PT (BR) Instruções de uso para aparelhos do tipo WM 100 TD
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Aparelhos para terapia do sono
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1 Introdução

1 Introdução
1.1 Finalidade de uso
Os aparelhos do tipo WM 100 TD são aparelhos de terapia controlados por pressão,
não invasivos e não vitais para o tratamento de distúrbios respiratórios do sono (SBAS)
ou para o tratamento intermitente da insuficiência respiratória através de uma
máscara.
Os aparelhos são utilizados por pessoas a partir de um peso de 30 kg. O modo CPAP
pode ser utilizado em crianças a partir dos 3 anos de idade. O aparelho só pode ser
utilizado por indicação médica.
Os aparelhos do tipo WM 100 TD são utilizados em estabelecimentos clínicos e em
ambientes domésticos. Os aparelhos também são levados em viagem quando
utilizados no ambiente doméstico.

1.2 Descrição do funcionamento
O ventilador do aparelho de terapia aspira o ar ambiente através de um filtro,
comprime o ar e transporta-o para a saída do aparelho.
A partir daqui o ar flui através do sistema de tubos e da máscara para o paciente. O
sistema de expiração antes da máscara, ou integrado opcionalmente na máscara,
impede a acumulação do ar expirado enriquecido com CO2 no sistema de tubos.
O aparelho de terapia apura e analisa o sinal da pressão e do fluxo respiratório. Desta
forma é possível detectar eventos respiratórios.
O aparelho pode trabalhar com um nível de pressão (CPAP) ou com dois ou três níveis
de pressão (BiLevel ou pressão inspiratória, pressão expiratória e pressão expiratória
final). Consoante a variante, os níveis de pressão do aparelho podem ser definidos
automaticamente entre limites predefinidos ou também podem ser definidos
manualmente. Em função do modo, a pressão pode ser aplicada continuamente em
um nível ou pode ser ativada pelo paciente ou comandada por tempo. Os sinais da
pressão, os sinais do fluxo respiratório bem como os eventos respiratórios podem ser
salvos e/ou transferidos para um sistema PSG de forma analógica.
Os dados de tratamento são salvos no aparelho e num cartão SD para o controle do
tratamento.
O aparelho é operado através de uma tecla de ligar/desligar e de uma tela de toque.
O aparelho pode ser comandado à distância através do software de tratamento
prismaTS.
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As definições são mantidas no caso de falha de corrente e o tratamento prossegue
assim que a alimentação de corrente for restabelecida.

1 Introdução

1.3 Qualificações do usuário
A pessoa que opera o aparelho é designada como usuário nestas instruções de uso.
O paciente é a pessoa que recebe o tratamento. Executar sempre todos os passos de
operação de acordo com estas instruções de uso.

1.4 Indicações
prisma20C
Aparelho de terapia CPAP para o tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do
sono com uma necessidade constante de pressão.

prisma20A
Aparelho de terapia APAP para o tratamento de pacientes com apneia obstrutiva do
sono com uma necessidade variável de pressão. A pressão de tratamento adapta-se
automaticamente à necessidade de pressão do paciente.

prismaCR
Aparelho de terapia para o tratamento de pacientes com respiração periódica ou
respiração Cheyne-Stokes (p. ex. no caso de insuficiência cardíaca), bem como para a
apneia do sono central, mista ou complexa. O aparelho de terapia adapta a ventilação
de forma automática e contínua às necessidades variáveis do paciente.

prisma25S
Aparelho de terapia BiLevel para o tratamento de pacientes com apneia do sono
obstrutiva, mista ou complexa e uma necessidade de pressão alta e/ou irregular, uma
aderência terapêutica com CPAP insuficiente. O aparelho tem diferentes níveis de
pressão durante a inspiração e a expiração.

prisma25S-C
Aparelho de terapia BiLevel para o tratamento de pacientes com apneia do sono
obstrutiva, mista ou complexa e uma necessidade de pressão alta, uma aderência
terapêutica com CPAP insuficiente. O aparelho tem diferentes níveis de pressão
durante a inspiração e a expiração.

prisma25ST
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Aparelho de terapia BiLevel para o tratamento de pacientes com apneia do sono
obstrutiva, mista ou complexa e uma necessidade de pressão alta e/ou irregular, uma
aderência terapêutica com CPAP insuficiente, apneias centrais, hipoventilação
relacionada com o sono ou dependente da posição (p. ex. OHS), insuficiência
respiratória, insuficiência respiratória coexistente (p. ex. DPOC/Overlap). O aparelho
tem diferentes níveis de pressão durante a inspiração e a expiração e uma frequência
de backup para o tratamento de eventos centrais.
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prisma30ST
Aparelho de terapia BiLevel para o tratamento de pacientes com apneia do sono
obstrutiva, mista ou complexa e/ou acionamento respiratório reduzido crônico
(p. ex. hipoventilação relacionada com o sono ou dependente da posição ou OHS
estável crônica), insuficiência respiratória p. ex. DPOC.

1.5 Contraindicações
São conhecidas as seguintes contraindicações - Em cada caso, a decisão sobre a
utilização do aparelho de terapia cabe sempre ao médico responsável.
Descompensação cardíaca aguda, graves transtornos do ritmo cardíaco, hipotonia
grave, principalmente em ligação com depleção de volume intravascular, epistaxe
grave, risco elevado de barotraumas, graves doenças pulmonares crônicas/
descompensadas, pneumotórax ou pneumomediastino, pneumoencéfalo,
traumatismo craniano, status após cirurgia cerebral, bem como após intervenção
cirúrgica na hipófise ou no ouvido médio ou interno, inflamação aguda dos seios
paranasais (sinusite), inflamação do ouvido médio (otite média) ou perfuração do
tímpano, desidratação.

prismaCR
Insuficiência cardíaca sistólica sintomática crónica (NYHA 2-4) com fração de ejeção do
ventrículo esquerdo reduzida (FEVE ≤ 45 %) e apneia predominante central do sono,
moderada a grave (IAH 15/h, IAHC/IAH 50 % e IAC 10/h).

1.6 Efeitos secundários
Na aplicação do aparelho de terapia podem ocorrer os seguintes efeitos colaterais
indesejados na operação curta e prolongada: Pontos de pressionamento da máscara
respiratória e da almofada para a testa no rosto, vermelhidão da pele do rosto, nariz
entupido, nariz seco, boca seca pela manhã, sensação de pressão sinusal, Irritações da
conjuntiva nos olhos, insuflação de ar gastrointestinal ("flatulência estomacal"),
sangramento nasal.
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Estes efeitos secundários são comuns no tratamento com um aparelho de terapia do
sono e não são específicos da utilização dos aparelhos do tipo WM 100 TD.

2 Segurança

2 Segurança
Ler com atenção estas instruções de uso. Elas são parte integrante do aparelho descrito
e têm de estar sempre disponíveis.
Utilizar o aparelho exclusivamente para o campo de aplicação descrito (ver "1.1
Finalidade de uso", página 4).
Para sua própria segurança e dos seus pacientes e, em conformidade com os requisitos
da diretiva 93/42/CEE, observe atentamente as seguintes indicações de segurança.

2.1 Instruções de segurança
2.1.1 Manuseamento do aparelho de terapia, componentes e acessórios

Perigo de ferimentos devido a falhas de funcionamento do aparelho ou dos
componentes!
Um aparelho danificado ou componentes danificados podem ferir o paciente, o
usuário e as pessoas que se encontram próximas.
⇒ Operar o aparelho e os componentes apenas quando estes não estão danificados
por fora.
⇒ Operar o aparelho e os componentes apenas quando o teste de funcionamento
tiver sido concluído com êxito.
⇒ Operar o aparelho apenas quando o mostrador funcionar.
Perigo de ferimentos devido à operação do aparelho fora das condições
ambientais prescritas!
A utilização do aparelho fora das condições ambientais prescritas pode levar a
tolerâncias não aplicáveis, à falha do aparelho e a ferimentos no paciente.
⇒ Operar o aparelho apenas dentro das condições ambientais prescritas (ver "13.1
Dados técnicos", página 54).
Perigo de ferimentos devido à reutilização de artigos descartáveis!
Os artigos descartáveis só podem ser utilizados uma vez. Os artigos descartáveis que
são reutilizados podem estar contaminados e/ou limitados no seu funcionamento
provocando assim ferimentos no paciente.
⇒ Não reutilizar artigos descartáveis.
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2 Segurança

Perigo de infeção devido à reutilização do aparelho de terapia!
Se o aparelho de terapia for utilizado por vários pacientes, podem ser transmitidas
infeções ao próximo paciente.
⇒ Utilizar um filtro de bactérias.
⇒ No caso de reutilização do aparelho sem filtro de bactérias: Solicitar a execução
dos procedimentos de higiene no aparelho pelo fabricante ou por um
revendedor.
Tratamento impedido devido a elevada resistência na utilização de filtros de
bactérias!
A nebulização ou umidificação pode aumentar a resistência dos filtros de bactérias e,
dessa forma, alterar a aplicação da pressão terapêutica.
⇒ Verificar regularmente o filtro de bactérias quanto a elevada resistência e
bloqueios, e eliminar os mesmos.

2.1.2 Abastecimento de energia

Perigo de ferimentos devido a ficha de rede não acessível!
Uma ficha de rede bloqueada não pode ser desligada em caso de emergência
podendo provocar ferimentos.
⇒ Manter o acesso à ficha de rede e à alimentação de rede sempre livre.

8
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Perigo de ferimentos e de danos materiais devido a abastecimento
insuficiente de energia!
A operação do aparelho fora do abastecimento de energia previsto pode ferir o
usuário e danificar o aparelho.
⇒ Operar o aparelho apenas com o aparelho de rede fornecido em tensões de
100 V a 240 V.
⇒ Utilizar o adaptador DC para a operação com tensões de 12 V ou 24 V.

2 Segurança

2.1.3 Transporte

Danos materiais devido a água no aparelho!
Se o aparelho for posicionado com muita inclinação, pode entrar água residual do
umidificador do ar de respiração no aparelho e danificá-lo.
⇒ Não transportar ou inclinar o aparelho com o umidificador do ar de respiração
cheio.
Danos materiais devido a sujeira no aparelho!
A entrada de sujeira durante o transporte pode danificar o aparelho.
⇒ Transportar o aparelho apenas com a cobertura montada.
⇒ Transportar o aparelho na respectiva bolsa de transporte.

2.1.4 Tratamento

Perigo de incêndio devido à utilização de oxigênio em combinação com
substâncias combustíveis!
O oxigênio em combinação com substâncias combustíveis pode provocar explosões
espontâneas. No caso de um arejamento insuficiente, o oxigênio pode acumular-se no
ambiente (p. ex. vestuário, cabelos, roupa de cama) e provocar incêndios e,
consequentemente, ferimentos no paciente, no usuário e nas pessoas que se
encontram próximas.
⇒ É proibido fumar.
⇒ Não utilizar fogo desprotegido.
⇒ Assegurar que existe um arejamento suficiente.
⇒ Utilizar a válvula de segurança de oxigênio.
⇒ Manter o aparelho e as uniões roscadas livres de óleo e gordura.
⇒ Fechar sempre as coberturas de proteção contra salpicos após a utilização.
Perigo de incêndio devido à utilização de oxigênio em combinação com
substâncias combustíveis!
A alimentação de oxigênio sem um dispositivo de proteção especial pode causar um
incêndio e ferir pessoas.
⇒ Utilizar sempre a válvula de segurança de oxigênio.
⇒ Respeitar as instruções de uso da válvula de segurança de oxigênio e do sistema
de alimentação de oxigênio.
⇒ Colocar as fontes de oxigênio a uma distância superior a um 1 m do aparelho.
WM 67850d 01/2019
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Tratamento impedido e danos materiais devido a sujeira no aparelho ou no
umidificador do ar de respiração!
A entrada de sujeira pode prejudicar o sucesso do tratamento e danificar o aparelho.
⇒ Utilizar o filtro de ar cinza.
⇒ Se necessário, utilizar o filtro de pólen branco (acessório opcional).
Perigo de ferimentos devido a uma abertura de conexão ao paciente quente
na utilização do aquecimento do tubo!
O aquecimento do tubo gera em combinação com o aparelho uma temperatura
ligeiramente mais elevada na abertura de conexão ao paciente.
⇒ Respeitar as instruções de uso do aquecimento do tubo.

