possivelmente mas pouco provável, o fio de estimulação cardíaca não
está em contacto com o microcárdio.

Se os LEDs da Aurícula ou Ventrículo não estiverem a piscar nos canais apropriados:


Se o LED da Potência Principal não estiver verde, mas sim amarelo, a Unidade
Geradora de Estímulos está DESLIGADA - ligue-a ao painel traseiro. Se o LED não
estiver aceso, existe um problema com a fonte de alimentação/potência de ligação verifique esta situação e restaure a potência.



Verifique a ligação entre o Computador e a Unidade Geradora de Estímulos.



Por fim, mude o Modo da Unidade Geradora de Estímulos para o modo de
ESTIMULAÇÃO MANUAL DE REFORÇO, pressionando o botão ACTIVAR
REFORÇO. Pressione LIGAR/DESLIGAR ESTIMULAÇÃO CARDÍACA uma vez. Se a
Unidade Geradora de Estímulos estimular ambos os canais e a Aurícula e o
Ventrículo se acenderem, existe um problema no Computador ou na ligação das
comunicações. Contacte o seu Distribuidor para obter mais ajuda.

O paciente não está a captar mas um artefacto de estímulo é visível.
(i)

Coloque a possibilidade de a corrente poder ser inadequada, experimente aumentar a
saída de corrente.
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Se o LED do Cabo de Verificação estiver a piscar, o fio de estimulação cardíaca não
está em contacto ou está a tocar o miocárdio violado e necessita de
reposicionamento ou poderá ter uma elevada impedância devido a um condutor
avariado.

PORTUGUÊS

ESTIMULADOR CARDÍACO

15 MANUTENÇÃO
Os requisitos de manutenção básicos para um funcionamento contínuo seguro do sistema estão
listados aqui. Consulte a Descrição Técnica para verificações de manutenção preventiva
recomendadas adicionais.

15.1 Baterias
As baterias recarregáveis internas são substituíveis apenas pelo técnico de assistência; consulte a
Etiqueta no lado inferior da Unidade Geradora de Estímulos, MP3008 para o plano de substituição.

15.2 Manutenção e Calibração
(i) Assistência preventiva semanal sugerida:
 Inspeccione, limpe e verifique o teclado relativamente ao seu funcionamento correcto.
 Inspeccione todos os cabos quanto a danos – tal como o esmagamento das rodas do
carrinho.
(ii) Realize a assistência preventiva anual detalhada na Descrição Técnica.

15.3 Instruções de Limpeza
(i) O Estimulador não está protegido contra a entrada de líquidos e o Operador deve protegê-lo
contra contaminação, particularmente resultante de sangue no teclado e derrame de líquidos,
tais como bebidas.
(ii) Todos os componentes do sistema do Estimulador poderão ser limpos externamente
utilizando um pano húmido com agentes de limpeza para equipamento hospitalar
normalizados, tais como 10% de amoníaco ou 10% de lixívia, álcool isopropílico, Cidex ou
detergente suave. Não pulverize nem verta agentes no equipamento e não utilize solventes
de acetona.
(iii) Cubra o Ecrã Táctil com um saco plástico estéril caso tenha de fazer parte de um campo
estéril para evitar a entrada de líquidos ou fluídos orgânicos. Para limpar o ecrã táctil, utilize
detergente para limpar janelas ou vidros.

15.4 Vida Útil e Eliminação
(i)

O sistema de Estimulador possui um tempo de vida útil previsto de 7
anos.

(ii)

Após a colocação fora de serviço, elimine a bateria de ácido de chumbo
do MP3008 através de unidades de eliminação de resíduos ou de
reciclagem aprovadas. Mais informações disponíveis em
www.micropace.com.au.

(iii)

A legislação da UE implementada em todos os Estados-Membros exige
que os resíduos de produtos eléctricos e electrónicos portadores da
marca (direita) sejam eliminados separadamente dos resíduos
domésticos normais. Isto aplica-se a monitores e acessórios eléctricos
como cabos de sinal ou cabos de alimentação. Quando tiver de eliminar
o seu Estimulador Cardíaco Micropace, por favor contacte o Distribuidor
ou a Micropace directamente.

PORTUGUÊS
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