10

•

A utilização de artigos de outras marcas pode provocar falhas de funcionamento e
limitar a aptidão para utilização. Além disso, os requisitos de biocompatibilidade
podem não ficar assegurados. Ter em atenção que, nestes casos, a garantia perde a
validade e que não assumimos qualquer responsabilidade pela não-utilização dos
acessórios recomendados nas instruções de uso e das peças sobressalentes originais.

•

Os trabalhos de reparação e de manutenção só podem ser efetuados pelo fabricante
ou por pessoal especializado expressamente autorizado por este.

•

Ligar exclusivamente os aparelhos e módulos aprovados de acordo com estas
instruções de uso. Os aparelhos têm de estar em conformidade com as normas
aplicáveis aos mesmos. Posicionar os aparelhos para fins não médicos fora do
ambiente do paciente.

•

O aparelho está sujeito a medidas especiais de precaução no que diz respeito a CEM
(compatibilidade eletromagnética). Entre o aparelho e aparelhos que emitam
radiações de alta frequência (p. ex. telefones celulares) é necessário manter uma
distância de, pelo menos, 30 cm. Isso também é válido para acessórios como, p. ex.,
cabos de antena e antenas externas. A inobservância pode conduzir a uma redução
das características de desempenho do aparelho.

•

O aparelho não pode operar fora do ambiente CEM prescrito para o mesmo (ver "1.1
Finalidade de uso", página 4), para evitar eventos indesejados para o paciente ou
operador devido a interferências eletromagnéticas. Não operar o aparelho se caixas,
cabos ou outros dispositivos para a blindagem eletromagnética estiverem danificados.
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2 Segurança

•

Não operar o aparelho nas imediações de outros aparelhos ou empilhado. Caso
contrário, pode haver falhas de funcionamento. Se for necessário operar o aparelho
nas imediações de outros aparelhos ou empilhado, observar todos os aparelhos para
assegurar uma operação correta de todos eles.

•

Operar o aparelho apenas dentro das condições ambientais prescritas (ver "13.1
Dados técnicos", página 54).

•

O operador é responsável por assegurar a compatibilidade do aparelho de terapia e de
todos os componentes ou acessórios ligados ao paciente.

•

Usar somente acessórios do fabricante. Especialmente os cabos de conexão elétrica de
outros fabricantes podem provocar um comportamento irregular do aparelho.

•

As modificações no aparelho só podem ser efetuadas pelo fabricante ou por pessoal
especializado expressamente autorizado por este.

•

Cumprir as indicações da seção dos procedimentos de higiene para evitar o
aparecimento de infeções ou contaminações bacterianas (ver "7 Procedimentos de
higiene", página 44).

•

O operador é responsável por assegurar que o ajuste da pressão terapêutica para cada
paciente foi determinado individualmente com a configuração do aparelho a usar,
incluindo os acessórios.

•

O operador deve avaliar regularmente a eficácia das definições terapêuticas.

•

Respeitar também as instruções de uso do aparelho de terapia, dos componentes e
dos acessórios.

•

Realizar um teste de funcionamento antes de cada utilização (ver "8 Teste de
funcionamento", página 48).

•

Manter o aparelho de terapia e os acessórios longe de crianças e animais domésticos.
Guardar o aparelho de terapia na bolsa de transporte durante o transporte e quando
não está em uso.

2.3 Indicações de aviso neste documento
As indicações de aviso identificam uma informação relevante para a segurança.
As indicações de aviso encontram-se no desenrolar de uma ação e antes de um passo
de ação que implique perigo para pessoas ou objetos.
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Perigo!
Identifica uma situação de risco extremamente grave. A
inobservância desta indicação resulta em ferimentos graves
irreversíveis ou em morte.
Atenção!
Identifica uma situação de risco extremamente grave. A
inobservância desta indicação pode resultar em ferimentos
graves irreversíveis ou mortais.
Cuidado!
Identifica uma situação de risco. A inobservância desta
indicação pode resultar em ferimentos ligeiros ou de
gravidade média.
Aviso!
Identifica uma situação prejudicial. A inobservância desta
indicação pode provocar danos materiais.

12
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Identifica indicações úteis no desenrolar de uma ação.

3 Descrição do produto

3 Descrição do produto
3.1 Visão geral do aparelho de terapia
3

2

1

5

4

6

7
13
17

16

14
15

Nº

DESIGNAÇÃO

1

Cobertura

2
3
4
5
6
7
8
WM 67850d 01/2019

9

8

12

11

10

9

DESCRIÇÃO
Cobre a ligação do umidificador se não estiver ligado
qualquer umidificador do ar de respiração.

Botão de desbloqueio
Permite remover a cobertura para ligar o umidificador.
do aparelho de terapia
Permite operar o aparelho de terapia e o umidificador
Mostrador
do ar de respiração.
Exibe definições e valores atuais.
Interface do sistema
Conecta o aparelho de terapia com os módulos.
Pega
Permite levantar e transportar o aparelho de terapia.
Cartão SD
Grava os dados de tratamento.
Compartimento do
Aloja o filtro de ar e, eventualmente, o filtro de pólen.
filtro na
Aqui, o ar de respiração é aspirado e o pó é filtrado.
área de aspiração
Entrada de tensão
Liga o aparelho de terapia ao aparelho de rede.
Fonte de alimentação Fornece tensão ao aparelho de terapia. Liga a fonte de
com cabo de conexão alimentação ao aparelho de terapia.

PT (BR)

| 13
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Nº
10
11
12
13

14
15
16
17

DESIGNAÇÃO
Orifícios de bloqueio
Cabo de conexão
de rede
Alojamento do
cartão SD

DESCRIÇÃO
Aloja um módulo e fixa-o ao aparelho de terapia.
Liga a fonte de alimentação à tomada.

Aloja um cartão SD. O símbolo no mostrador indica a
comunicação entre o cartão SD e o aparelho de terapia.
Serve para a ligação ponto por ponto com um PC, no qual
Ligação para micro USB está instalado o prismaTS. Permite efetuar definições no
aparelho de terapia e ler dados.
Liga e desliga o aparelho de terapia.
Tecla de ligar/desligar Comuta o aparelho de terapia para standby.
Inicia e para o tratamento.
Tubo de respiração
Liga o aparelho de terapia à máscara respiratória
Conexão do
Conexão da alimentação elétrica para um tubo aquecível.
aquecimento do tubo
Conexão para o tubo de respiração através do qual é
Saída do aparelho
fornecido ar de respiração ao paciente.

3.2 Mostrador
As indicações no mostrador dependem do estado atual do aparelho de terapia:
•

Estado Standby (não é feito tratamento)
Durante os primeiros 30 segundos são exibidas as horas de serviço do aparelho de
terapia desde o início do tratamento. A seguir o aparelho comuta
automaticamente para a tela inicial.
Na tela inicial é exibida a hora e, caso o despertador esteja ligado, a hora de
despertar (ver "3.2 Mostrador", página 14).
É possível efetuar definições no aparelho de terapia (ver "6 Definições no menu",
página 40).

•

Estado Tratamento (é feito tratamento)
Decorre um tratamento (ver "3.2.2 Mostrador no estado Tratamento",
página 16).
É possível realizar o teste da máscara e iniciar o auxiliar de adormecimento
softSTART (ver "5 Operação", página 25).
Estado Poupar energia
O aparelho de terapia é alimentado com corrente a um nível muito baixo, não é
exibido nada no mostrador. É possível comutar novamente para o estado de
.
standby premindo a tecla de ligar/desligar

14
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•

3 Descrição do produto

3.2.1 Mostrador no estado Standby (tela inicial)

1
5

2

3
4
Nº
1
2
3
4
5

DESIGNAÇÃO
Tecla do menu de
informações
Despertador com hora de
despertar
Tecla de menu
Tecla de redução da
luminosidade
Hora

DESCRIÇÃO
Oferece acesso ao menu de informações.
O despertador está ligado.
Exibe a hora de despertar definida.
Oferece acesso aos menus de definição.
Torna o mostrador escuro.
Indica a hora atual.

WM 67850d 01/2019

PT (BR)

| 15

3 Descrição do produto

3.2.2 Mostrador no estado Tratamento

1

2
3
4

8

9

5

7
DESIGNAÇÃO
Hora
Símbolo de cartão SD

3

Tecla de informação

4

Despertador com hora de
despertar

5

Tecla softSTART

6
7

8
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Símbolo do estado da
respiração
Símbolo do estado da
máscara com indicação de
fuga
Tecla de umidificador do
umidificador do ar de
respiração

DESCRIÇÃO
Indica a hora atual.
O cartão SD está inserido no aparelho de terapia.
Oferece acesso à tela de informação com
informações detalhadas sobre o tratamento
atualmente em curso.
O despertador está ligado.
Exibe a hora de despertar definida.
Liga ou desliga a função softSTART.
Exibe o tempo de funcionamento restante.
Se o softSTART estiver desligado, é exibida a
duração softSTART definida.
Se a tecla softSTART não estiver disponível,
significa que o médico ou o revendedor bloqueou
esta função.
Indica o estado atual da respiração.
Indica quão bem a máscara respiratória assenta.
Indica que o umidificador do ar de respiração está
conectado e ligado.
Exibe o nível configurado do umidificador do ar de
respiração.

WM 67850d 01/2019

Nº
1
2

6

3 Descrição do produto

Nº
9

DESIGNAÇÃO
Teclas de função do
umidificador do ar de
respiração

DESCRIÇÃO
Permite aumentar e reduzir o nível do umidificador.

3.2.3 Símbolos no mostrador
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
O filtro de bactérias está ligado e ativado.
Se o símbolo for exibido apesar de não ser utilizado qualquer filtro de
bactérias, contatar o revendedor.
É necessário substituir o filtro de ar (o símbolo só é exibido se o
revendedor tiver ativado o lembrete para a substituição do filtro de ar).
É necessário efetuar a manutenção (o símbolo só é exibido se a função
de manutenção estiver ativada).
Porta USB

O módulo prismaCONNECT está conectado
O módulo prismaPSG está conectado (símbolo verde)
Não foi estabelecida ligação com o módulo prismaPSG (símbolo
cinzento)
Conexão de rede disponível (símbolo verde)

Conexão de rede indisponível (símbolo cinzento)
O cartão SD está inserido no respetivo alojamento.
Símbolo a piscar: Estão a ser salvos dados no cartão SD ou lidos do
cartão SD.
O umidificador do ar de respiração está conectado e desligado.
WM 67850d 01/2019
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3 Descrição do produto

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
O umidificador está conectado e ligado.
É exibido o nível de umidificador definido.
A seleção dos níveis do umidificador 1-7 pode estar limitada pelo
médico.
O umidificador está conectado e não contém água.
O despertador está ligado.
Se não for exibido o símbolo de despertador: o despertador está
desligado.
Indica o estado da respiração:
• A seta aponta para cima: inspiração
• A seta aponta para baixo: expiração
• Seta verde: respiração espontânea
• Seta laranja: respiração assistida
Apneia
A máscara está bem colocada, sem fugas.
A máscara não está bem colocada, há muita fuga, a eficiência do
tratamento não é garantida.
Indica o diâmetro do tubo em mm.
Indica o nível de menu atual:
Quantos mais pontos verdes forem exibidos, mais abaixo se encontra na
estrutura do menu.

Janela de alarme
Disparado alarme de baixa prioridade.
O alarme fica em pausa durante 2 minutos.

18
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Indica que o sinal acústico para um alarme pode ser silenciado (símbolo
preto)

3 Descrição do produto

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
O sinal acústico para alarme está silenciado (símbolo laranja)

3.3 Acessórios
1
2
3

4
5
8

7
6
Nº
1

DESIGNAÇÃO
Umidificador aquecido

2

Filtro de pólen

3

Inversor

4
WM 67850d 01/2019

5

DESCRIÇÃO
Serve para umidificar o ar de respiração.
Filtra o ar de respiração aspirado e evita a entrada de pó
fino, polens e esporos de fungos.
Opera o aparelho através de uma tomada de corrente
contínua (12 V / 24 V).

Tubo de respiração com
Liga o aparelho de terapia à máscara respiratória.
um diâmetro de 15 mm
Estabelece a conexão entre o aparelho de terapia e um PC
Módulo de comunicação
ou um módulo PSG

PT (BR)
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3 Descrição do produto

6
7
8
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DESIGNAÇÃO
DESCRIÇÃO
Conecta o aparelho de terapia a um sistema de chamada
Módulo SpO2 e de
chamada de enfermeira e emite dados SPO2 e de frequência cardíaca.
Converte os sinais digitais do aparelho de terapia em
Módulo PSG
dados analógicos. É usado em laboratórios do sono.
Tubo aquecível
Evita a formação de condensação no tubo de respiração.

WM 67850d 01/2019

Nº

4 Preparação

4 Preparação
4.1 Instalar o aparelho de terapia

Danos materiais devido a sobreaquecimento!
As temperaturas demasiado altas podem causar o sobreaquecimento do aparelho
de terapia e danificar o mesmo.
⇒ Não cobrir o aparelho de terapia nem a fonte de alimentação com têxteis
(p. ex. o cobertor).
⇒ Não operar o aparelho de terapia nas proximidades de um aquecedor.
⇒ Não expor o aparelho de terapia à radiação solar direta.
⇒ Não operar o aparelho de terapia dentro da bolsa de transporte.
1. Colocar o aparelho de terapia sobre uma superfície plana (p. ex. uma mesinha de
cabeceira).
2. Manter a área de aspiração do aparelho de terapia livre.
3. Manter o acesso à ficha de rede e à tomada livre.
4. Retirar a película protetora do aparelho de terapia.

4.2 Ligar a alimentação de corrente

Perigo de ferimentos devido a choque elétrico provocado pela conexão de
uma fonte de alimentação incorreta à alimentação de rede!
A fonte de alimentação possui um dispositivo de segurança contra choque elétrico.
A utilização de uma fonte de alimentação não original pode provocar ferimentos no
usuário e no paciente.
⇒ Operar o aparelho apenas com a fonte de alimentação recomendada pelo
fabricante ligada à alimentação de rede.

WM 67850d 01/2019
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2. Inserir a ficha livre do cabo de conexão da fonte de alimentação na conexão para
a alimentação de corrente do aparelho de terapia. No processo, ter atenção ao
alinhamento da ficha.
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1. Ligar o cabo de conexão de rede à fonte de alimentação.

4 Preparação

No caso de se pretender operar o aparelho de terapia com 12 V ou 24 V, ligar o
inversor WM 24616 (12 V) ou WM 24617 (24 V) disponível opcionalmente ao
aparelho.
3. Inserir a extremidade livre do cabo de conexão de rede na tomada.
A fonte de alimentação se ajusta automaticamente à tensão de rede (110 V ou
240 V).
O LED na fonte de alimentação acende a verde.
No caso de se pretender desligar o aparelho de terapia da alimentação de corrente,
premir a patilha existente na ficha e puxar a ficha para fora.
Não puxar pelo cabo de conexão de rede.

4.2.1 Ligar o tubo de respiração

Perigo de ferimentos devido a sistema de tubos do paciente contaminado ou
infetado!
Um sistema de tubos do paciente contaminado ou infetado devido a procedimentos
de higiene não efetuados ou efetuados incorretamente pode transmitir
contaminações ou infeções ao próximo paciente e feri-lo.
⇒ Não preparar novamente os sistemas de tubos descartáveis.
⇒ Utilizar um filtro de bactérias.
⇒ Executar procedimentos de higiene corretos nos sistemas de tubos reutilizáveis.
(ver "7.4 Executar os procedimentos de higiene no tubo de respiração",
página 47)
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1. Inserir o tubo de respiração na saída do aparelho.
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Perigo de asfixia devido à utilização de máscaras para nariz e boca sem
sistema de expiração!
Na utilização de máscaras para nariz e boca sem sistema de expiração integrado, a
concentração de CO2 pode subir para valores críticos e colocar o paciente em perigo.
⇒ Utilizar as máscaras para nariz e boca com sistema de expiração externo, caso o
sistema de expiração não esteja integrado.
⇒ Respeitar as instruções de uso do sistema de expiração.
2. Caso não esteja integrado: Inserir o sistema de expiração externo entre a máscara
respiratória e o tubo de respiração (ver as instruções de uso da máscara respiratória
e do sistema de expiração).

Perigo de ferimentos devido a tubo de respiração disposto incorretamente!
Um tubo de respiração disposto incorretamente pode ferir o paciente.
⇒ Nunca colocar o tubo de respiração à volta do pescoço.
⇒ Não utilizar peças pequenas que possam ser engolidas, para fixar o tubo de
respiração.
⇒ Não esmagar o tubo de respiração.
3. Ligar a máscara ao tubo de respiração.
A posição adequada e o ajuste da máscara na face do paciente são fundamentais
para a operação padronizada do aparelho.
4. Verificar se o diâmetro do tubo utilizado está definido no aparelho de terapia
(ver "6.2 Definir os parâmetros dos acessórios", página 41).
5. Colocar a máscara respiratória (ver as instruções de uso da máscara respiratória).
6. Iniciar o tratamento (ver "5.4 Iniciar o tratamento", página 27).
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7. Para verificar a posição da máscara, efetuar o teste da máscara (ver "5.6 Executar
um teste da máscara", página 29).

5 Operação

5 Operação
5.1 Navegar no menu
Todas as definições no menu são feitas através do mostrador. Pressionar diretamente
o campo desejado no mostrador.
TECLA

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO
Navegar uma tela para trás
Navegar uma tela para a frente
Selecionar valores:
• Se o parâmetro conseguir assumir apenas 2 valores
(p. ex. ligar/desligar): Pressionar a tecla.
O valor muda.
• Se o parâmetro conseguir assumir muitos valores diferentes,
premir a tecla e selecionar o valor a partir da visão geral.
Aumentar ou diminuir o valor
Confirmar o valor
Descartar o valor
Voltar para a tela inicial (estado standby ou de tratamento)

5.2 Ligar o aparelho de terapia
5.2.1 Ligar o aparelho de terapia pela primeira vez
É necessário configurar o aparelho de terapia antes do primeiro tratamento. Efetuar as
definições, caso o revendedor ainda não o tenha feito.
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Danos materiais devido à interrupção da alimentação de corrente durante a
configuração!
A configuração não é realizada corretamente se a alimentação de corrente for
interrompida precocemente.
⇒ Manter o aparelho de terapia ligado à alimentação de corrente durante a
configuração.
⇒ A alimentação de corrente só pode ser interrompida depois de surgir a
mensagem Configuração bem-sucedida.
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1. Estabelecer a alimentação de corrente (ver "4.2 Ligar a alimentação de corrente",
página 21).
2. Selecionar o idioma.

3. Com as teclas de seta

e

selecionar o fuso horário.

4. Definir a hora:
• Selecionar o horário de verão
ou o horário de inverno
: Para
selecionar, clicar no símbolo com o fundo cinza. O fundo fica verde quando a
definição está ativa.
•

Definir os minutos com as teclas de seta do lado direito.

•

Selecionar o formato da hora: 24 h (0 a 24 horas) ou 12 h (0-12 horas)
.

Se o revendedor tiver fornecido um cartão SD com a configuração, inserir o mesmo
no aparelho de terapia (ver "5.11.1 Utilizar o cartão SD", página 37). As definições
são então transferidas automaticamente para o aparelho de terapia.
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5. Confirmar a hora definida com a tecla

5 Operação

5.2.2 Ligar outras vezes o aparelho de terapia
O aparelho de terapia pode assumir 3 estados diferentes:
• Estado Standby (não é feito tratamento)
•

Estado Tratamento (é feito tratamento)

•

Estado Poupar energia (o mostrador está desligado para poupar energia durante
o dia)

1. Para comutar o aparelho de terapia para o estado Standby, ligar a alimentação de
corrente (ver "4.2 Ligar a alimentação de corrente", página 21).
2. Se o mostrador permanecer desligado, significa que o aparelho de terapia se
encontra no estado Poupar energia: Premir a tecla de ligar/desligar
.
Após a ligação, são exibidas as horas de serviço relativas ao paciente durante
30 segundos.

5.3 Desligar o aparelho de terapia
1. Para poupar energia durante o dia, manter premida a tecla de ligar/desligar
durante 3 segundos.
ou
Se a função de poupar energia automaticamente estiver ativada: o aparelho de
terapia comuta automaticamente para o estado Poupar energia 15 minutos após
a última ação do usuário.
A função de poupar energia automaticamente é ativada no menu Menu principal |
Aparelho | Poupar energia (ver "6.4 Definir os parâmetros do aparelho", página 42).

5.4 Iniciar o tratamento
1. Ligar os componentes (ver "6.1 Definir os parâmetros de conforto", página 40).
2. Estabelecer a alimentação de corrente (ver "4.2 Ligar a alimentação de corrente",
página 21).
3. Se o mostrador permanecer desligado, significa que o aparelho de terapia se
encontra no estado Poupar energia: Premir a tecla de ligar/desligar
.
O aparelho de terapia comuta para o estado Standby.
4. Premir a tecla de ligar/desligar
.
ou
Se a função autoSTART-STOP estiver ativada: Respirar para a máscara.
A função autoSTART-STOP é ativada no menu Menu principal | Conforto |
autoSTART-STOP (ver "6.1 Definir os parâmetros de conforto", página 40).
WM 67850d 01/2019

O tratamento é iniciado.
É exibida a tela inicial no estado Tratamento.
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Se desejar visualizar informações detalhadas sobre o tratamento: Pressionar a tecla de
.
informação

Para que possa dormir descansado, o mostrador fica escuro automaticamente após
30 segundos. O tratamento prossegue normalmente. Assim que o mostrador for
premido, é exibida novamente a tela inicial no estado Tratamento.

5.5 Finalizar o tratamento
1. Premir a tecla de ligar/desligar
.
ou
Se a função autoSTART-STOP estiver ativada: Remover a máscara respiratória.
O tratamento é finalizado automaticamente após 5 segundos.

Os dados de tratamento do último período de tratamento são exibidos por breves
instantes, caso o médico ou o revendedor tenha desbloqueado esta função. Caso
contrário, só é exibida a duração da utilização.
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A função autoSTART-STOP é ativada no menu Menu principal | Conforto |
autoSTART-STOP (ver "6.1 Definir os parâmetros de conforto", página 40).

5 Operação

Quantos mais vistos verdes (máximo 3) forem exibidos, melhor é o resultado.
Se finalizar o tratamento durante a noite antes do tempo, pode escurecer o
mostrador premindo a tecla de redução da luminosidade na tela inicial
, para
poder dormir descansado.
O aparelho de terapia continua a ser alimentado com corrente e o despertador
funciona. Assim que tocar no mostrador, é exibida novamente a tela inicial no estado
Standby.

5.6 Executar um teste da máscara
O aparelho de terapia está equipado com uma função de teste da máscara. Para
minimizar o risco de fugas e para testar a posição correta da máscara mesmo com
pressões elevadas, é possível efetuar um teste da máscara antes do início do
tratamento.
Condição prévia
•

A função de teste da máscara foi ativada pelo médico ou pelo revendedor.

•

O aparelho de terapia está no estado Tratamento.

1. Premir a tecla

.

2. Para iniciar o teste da máscara, premir a tecla de teste da máscara
É exibido o tempo restante em segundos.

.

3. Verificar a estanqueidade da máscara através da indicação no mostrador:
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
A máscara está bem colocada, sem fugas

WM 67850d 01/2019

A máscara não está bem colocada, há muita fuga, a eficiência do
tratamento não é garantida
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4. Se necessário: Adaptar os arneses da máscara.
5. Aguardar que o aparelho de terapia finalize automaticamente o teste da máscara
após 30 segundos.
ou
Para finalizar o teste da máscara antes do tempo, premir a tecla de teste da
.
máscara
Se ligar o softSTART durante o teste da máscara, o teste é desligado
automaticamente.

5.7 Ligar/desligar o softSTART
A função softSTART facilita a habituação à pressão de ventilação durante o
adormecimento. É possível definir uma pressão diferente da pressão de tratamento
prescrita. Durante a ligação, o aparelho de terapia ajusta esta pressão softSTART. A
seguir, a pressão aumenta lentamente dentro do período de tempo predefinido ou
baixa para o nível de tratamento depois de decorrido o período de tempo predefinido
(máximo 45 minutos).
Esta função é adequada para pacientes que consideram desagradável uma pressão
elevada ou reduzida no estado de vigília e não conseguem adormecer.
Condição prévia
•

A função softSTART foi ativada pelo médico ou pelo revendedor.

•

Está definida uma pressão softSTART (ver "6.1 Definir os parâmetros de conforto",
página 40).

1. Iniciar o tratamento (ver "5.4 Iniciar o tratamento", página 27).
2. Caso o softSTART tenha estado ativo no último tratamento: o softSTART inicia
automaticamente no início do tratamento.
ou
Premir a tecla de softSTART
, para ligar o softSTART.
É exibido o tempo restante em minutos.
3. Premir a tecla de softSTART
, para desligar o softSTART.
É exibido o tempo de softSTART definido em minutos.
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Um softSTART em curso só é interrompido por um teste da máscara, sendo reiniciado
após o mesmo.

5 Operação

5.8 Definir o umidificador do ar de respiração
5.8.1 Ligar o umidificador do ar de respiração
O umidificador do ar de respiração liga automaticamente ao iniciar um tratamento
(ver "5.4 Iniciar o tratamento", página 27).
Para que a água no umidificador do ar de respiração tenha alcançado o grau de calor
desejado já no início do tratamento, é possível preaquecer o umidificador. Observe
que o umidificador do ar de respiração desliga novamente automaticamente após
30 minutos de preaquecimento.
Condição prévia
•

O aparelho de terapia está no estado Standby.

•

O umidificador deve estar cheio de água.

•

O umidificador do ar de respiração está conectado.
A tecla de umidificador está cinza
.

1. Premir a tecla de umidificador

.
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5.8.2 Desligar o umidificador do ar de respiração
O umidificador do ar de respiração desliga automaticamente quando o tratamento é
finalizado (ver "5.5 Finalizar o tratamento", página 28).
Também é possível desligar o umidificador do ar de respiração durante o tratamento.
Condição prévia
•

O aparelho de terapia está no estado Tratamento.

•

O umidificador do ar de respiração está ligado ao aparelho de terapia.

•

O umidificador do ar de respiração está ligado.
A tecla de umidificador está verde
.

1. Premir a tecla de umidificador

.

Quando não há mais água disponível no umidificador do ar de respiração, ele é
.
desligado automaticamente. A tecla de umidificador está laranja

5.8.3 Definir o nível do umidificador
Condição prévia

| PT (BR)

O aparelho de terapia está no estado Standby ou no estado Tratamento.

•

O umidificador deve estar cheio de água.

•

O umidificador do ar de respiração está ligado ao aparelho de terapia.

•

O umidificador do ar de respiração está ligado.
A tecla de umidificador está verde e é exibido o nível do umidificador

.
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1. Aumentar ou reduzir o nível do umidificador com as teclas

ou

.

Estão disponíveis os níveis do umidificador de 1 a 7. A definição adequada para você
depende da temperatura ambiente e da umidade do ar. A definição padrão é o nível
de umidificador 4. Se suas vias respiratórias estiverem secas pela manhã, significa
que a potência de aquecimento está muito baixa. Se se tiver formado condensação
no tubo de respiração, significa que a potência de aquecimento está muito alta.
A seleção dos níveis do umidificador 1-7 pode estar limitada pelo médico.
Para reduzir a condensação no tubo de respiração, é recomendada a utilização de
um aquecimento do tubo.

5.9 Definir o despertador
5.9.1 Definir a hora de despertar e ligar o despertador
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Premir a hora na tela inicial.
ou
Pressionar a tecla de menu
2. Premir o campo Hora

.

.

3. Premir a tecla Hora de despertar.
4. Para ligar o despertador, premir a tecla de despertador

.
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5. Para definir a hora de despertar, selecionar as horas com as teclas de seta
esquerdas e selecionar os minutos com as teclas de seta direitas.
6. Confirmar as definições com a tecla

.

7. Para voltar para a tela inicial, premir a tecla Home

.

5.9.2 Desligar o despertador
Condição prévia
O despertador soa.
1. Para que o despertador deixe de soar durante 5 minutos e depois soe novamente,
premir a tecla Pausa.
2. Para desligar o despertador para o dia de hoje, premir o campo Desligado.
No dia seguinte o despertador soa novamente à hora de despertar definida.

5.9.3 Desativar o despertador
Condição prévia
•

O aparelho de terapia está no estado Standby.

•

O despertador está ligado (ver "5.9.1 Definir a hora de despertar e ligar o
despertador", página 33).

1. Premir a hora na tela inicial.
ou
Pressionar a tecla de menu
2. Premir o campo Hora

.

.

4. Premir a tecla de despertador

.

5. Confirmar a definição com a tecla
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6. Para voltar para a tela inicial, premir a tecla Home

.
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3. Premir a tecla Hora de despertar.
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5.10 Chamar os dados de tratamento e as informações sobre o
aparelho
No menu de informações é possível visualizar informações sobre o tratamento
(duração da utilização, posição da máscara, qualidade do tratamento) num
determinado período de tempo, bem como informações gerais sobre o aparelho e a
rede.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Pressionar a tecla de informação

.

2. Se necessário: Para visualizar os dados de tratamento de uma outra noite que não
a última, selecionar a data pretendida na lista
.
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3. Se necessário: Para visualizar um período de tempo maior, navegar para a segunda
tela
.
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4. Selecionar o período de tempo pretendido.
5. Para navegar uma tela para trás, premir a tecla de seta

.

6. Se necessário, salvar todos os dados no cartão SD (ver "Salvar manualmente os
dados de tratamento", página 38).
7. Para visualizar as informações sobre o aparelho, navegar para a próxima tela com
as teclas de seta
e
.
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8. Para sair do menu de informações, pressionar a tecla Home

5 Operação

5.11 Utilizar o cartão SD
Não é absolutamente necessário um cartão SD para operar o aparelho de terapia. Os
dados de tratamento e as definições são salvos na memória interna no aparelho.

Perda de dados devido a cartão SD incorreto!
Nos cartões SD que não foram fornecidos pelo fabricante, a funcionalidade pode estar
limitada ou pode ocorrer perda de dados.
⇒ Utilizar apenas cartões SD dos fabricantes de marcas, que correspondam às
especificações (ver "13.1 Dados técnicos", página 54).
Não utilizar o cartão SD para arquivos desconhecidos.

5.11.1 Utilizar o cartão SD
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Abrir a cobertura do alojamento do cartão SD.

2. Empurrar o cartão SD para o respectivo alojamento, até que engate de forma
audível.
Para tal, ter atenção: Durante a inserção, o canto em falta do cartão SD tem de
ficar em cima, voltado para o aparelho.
3. Fechar a cobertura do alojamento do cartão SD.
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5.11.2 Salvar os dados de tratamento no cartão SD

Perda de dados no caso de interrupção de corrente!
Pode haver perda de dados se o aparelho de terapia for separado da alimentação de
corrente durante o processo de memorização.
⇒ Deixar o aparelho de terapia conectado à alimentação de corrente durante o
pisca).
processo de memorização (o símbolo do cartão SD

Memorização automática
O aparelho de terapia salva automaticamente os dados de tratamento nas seguintes
situações:
•

Sempre que um tratamento é finalizado.

•

Sempre que um cartão SD é reinserido. O cartão SD só pode ser inserido no estado
Standby.

•

Quando o aparelho de terapia é novamente ligado à alimentação de corrente após
uma interrupção da memorização.

Salvar manualmente os dados de tratamento
Condição prévia
•

Está inserido um cartão SD no aparelho de terapia (ver "5.11.1 Utilizar o cartão
SD", página 37).

•

É exibido o menu de informações com os dados de tratamento do período de
tempo pretendido (ver "5.10 Chamar os dados de tratamento e as informações
sobre o aparelho", página 35).

1. Para salvar todos os dados de tratamento no cartão SD, premir a tecla do cartão
SD
.
2. Premir o campo Salvar todos os dados e confirmar com o campo Ok.

5.11.3 Retirar o cartão SD
Condição prévia
•

O aparelho de terapia está no estado Standby.

•

O símbolo do cartão SD

1. Abrir a cobertura do alojamento do cartão SD.
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deixou de piscar.

5 Operação

2. Fazer uma leve pressão sobre o cartão SD.
O cartão SD sai um pouco para fora.

3. Retirar o cartão SD.
4. Fechar a cobertura do alojamento do cartão SD.

5.11.4 Definir o aparelho com o cartão SD
É possível definir o aparelho com o auxílio de um cartão SD enviado pelo médico ou
pelo revendedor.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Inserir o cartão SD com as definições do aparelho memorizadas
(ver "5.11.1 Utilizar o cartão SD", página 37)
É exibida a mensagem Configuração através do cartão SD foi bem-sucedida
no mostrador. O tratamento pode ser prosseguido com as novas definições.
Se as novas definições não forem adequadas para o aparelho ou não forem
legíveis, é exibida a mensagem Configuração através do cartão SD não foi
bem-sucedida no mostrador. Contate o revendedor para obter novas definições.
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6 Definições no menu
No menu de definições pode definir os parâmetros de conforto, acessórios e tempo,
se o aparelho de terapia estiver no estado Standby.

6.1 Definir os parâmetros de conforto
Os parâmetros de conforto facilitam o manuseio do aparelho de terapia e dos
componentes pelo paciente e asseguram um tratamento agradável.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Pressionar a tecla de menu

.

2. Premir o campo Conforto

.

3. Efetuar as definições pretendidas e confirmar.

autoSTARTSTOP

Pressão do
teste da
máscara

softSTART
Pressão

Tempo
softSTART
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VALORES
AJUSTÁVEIS

Ligado
Desligado

8 cmH2O a
20 cmH2O
(dependente da
pressão de
tratamento
definida)
Passos de 0,5 na
faixa predefinida
pelo médico ou
pelo revendedor
(p. ex. no mínimo
4 cmH2O a
8 cmH2O)
Passos de
5 minutos na faixa
predefinida pelo
médico ou pelo
revendedor
(p. ex. 5 min até
um máximo de
45 min).

DESCRIÇÃO
Aqui pode ativar ou desativar o ligar/desligar
automático autoSTART-STOP.
Com o ligar/desligar automático ativo é possível ligar
o aparelho de terapia com um pulso de respiração.
Se não for detectada qualquer pressão durante aprox.
5 segundos (p. ex. porque a máscara foi removida), o
aparelho de terapia desliga-se automaticamente.
Aqui é possível definir com que pressão é que o teste
da máscara será efetuado (ver "5.6 Executar um teste
da máscara", página 29).
As fugas devido a uma máscara mal posicionada
surgem frequentemente só com pressões mais altas.
A função softSTART facilita a habituação à pressão de
ventilação durante o adormecimento.
Aqui é possível definir a pressão softSTART
pretendida.
Se não for possível selecionar esta função, ela terá de
ser desbloqueada pelo médico ou pelo revendedor.
Aqui é possível definir o intervalo de tempo durante o
qual a pressão de ventilação no âmbito do softSTART
sobe para a pressão de tratamento.
Se não for possível selecionar esta função, ela terá de
ser desbloqueada pelo médico ou pelo revendedor.
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PARÂMETRO

softPAP

VALORES
AJUSTÁVEIS

Desligado
1
2
3

DESCRIÇÃO
Os níveis 1 e 2 do alívio da pressão expiratória softPAP
destinam-se a pacientes que consideram cansativa a
exalação em caso de pressão alta. O alívio da pressão
expiratória reduz precocemente a pressão na
passagem para a expiração, facilitando a mesma.
O nível 3 destina-se a pacientes que sentem
dificuldades respiratórias com uma pressão baixa.
Aqui a pressão é aumentada ligeiramente durante a
inspiração.
Aqui é possível definir ou desativar o nível do alívio da
pressão expiratória softPAP, caso não se pretenda
utilizar a função.
• Nível 1: alívio da pressão expiratória baixo
• Nível 2: alívio da pressão expiratória normal
• Nível 3: alívio da pressão expiratória com auxiliar
inspiratório
Esta função só existe nos modos CPAP e APAP. Se
também não for possível selecionar a função em um
destes dois modos, ela terá de ser desbloqueada pelo
médico ou pelo revendedor.

6.2 Definir os parâmetros dos acessórios
Nos parâmetros dos acessórios é definida a utilização dos acessórios.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Pressionar a tecla de menu

.

2. Premir o campo Acessórios

.

3. Efetuar as definições pretendidas e confirmar.
PARÂMETRO

VALORES
AJUSTÁVEIS

Tipo de tubo

15 mm
19 a 22 mm

Substituir
o filtro de ar

Substituído
Cancelar

DESCRIÇÃO
Aqui é selecionado o diâmetro do tipo de tubo
utilizado. Se não for possível selecionar esta função,
ela terá de ser desbloqueada pelo médico ou pelo
revendedor.
Aqui é indicado se o filtro de ar foi substituído. Para
esta função é necessário que o revendedor tenha
ativado o lembrete do filtro de ar.
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6.3 Definir os parâmetros de tempo
Nos parâmetros de tempo são definidos os minutos da hora atual, o fuso horário e a
hora de despertar pretendida.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Pressionar a tecla de menu
2. Premir o campo Hora

.

.

3. Efetuar as definições pretendidas e confirmar.
PARÂMETRO

VALORES
AJUSTÁVEIS

Aqui é possível definir a hora atual:
• Selecionar o horário de verão ou o horário de
inverno.
O fundo verde do símbolo indica que esta
definição está ativa.
• Definir os minutos com as teclas de seta do lado
direito.
• Para definir as horas: selecionar outro fuso horário.
• Selecionar o formato da hora:
24 h (0-24 horas)
12 h (0-12 horas)
A hora só pode ser reprogramada até ao fim do último
tratamento.

Hora

Fuso hor.
Hora de
despertar

DESCRIÇÃO

UTC -12 até
UTC +12

Aqui é selecionado o fuso horário pretendido.

00:00 horas- Aqui é definida a hora a que se pretende despertar
12:00 horas ou (ver "5.9.1 Definir a hora de despertar e ligar o
23:59 horas
despertador", página 33).

6.4 Definir os parâmetros do aparelho
Nos parâmetros do aparelho é possível definir a luminosidade do mostrador e o
volume de som dos sinais acústicos, entre outros.
Condição prévia
O aparelho de terapia está no estado Standby.
1. Pressionar a tecla de menu
.

3. Efetuar as definições pretendidas e confirmar.
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2. Premir o campo Aparelho

.

6 Definições no menu

PARÂMETRO

VALORES
AJUSTÁVEIS

Mostrador
Luminosidade

1
2
3

Alarme de fuga

Desligado
Ligado

Poupar energia

Desligado
Ligado

Volume de som
das teclas

Desligado
1
2
3

Volume de som
dos alarmes

1
2
3

Despertador
Volume de som

Desligado
1
2
3

DESCRIÇÃO
Aqui é possível definir a luminosidade do mostrador.
• Nível 1: escuro
• Nível 2: médio
• Nível 3: claro
Aqui é possível definir se deve ser acionado um alarme
em caso de fuga. Desta forma é possível corrigir a
posição da máscara durante a noite. Com isto são
evitados os efeitos secundários ou uma qualidade
reduzida do tratamento devido a fugas intensas.
Se não for possível selecionar esta função, ela terá de
ser desbloqueada pelo médico ou pelo revendedor.
Aqui é possível ativar ou desativar se o aparelho de
terapia comuta automaticamente para o estado
Poupar energia 15 minutos após o término do
tratamento.
É poupada energia se o aparelho de terapia estiver
durante o dia no estado Poupar energia.
Aqui é possível definir o volume de som do sinal
acústico sempre que uma tecla é pressionada ou
desligar o sinal.
• Nível 1: baixo
• Nível 2: médio
• Nível 3: alto
Aqui é possível definir o volume de som dos alarmes.
• Nível 1: baixo
• Nível 2: médio
• Nível 3: alto
Aqui é possível definir o volume do som de despertar.
• Nível 1: baixo
• Nível 2: médio
• Nível 3: alto
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7 Procedimentos de higiene
7.1 Indicações gerais
•

Este produto pode conter artigos descartáveis. Os artigos descartáveis só
podem ser utilizados uma vez. Por isso, utilize-os uma única vez e nunca os
reprocesse. O reprocessamento de artigos descartáveis pode colocar em risco a
funcionalidade e a segurança do produto, e levar a reações imprevisíveis devido a
envelhecimento, fragilização, desgaste, sobrecarga térmica, reações químicas, etc.

•

Utilize equipamento de proteção adequado para a desinfeção.

•

Respeite as instruções de uso do desinfetante utilizado.

•

Respeitar também as instruções de uso do aparelho de terapia, dos componentes e
dos acessórios.

•

O aparelho de terapia pode ser reutilizado em outros pacientes após procedimentos
de higiene realizados pelo agente autorizado.

7.2 Prazos de limpeza
AÇÃO
Limpar o aparelho de terapia (ver "7.3 Executar os procedimentos de
higiene no aparelho de terapia", página 45)
Limpar o tubo de respiração (ver "7.4 Executar os procedimentos de
Semanalmente
higiene no tubo de respiração", página 47)
Limpar o umidificador do ar de respiração
Em clínicas: desinfetar o umidificador do ar de respiração
Limpar o filtro de ar (ver "7.3.1 Limpar o filtro de ar (filtro cinza)",
página 46)
Mensalmente
Se existir: substituir o filtro de pólen (opcional) (ver "7.3.2 Substituir
o filtro de pólen opcional (filtro branco)", página 46)
A cada 6 meses
Substituir o filtro de ar
Anualmente
Substituir o tubo de respiração
Descalcificar o umidificador do ar de respiração.
Em clínicas: Desinfetar o tubo de respiração.
Por motivos de higiene: substituir as peças da caixa do umidificador
Se necessário
do ar de respiração se estiverem em mau estado (p. ex. se existirem
fissuras).
Se o aparelho de terapia ou o umidificador do ar de respiração tiver
sido utilizado sem um filtro de bactérias: solicitar a realização de
Na troca de paciente
procedimentos de higiene profissionais antes da reutilização. Enviar
o aparelho de terapia para o revendedor.
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7 Procedimentos de higiene

7.3 Executar os procedimentos de higiene no aparelho de terapia

Perigo de ferimentos devido a choque elétrico!
A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito, ferir o usuário e danificar o
aparelho de terapia.
⇒ Desconectar o aparelho de terapia da alimentação de corrente antes da execução
dos procedimentos de higiene.
⇒ Não mergulhar o aparelho de terapia e respectivos componentes em líquidos.
⇒ Não verter líquido sobre o aparelho de terapia e respectivos componentes.
1. Desligar o aparelho de terapia (ver "5.3 Desligar o aparelho de terapia",
página 27).
2. Desconectar o aparelho de terapia da alimentação de corrente.
3. Se existir: Remover o umidificador do ar de respiração.
4. Executar os procedimentos de higiene no aparelho de terapia e respectivos
componentes de acordo com a tabela seguinte:
PEÇA

LIMPEZA
Limpar a úmido: Utilizar
Caixa
água ou sabão suave
Limpar a úmido: Utilizar
Superfícies de
água ou sabão suave;
alto
não utilizar panos de
brilho na caixa
microfibras
Limpar a seco: não
utilizar água, sabão
Display
suave nem panos de
microfibras
Fonte de
Limpar a úmido: Utilizar
alimentação
água ou sabão suave
Cabo de conexão Limpar a úmido: Utilizar
de rede
água ou sabão suave

DESINFEÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

Desinfeção com um
pano embebido em
desinfetante
(recomendação:
terralin® protect ou
perform advanced
Alcohol EP)

Não permitida

5. Se existir: Ligar o umidificador do ar de respiração ao aparelho de terapia.
6. Restabelecer a alimentação de corrente.
7. Executar um teste de funcionamento (ver "8 Teste de funcionamento",
página 48).
WM 67850d 01/2019

PT (BR)

| 45

7 Procedimentos de higiene

7.3.1 Limpar o filtro de ar (filtro cinza)

1. Retirar o filtro de ar.
2. Limpar o filtro de ar sob água corrente.
3. Deixar o filtro de ar secar.
4. Colocar o filtro de ar no suporte.

7.3.2 Substituir o filtro de pólen opcional (filtro branco)
1. Retirar o filtro de ar.

3. Colocar um filtro de pólen novo no suporte.
4. Colocar o filtro de ar no suporte.
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2. Retirar e eliminar o filtro de pólen.

7 Procedimentos de higiene

7.4 Executar os procedimentos de higiene no tubo de respiração

Danos materiais devido à entrada de líquidos!
A entrada de líquidos pode danificar o aparelho.
⇒ Só utilizar o tubo de respiração quando estiver totalmente seco.
1. Remover o tubo de respiração do aparelho de terapia.
2. Executar os procedimentos de higiene no tubo de respiração de acordo com a
seguinte tabela:
PEÇA

LIMPEZA

Tubo de
respiração

Com água morna e
detergente

DESINFEÇÃO
ESTERILIZAÇÃO
Desinfeção por imersão
Não permitida
(Recomendação:
gigasept FF®)

3. Lavar o tubo de respiração com água limpa.
4. Agitar bem o tubo de respiração.
5. Pendurar o tubo de respiração e deixar escorrer.
6. Secar o tubo de respiração.
Se utilizar um tubo de respiração aquecível, respeite as instruções de uso do mesmo.
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8 Teste de funcionamento
8.1 Prazos
Realize um teste de funcionamento, após cada procedimento de higiene, cada
reparação, o mais tardar após cada 6 meses.

8.2 Controlar o aparelho de terapia
Condição prévia
•

A ligação entre o aparelho de terapia e o paciente está solta.

•

O aparelho de terapia está conectado à alimentação de corrente.

•

O aparelho de terapia está no estado Standby.

1. Verificar a existência de danos externos no aparelho de terapia.
Se estiver danificado: não utilizar o aparelho de terapia.
2. Verificar a existência de danos externos no conector e no cabo.
Se estiverem danificados: Contatar o revendedor e solicitar a substituição das
peças.
3. Verificar a conexão correta dos componentes ao aparelho de terapia de acordo
com estas instruções de uso.
4. Ligar o aparelho de terapia (ver "5.2 Ligar o aparelho de terapia", página 25).
5. Se o softSTART estiver ativo: premir a tecla de softSTART
softSTART.

, para cancelar o

6. Fechar a abertura na máscara respiratória (p. ex. com o joelho).
7. Pressionar a tecla de informação

.
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8. Comparar a pressão exibida no mostrador com a pressão prescrita.
Se a diferença de pressão for > 1 cmH2O: não utilizar o aparelho de terapia e
contatar o revendedor.

9 Alarmes e falhas

9 Alarmes e falhas
Se não for possível eliminar as falhas com a ajuda da tabela ou em caso de um
funcionamento ou ocorrência inesperado, contatar a fabricante ou o revendedor para
que o aparelho seja reparado. Não continuar a utilizar o aparelho, para evitar danos
maiores.

9.1 Alarmes
Os alarmes dividem-se em três níveis de prioridade (baixa, média, alta). Neste aparelho
só existem alarmes de prioridade baixa, identificados pelo símbolo
.

9.1.1 Mensagens de alarme
MENSAGEM DE
ALARME

Não é possível um
aumento da pressão!
Ligar a máscara e o tubo.

Fuga intensa!
Verificar a posição da
máscara.

CAUSA

Ligar corretamente a máscara
O tubo de respiração e/ou a e o tubo de respiração
máscara não estão ligados. (ver "4.2.1 Ligar o tubo de
respiração", página 23).

A máscara escorregou ou
está mal vedada.

Apneia! Verificar as
O volume respiratório
definições de ventilação e
fornecido pelo aparelho é
o curso do tubo de
inferior ao valor-alvo.
respiração.

Volume tidal baixo!
Verificar as definições de
ventilação e o curso do
tubo de respiração.

ELIMINAÇÃO

O volume respiratório
fornecido pelo aparelho é
inferior ao valor-alvo.

Posicionar novamente a
máscara. Se a máscara tiver
defeito, substituir.
Verificar se o tubo de respiração
não está bloqueado nem
dobrado. Posicionar novamente
a máscara e respirar através da
mesma.
Se o alarme continuar a ocorrer:
Deixar o médico responsável
verificar as definições.
Verificar se o tubo de respiração
não está bloqueado nem
dobrado. Posicionar novamente
a máscara e respirar através da
mesma.
Se o alarme continuar a ocorrer:
Deixar o médico responsável
verificar as definições.

WM 67850d 01/2019

PT (BR)

| 49

9 Alarmes e falhas

MENSAGEM DE
ALARME

CAUSA

Volume de ventilação por
O volume respiratório
minuto baixo! Verificar as
fornecido pelo aparelho é
definições de ventilação e
inferior ao valor-alvo.
o curso do tubo de
respiração.

ELIMINAÇÃO
Verificar se o tubo de respiração
não está bloqueado nem
dobrado. Posicionar novamente
a máscara e respirar através da
mesma.
Se o alarme continuar a ocorrer:
Deixar o médico responsável
verificar as definições.

9.1.2 Silenciar os alarmes
Quando um alarme soa é possível silenciar o som do mesmo durante 2 minutos.
Condição prévia
Foi acionado um alarme.
1. Premir o símbolo de silenciamento
.
O alarme é silenciado durante 2 minutos. O símbolo fica laranja. O alarme soa
novamente depois de decorridos os 2 minutos.
.

Se o médico tiver ativado esta função, é possível desativar permanentemente o
alarme Fuga intensa (ver "6.4 Definir os parâmetros do aparelho", página 42).

9.1.3 Pausar alarmes
Quando um alarme soa é possível pausar o mesmo durante 2 minutos, para poder
operar normalmente o aparelho durante esse período de tempo.
Condição prévia
O alarme Apneia, Volume de ventilação por minuto baixo ou Volume tidal
baixo foi acionado.
1. Premir o campo PAUSA.
O alarme fica em pausa durante 2 minutos. Na linha de estado é exibido o símbolo
. O alarme soa novamente depois de decorridos os 2 minutos.
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Se o médico tiver ativado esta função, é possível desativar permanentemente o
alarme Fuga intensa (ver "6.4 Definir os parâmetros do aparelho", página 42).

9 Alarmes e falhas

9.2 Falhas do aparelho de terapia
PROBLEMA

CAUSA

ELIMINAÇÃO
Verificar a conexão segura do
Não existe alimentação de cabo de conexão de rede.
corrente.
Verificar o funcionamento da
tomada.
Retirar o cartão SD (ver 5.11.3,
Sem ruído de
p. 38), desligar e voltar a ligar o
funcionamento, nenhuma
aparelho
da alimentação de
indicação no mostrador.
corrente e ligar o aparelho.
Cartão SD com defeito.
Se o aparelho se ligar: substituir o
cartão SD.
Se o erro persistir: entrar em
contato com o revendedor.
Não é possível iniciar o
A função autoSTART-STOP Ativar a função autoSTART-STOP
tratamento através de
não está ativada.
(ver 6.1, p. 40).
uma respiração.
A função autoSTART-STOP
O aparelho de terapia não pode estar limitada devido a entrar em contato com o
se desliga após aprox.
acessórios com elevada
revendedor.
5 segundos após a
resistência.
remoção da máscara.
Não é possível ligar o
A função softSTART está
Perguntar ao médico se é
softSTART.
bloqueada.
possível desbloquear a função.
Limpar o filtro de ar. Se
necessário: Substituir o filtro
O filtro de ar está sujo.
(ver "7 Procedimentos de
higiene", página 44).
O aparelho de terapia não
alcança o limite de pressão
Ajustar os arneses da máscara de
inferior.
forma a que a máscara assente
Máscara respiratória não
de modo estanque.
estanque.
Se necessário: substituir a
máscara com defeito.
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9 Alarmes e falhas

9.3 Mensagens no mostrador

CÓDIGO
CAUSA
ELIMINAÇÃO
DE ERRO
O aparelho de terapia Contatar o revendedor e solicitar a reparação do
(108)
perdeu a hora salva. aparelho.
Remover o umidificador do ar de respiração do
O umidificador do ar
aparelho de terapia e ligar novamente.
de respiração não
(204)
Se a mensagem continuar a ser exibida, contatar o
funciona
revendedor e solicitar a verificação do aparelho e do
corretamente.
umidificador do ar de respiração.
A tensão da fonte de Verificar se está conectada a fonte de alimentação
alimentação não se
correta (WM 29657). Contatar o revendedor e
(205)
encontra na faixa
solicitar a verificação e reparação do aparelho e da
admissível.
fonte de alimentação.
Remover o módulo prismaCONNECT e encaixar
Erro no módulo
novamente. Se a falha persistir: Contatar o
(206)
prismaCONNECT
revendedor e solicitar a substituição do módulo
prismaCONNECT.
Assegurar que o tubo de respiração e a saída do
aparelho não estão bloqueados.
Se a falha persistir:
• Verificar se existe água no aparelho. Para o efeito,
remover o umidificador do ar de respiração e a
parte lateral e inclinar o aparelho com o lado
aberto para baixo.
Saída do aparelho
• Se sair água: Aguardar que a água escorra
bloqueada. /
(702)
totalmente.
Água no aparelho de
• Deixar o aparelho secar até que a mensagem
terapia.
deixe de surgir. De futuro não transportar o
aparelho com água no umidificador do ar de
respiração.
• Se houver acumulação de água no tubo de
respiração: Reduzir o nível do umidificador para
evitar condensação.
Desligar o aparelho de terapia da alimentação de
Todos os
corrente e ligar novamente (ver 4.2, p. 21).
outros
Problemas no sistema
Se a mensagem continuar a ser exibida, contatar o
códigos de eletrônico
revendedor e solicitar a verificação do aparelho e do
erro
umidificador do ar de respiração.
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Se surgir no mostrador a mensagem Error (xxx): Siga as indicações nas instruções
de uso, procurar na tabela o código de erro exibido. Eliminar o erro de acordo com a
descrição.

10 Manutenção

10 Manutenção
O aparelho de terapia foi concebido para uma vida útil de 6 anos.
O aparelho de terapia não necessita de manutenção dentro deste período de tempo,
desde que seja utilizado para a finalidade prevista de acordo com as instruções de uso.
Se o aparelho de terapia for utilizado para além deste período de tempo, é
aconselhável que seja verificado por um agente autorizado.
Se forem detectadas peças defeituosas durante o teste de funcionamento
(ver "8 Teste de funcionamento", página 48), contatar o revendedor.

11 Transporte e armazenamento
Armazene e transporte o aparelho respeitando as condições ambientais prescritas (ver
"13.1 Dados técnicos", página 54).

12 Descarte
Não eliminar o produto juntamente com o lixo doméstico.
Para a eliminação correta, contatar uma empresa autorizada
e certificada para a reciclagem de sucata eletrônica. Seu
endereço poderá ser solicitado ao coordenador ambiental ou
à administração municipal.
A embalagem do aparelho (caixa de papelão e separadores
interiores) pode ser eliminada como papel velho.
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13 Anexo
13.1 Dados técnicos
13.1.1 Dados técnicos do aparelho de terapia
ESPECIFICAÇÃO
Classe do produto segundo 93/42/CEE
Dimensões L x A x P em cm
Peso
Gama de temperaturas
- Funcionamento
- Transporte e armazenamento
Umidade admissível durante a
operação, o transporte e o
armazenamento
Faixa de ar comprimido
Diâmetro de conexão do tubo de
respiração em mm
Potência elétrica
Interface do sistema
Consumo de corrente no
funcionamento (terapia)
240 V AC
100 V AC
com disponibilidade (standby)
240 V AC
100 V AC
Classificação segundo
DIN EN 60601-1-11:
Classe de proteção contra choques
elétr.

DO APARELHO DE TERAPIA
IIa
17 x 13,5 x 18
1,4 kg
+5 °C a +40 °C
-25 °C a +70 °C
Umidade rel. 15 % a 93 %, sem condensação
700 cmH2O a 1060 cmH2O,
corresponde a uma altura de 3000 m acima do
nível do mar
adequação automática de altitude
19,5 (adequado para o cone padrão)
Máx. 40 VA
12 V DC
Máx. 10 VA

0,11 A
0,25 A
0,035 A
0,022 A

Classe de proteção II

Proteção contra a entrada perniciosa
de água e matéria sólida
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Grau de proteção contra choques elétr. Tipo BF
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ESPECIFICAÇÃO
Classificação segundo IEC 60601-1:
Modo de funcionamento
Peça de utilização
Nível médio de pressão sonora/
funcionamento segundo
ISO 80601-2-70
Nível médio de pressão sonora/
funcionamento segundo
ISO 80601-2-70 com umidificador
do ar de respiração
Nível de pressão sonora da mensagem
de alarme

DO APARELHO DE TERAPIA
Funcionamento contínuo
Máscara respiratória
Aprox. 26,5 dB(A) com 10 cmH2O (corresponde a
um nível de potência acústica de 34,5 dB(A))
Aprox. 27,5 dB(A) com 10 cmH2O (corresponde a
um nível de potência acústica de 35,5 dB(A))
No mínimo 58 db(A)
Todos os tipos de aparelhos
Desconexão, fuga intensa (opcional)

Alarme (opcional)

Emissão de alarme
Faixa da pressão de serviço CPAP
Faixa de pressão AcSV
Faixa de pressão BILevel
Precisão de pressão

prisma30ST, prismaLAB
Apneia, volume de ventilação por minuto baixo,
volume tidal baixo
Ótica e acústica
4 cmH2O a 20 cmH2O
4 cmH2O a 30 cmH2O
4 cmH2O a 30 cmH2O
< 20 cmH2O: ± 0,6 cmH2O
≥20 cmH2O: ± 0,8 cmH2O

P Limmáx. (pressão máxima em caso de
< 40 cmH2O
falha)
No modo AcSV não é possível ajustar o volume de
Volume de meta no modo AcSV
meta. O volume é estabilizado para o respectivo
nível atual através da regulagem da pressão.
A frequência de backup automático é adaptada
constantemente entre 10 bpm e 20 bpm em
Frequência de backup automático nos
função da frequência espontânea filtrada e da
modos AcSV e autoS/T
ventilação máxima por minuto relativa do
paciente.
softSTART ajustável
0; 5-45 min
Pressão softSTART
mín. 4 cmH2O

WM 67850d 01/2019

PT (BR)

| 55

13 Anexo

56

| PT (BR)

DO APARELHO DE TERAPIA

4 cmH2O a 25 cmH2O
4 cmH2O a 25 cmH2O
20 % a 67 %
Auto, ajustável em 3 níveis
Ajustável em 3 níveis
CPAP, S

4 cmH2O a 25 cmH2O
4 cmH2O a 25 cmH2O
20 % a 67 %
Auto, ajustável em 3 níveis
Ajustável em 3 níveis
CPAP, APAP, S, autoS

4 cmH2O a 25 cmH2O
4 cmH2O a 25 cmH2O
20 % a 67 %
Auto, ajustável em 3 níveis
Ajustável em 3 níveis
Auto, 0 bpm a 35 bpm
CPAP, APAP, S, autoS, autoS/T, S/T, T

4 cmH2O a 30 cmH2O
4 cmH2O a 25 cmH2O
20 % a 67 %
500 ms a 4000 ms
Auto, ajustável em 3 níveis
Auto, ajustável em 3 níveis
Ajustável em 4 níveis
Ajustável em 3 níveis
Auto, 0 bpm a 35 bpm
300 ml a 2000 ml
Ajustável em 3 níveis
CPAP, APAP, autoS/T, S, S/T, T, aPCV
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ESPECIFICAÇÃO
prisma25S-C
- Pressão inspiratória positiva nas vias
respiratórias (IPAP)
- Pressão expiratória positiva nas vias
respiratórias (EPAP)
- Relação inspiratória relativa Ti/Tprog
- Disparo
- Velocidade do aumento de pressão
- Modos disponíveis
prisma25S
- Pressão inspiratória positiva nas vias
respiratórias (IPAP)
- Pressão expiratória positiva nas vias
respiratórias (EPAP)
- Relação inspiratória relativa Ti/Tprog
- Disparo
- Velocidade do aumento de pressão
- Modos disponíveis
prisma25ST
- Pressão inspiratória positiva nas vias
respiratórias (IPAP)
- Pressão expiratória positiva nas vias
respiratórias (EPAP)
- Relação inspiratória relativa Ti/Tprog
- Disparo
- Velocidade do aumento de pressão
- Frequência de backup
- Modos disponíveis
prisma30ST
- Pressão inspiratória positiva nas vias
respiratórias (IPAP)
- Pressão expiratória positiva nas vias
respiratórias (EPAP)
- Relação inspiratória relativa Ti/Tprog
- Ti
- Inspiração de disparo
- Expiração de disparo
- Velocidade do aumento de pressão
- Velocidade da queda de pressão
- Frequência de backup
- Volume de meta
- Adaptação da pressão
- Modos disponíveis
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ESPECIFICAÇÃO
Fluxo máximo segundo
ISO 80601-2-70

Modos CPAP e APAP
Pressões de teste:
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O
Modos AcSV, BiLevel
Pressões de teste:
4 cmH2O
10,5 cmH2O
17 cmH2O
23,5 cmH2O
25 cmH2O
30,0 cmH2O
Aquecimento do ar de respiração

DO APARELHO DE TERAPIA
Pressão medida na Fluxo médio existente na
abertura de conexão abertura de conexão ao
ao paciente com um paciente
fluxo de 40 l/min

4,0 cmH2O
8,0 cmH2O
11,9 cmH2O
15,9 cmH2O
19,9 cmH2O

235 l/min
230 l/min
220 l/min
215 l/min
210 l/min

4,0 cmH2O
10,4 cmH2O
17,0 cmH2O
23,5 cmH2O
25 cmH2O
30,0 cmH2O

235 l/min
225 l/min
215 l/min
200 l/min
195 l/min
190 l/min
Máx. +3 °C
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Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 cmH2O
< 0,28 cmH2O
< 0,3 cmH2O
< 0,4 cmH2O

Estabilidade da pressão dinâmica
(precisão de curta duração) com
15 respirações/min segundo
ISO 17510-1:2007 com utilização
do tubo de 19 mm
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,24 cmH2O
< 0,32 cmH2O
< 0,4 cmH2O
< 0,48 cmH2O

Estabilidade da pressão dinâmica
(precisão de curta duração) com
20 respirações/min segundo
ISO 17510-1:2007 com utilização
do tubo de 19 mm
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,4 cmH2O
< 0,32 cmH2O
< 0,46 cmH2O
< 0,56 cmH2O
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ESPECIFICAÇÃO
Estabilidade da pressão dinâmica
(precisão de curta duração) com
10 respirações/min segundo
ISO 17510-1:2007 com utilização
do tubo de 19 mm
7 cmH2O
10 cmH2O
13,5 cmH2O
20 cmH2O

13 Anexo

ESPECIFICAÇÃO
Estabilidade da pressão dinâmica
(precisão de curta duração) segundo
ISO 80601-2-70 nos modos CPAP e
APAP
- com utilização do tubo de 19 mm
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O

WM 67850d 01/2019

- com utilização do tubo de 15 mm,
filtro de bactérias e válvula de
segurança de oxigênio
4 cmH2O
8 cmH2O
12 cmH2O
16 cmH2O
20 cmH2O
Estabilidade da pressão dinâmica
(precisão de curta duração) segundo
ISO 80601-2-70 nos modos com
2 níveis de pressão
com 10 bpm inspiratório
com 15 bpm inspiratório
com 20 bpm inspiratório
com 10 bpm expiratório
com 15 bpm expiratório
com 20 bpm expiratório
Estabilidade da pressão estática
(precisão de longa duração) segundo
ISO 80601-2-70
- com utilização do tubo de 19 mm
- com utilização do tubo de 15 mm,
filtro de bactérias e válvula de
segurança de oxigênio
Queda de pressão através da válvula de
oxigênio
com 90 l/min
com 60 l/min
com 30 l/min
Fluxo de oxigênio adicional máximo
recomendado

DO APARELHO DE TERAPIA

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

< 0,68 cmH2O
< 0,58 cmH2O
< 0,52 cmH2O
< 0,44 cmH2O
< 0,64 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

< 1,06 cmH2O
< 1 cmH2O
< 1,08 cmH2O
< 1,02 cmH2O
< 0,96 cmH2O

Δp
Δp
Δp
Δp
Δp
Δp

= 0,8 cmH2O
= 1,4 cmH2O
= 2,4 cmH2O
= 0,6 cmH2O
= 0,6 cmH2O
= 0,6 cmH2O

Δp = 0,15 cmH2O
Δp = 0,19 cmH2O

0,5 cmH2O
0,25 cmH2O
0 cmH2O
15 l/min
PT (BR)
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ESPECIFICAÇÃO
DO APARELHO DE TERAPIA
Precisão da medição do volume a 20 °C ±20 %
• Volume de meta ajustável:
No nível "lento" o aparelho verifica após
respectivamente 8 respirações, se o volume de
meta foi atingido, e altera a pressão em
0,5 cmH2O. Se a pressão atingir um valor em
torno do volume de meta, o aparelho muda
para regulagem exata.
No nível "médio" o aparelho verifica após
respectivamente 5 respirações, se o volume de
meta foi atingido, e altera a pressão em
1,0 cmH2O. Se a pressão atingir um valor em
torno do volume de meta, o aparelho muda
para regulagem exata.
No nível "rápido" o aparelho verifica após
cada respiração, se o volume de meta foi
atingido e altera a pressão em 1,5 cmH2O. Se
a pressão atingir um valor em torno do
volume de meta, o aparelho muda para
regulagem exata.
Filtro e técnicas de filtragem
• Alarmes:
Os alarmes "Volume de ventilação por minuto
baixo" e "Volume tidal baixo" são disparados,
quando em pelo menos três das últimas cinco
respirações o limite de alarme não foi
alcançado. Os alarmes são resetados
automaticamente, assim que em pelo menos
três das cinco respirações seguintes o
respectivo limite de alarme tenha sido
novamente ultrapassado.
Com o volume objetivo ativado, o alarme
"Volume tidal baixo" só é acionado se, além
disso, tiver sido atingido o IPAPmax ou o
PDIFFmax.
O alarme "Apneia" é disparado quando é
detectada uma apneia com uma duração
superior ao limite de alarme definido. O
alarme é resetado automaticamente assim
que é detectado o fim da apneia.
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ESPECIFICAÇÃO
Filtro de pólen
até 1 μm
até 0,3 μm
Tempo de vida útil do filtro de pólen
Cartão SD

DO APARELHO DE TERAPIA
Classe de filtragem E10
≥ 99,5 %
≥ 85 %
aprox. 250 h
Tamanho da memória utilizável 256 MB a 8 GB,
interface compatível com SD physical layer
versão 2.0

TOLERÂNCIAS PARA OS VALORES DE MEDIÇÃO
Pressão:
± 0,75 % do valor de medição ou ± 0,1 cmH2O
Fluxo:
± 4 l/min
Temperatura:
± 1,5 °C
Nível de pressão sonora e nível de
± 2 dB(A)
potência acústica
Reservados os direitos a alterações de construção.
Todos os valores de fluxo e de volume foram apurados sob condições STPD.
Todas as peças dos aparelhos de terapia estão isentas de látex.
Os aparelhos de terapia do tipo WM 100 TD utilizam o seguinte software de fonte
aberta: FreeRTOS.org
O software deste aparelho contém código que está sujeito à GPL (General Public
Licence). Poderá solicitar o código fonte e a GPL.

13.1.2 Dados técnicos da fonte de alimentação
ESPECIFICAÇÃO
Tensão de entrada/corrente máxima
Frequência de entrada
Tensão de saída/corrente máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
100 V - 240 V AC, 3 A - 1,5 A
50 Hz - 60 Hz
37 V DC, 2,5 A
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13.1.3 Curva de volume e pressão
Curva p-V com AV=0,5 l e f=20/min
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13.1.4 Esquema pneumático

Fonte de
pressão de O2

Ajustador de
fluxo

Máscara do
paciente
Máscara nasal
ou facial

Entrada do ar
ambiente

Filtro de ar

Ventilador

Umidificador
opcional

Válvula de
segurança de O2
opcional

Filtro de
bactérias
opcional

Tubo de
respiração de
1,8 m

Sistema de
expiração
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Sensor para a
pressão do
paciente
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13.2 Emissões de interferências eletromagnéticas
DIRETIVAS E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - EMISSÕES DE INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
O aparelho pode ser usado na operação estacionária e na operação móvel, tanto no
domicílio como na respectiva clínica.
Em áreas residenciais, o aparelho pode causar interferências radioelétricas, ao ponto de
poder ser necessário tomar medidas de resolução necessárias adequadas, como p. ex. um
novo alinhamento.
MEDIÇÕES DAS EMISSÕES DE INTERFERÊNCIAS
CONFORMIDADE
Emissões de alta frequência conforme CISPR 11
Grupo 1
Emissões de alta frequência conforme CISPR 11
Classe B
Emissões de harmônicas IEC 61000-3-2
Classe A
Emissões de variações de tensão/flicker conforme IEC 61000-3-3 é conforme

13.3 Resistência às interferências eletromagnéticas
DIRETIVAS E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - RESISTÊNCIA ÀS INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
O aparelho pode ser usado na operação estacionária e na operação móvel, tanto no
domicílio como na respectiva clínica.
Em áreas residenciais, o aparelho pode causar interferências radioelétricas, ao ponto de
poder ser necessário tomar medidas de resolução necessárias adequadas, como p. ex. um
novo alinhamento.
AMBIENTE
VERIFICAÇÕES DA
NÍVEL DE TESTE NÍVEL DE CONELETROMAGNÉTICO RESISTÊNCIA ÀS
IEC 60601
FORMIDADE
DIRETIVA
INTERFERÊNCIAS
Os pisos devem ser em
± 8 kV de
± 8 kV de
madeira ou concreto ou estar
Descarga de
descarga de
descarga de
munidos de ladrilhos
eletricidade estática
contato
contato
cerâmicos. Se o piso contiver
(ESD) conforme
± 15 kV de
± 15 kV de
material sintético, a umidade
IEC 61000-4-2
descarga de ar
descarga de ar
do ar relativa mínima deverá
ser de 30%.
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DIRETIVAS E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - RESISTÊNCIA ÀS INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
O aparelho pode ser usado na operação estacionária e na operação móvel, tanto no
domicílio como na respectiva clínica.
Em áreas residenciais, o aparelho pode causar interferências radioelétricas, ao ponto de
poder ser necessário tomar medidas de resolução necessárias adequadas, como p. ex. um
novo alinhamento.
AMBIENTE
VERIFICAÇÕES DA
NÍVEL DE TESTE NÍVEL DE CONELETROMAGNÉTICO RESISTÊNCIA ÀS
IEC 60601
FORMIDADE
DIRETIVA
INTERFERÊNCIAS
± 2 kV para cabos ± 2 kV para cabos
de conexão de
de conexão de
Grandezas
rede
rede
A qualidade da tensão de
perturbadoras
± 1 kV para cabos ± 1 kV para cabos alimentação tem de
transitórias rápidas
de entrada e saída de entrada e saída corresponder à de um
elétricas/Bursts
Duração da
Duração da
ambiente comercial ou
conforme
conexão ≥ 60 s
conexão ≥ 60 s
hospitalar típico.
IEC 61000-4-4
Frequência de
Frequência de
burst: 100 kHz
burst: 100 kHz
Impedância da
Impedância da
fonte: 2Ω, 18 μF: fonte: 2Ω, 18 μF:
0,5 kV, 1 kV
0,5 kV, 1 kV
Quantidade de
Quantidade de
tensões de
tensões de
A qualidade da tensão de
Tensões de choque/ choque: 5 tensões choque: 5 tensões alimentação tem de
Surges conforme
de choque/
de choque/
corresponder à de um
IEC 61000-4-5
ângulos de fase
ângulos de fase
ambiente comercial ou
Ângulos de fase: Ângulos de fase: hospitalar típico.
0°, 90°, 180°,
0°, 90°, 180°,
270°
270°
Taxa de repetição: Taxa de repetição:
60 s
60 s
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DIRETIVAS E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - RESISTÊNCIA ÀS INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
O aparelho pode ser usado na operação estacionária e na operação móvel, tanto no
domicílio como na respectiva clínica.
Em áreas residenciais, o aparelho pode causar interferências radioelétricas, ao ponto de
poder ser necessário tomar medidas de resolução necessárias adequadas, como p. ex. um
novo alinhamento.
AMBIENTE
VERIFICAÇÕES DA
NÍVEL DE TESTE NÍVEL DE CONELETROMAGNÉTICO RESISTÊNCIA ÀS
IEC 60601
FORMIDADE
DIRETIVA
INTERFERÊNCIAS
A qualidade da tensão de
alimentação tem de
Quantidade das Quantidade das
corresponder à de um
quedas de tensão: quedas de tensão: ambiente comercial ou
3 níveis de queda/ 3 níveis de queda/ hospitalar típico. Se o usuário
Quedas de tensão,
duração:
duração:
do aparelho exigir um
interrupções breves e
30% / 500 ms
30% / 500 ms
FUNCIONAMENTO
variações na tensão
60% / 100 ms
60% / 100 ms
continuado mesmo em caso
de alimentação
100% / 20 ms
100% / 20 ms
de interrupções do
conforme
100% / 10 ms a 100% / 10 ms a abastecimento de energia,
IEC 61000-4-11
0°, 45°, 90°,
0°, 45°, 90°, 135°, recomendamos que o
135°, 180°, 225°, 180°, 225°, 270° e aparelho seja alimentado a
270° e 315°
315°
partir de uma pilha ou
alimentação ininterrupta de
corrente.
30 A/m
30 A/m
Os campos magnéticos com
Campo magnético
Duração: 30 s por Duração: 30 s por frequência de rede deverão
com frequência de
eixo
corresponder aos valores
alimentação
eixo
típicos de um ambiente
Eixos: eixo x,
(50/60 Hz) conforme Eixos: eixo x,
eixo y, eixo z
comercial ou hospitalar.
IEC 61000-4-8
eixo y, eixo z
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13.4 Resistência às interferências eletromagnéticas para
aparelhos ME e sistemas ME
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DIRETIVAS E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - RESISTÊNCIA ÀS INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS
O aparelho pode ser usado na operação estacionária e na operação móvel, tanto no
domicílio como na respectiva clínica.
Em áreas residenciais, o aparelho pode causar interferências radioelétricas, ao ponto de
poder ser necessário tomar medidas de resolução necessárias adequadas, como p. ex. um
novo alinhamento.
AMBIENTE
VERIFICAÇÕES DA
NÍVEL DE TESTE NÍVEL DE CONELETROMAGNÉTICO RESISTÊNCIA ÀS
IEC 60601
FORMIDADE
DIRETIVA
INTERFERÊNCIAS
Em relação ao aparelho,
incluindo os cabos, os
equipamentos radioelétricos
portáteis e móveis não
devem ser utilizados a uma
distância inferior à distância
de proteção recomendada
que é calculada conforme a
equação aplicável à
frequência de emissão.
Distância de proteção
recomendada:
Grandeza
perturbadora de alta
10 VValor efetivo
frequência com
150 kHz a 80 MHz 10 V
1,7 m
condutividade
nas bandas ISM
conforme
IEC 61000-4-6
Grandezas
10 V/m
1,7 m para 80 MHz a
perturbadoras de
80 MHz a
800 MHz
alta frequência com
10 V/m
2,7 GHz
3,25 m para 800 MHz a
radiação conforme
80% AM a 2 Hz
2,7 GHz
IEC 61000-4-3
Campo magnético
Os campos magnéticos com
com frequência de
frequência de rede deverão
alimentação
30 A/m
30 A/m
corresponder aos valores
(50/60 Hz) conforme
típicos de um ambiente
IEC 61000-4-8
comercial ou hospitalar.
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13.5 Identificações e símbolos
13.5.1 Identificações no aparelho de terapia

1 2

3

4
9

8

7

6

5

Nº
SÍMBOLO
DESCRIÇÃO
PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO LADO DIREITO DO APARELHO DE TERAPIA
SN
Número de série do aparelho de terapia
1

Ano de fabricação

MARCAÇÕES E SÍMBOLOS NO APARELHO DE TERAPIA
2,8

Observar as instruções de uso

WM 67850d 01/2019

3

Entrada do aparelho: entrada de ar ambiente com
temperatura ambiente

4

Seguir as instruções de uso.

5

Alojamento para o cartão SD

6

Porta USB

7

Ligar/desligar: Identifica a tecla de ligar/desligar
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Nº

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
Saída do aparelho: saída de ar ambiente com 4 cmH2O a
30 cmH2O (consoante o tipo de aparelho)

9

PLACA DE CARACTERÍSTICAS NA PARTE INFERIOR DO APARELHO DE TERAPIA
TIPO:
Designação do tipo do aparelho de terapia
37V

37 V de corrente contínua
IP21

Grau de proteção contra corpos estranhos sólidos. O aparelho é à
prova de gotejamento de água.
Grau de proteção contra choques elétricos: aparelho com a classe de
proteção II

Não eliminar o aparelho juntamente com o lixo doméstico.

Adequado para a utilização em aviões. Cumpre a RTCA/DO-160G
seção 21, categoria M.
Peça de utilização tipo BF

Fabricante
Marcação CE (confirmação de que o produto está em conformidade
com as diretivas europeias em vigor)

13.5.2 Identificações na placa de características da fonte de alimentação
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
Tensão alternada
Tensão contínua
Marcação China RoHS (confirmação de que o produto não liberta
substâncias tóxicas durante o período de tempo indicado em anos)
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Previsto apenas para a utilização em salas fechadas.
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SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
Grau de proteção contra choques elétricos: aparelho com a classe de
proteção II
Não eliminar o aparelho juntamente com o lixo doméstico.
Marcação CE (confirmação de que o produto está em conformidade
com as diretivas europeias em vigor)
Classe de proteção IP: Grau de proteção contra corpos estranhos
sólidos. O aparelho é à prova de gotejamento de água.

IP21

13.5.3 Identificações na embalagem do aparelho de terapia
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
Temperatura permitida para transporte e armazenamento:
-25 °C a +70 °C

°C
25

93 %
15 %

Umidade do ar permitida para transporte e armazenamento:
15 % a 93 % de umidade relativa

13.5.4 Identificações na embalagem do tubo de respiração
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO
Utilizar para apenas um paciente.

13.6 Material fornecido
13.6.1 Material fornecido de série
Pode consultar a lista atual do material fornecido na página de Internet do fabricante
ou junto a seu revendedor.
Por norma, o material fornecido contém as seguintes peças:
PEÇA
Aparelho base
WM 67850d 01/2019

Tubo de respiração
Fonte de alimentação

NÚMERO DE ARTIGO
Varia consoante o
modelo do aparelho
WM 24445
WM 29657
PT (BR)
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PEÇA
Cabo de conexão de rede
Conjunto, 2 filtros de ar

NÚMERO DE ARTIGO
WM 24133
WM 29928
Varia consoante o
modelo do aparelho
WM 29899
WM 29794
WM 67850

Bolsa de transporte
Doming
Cartão SD
Instruções de uso

13.6.2 Acessórios
Se necessitar, pode encomendar acessórios em separado. Pode consultar a lista atual
dos acessórios na página de Internet do fabricante ou junto a seu revendedor.

13.6.3 Peças sobressalentes
Se necessitar, pode encomendar peças sobressalentes em separado. Pode consultar a
lista atual das peças sobressalentes na página de Internet do fabricante ou junto a seu
revendedor.

13.7 Garantia
A Löwenstein Medical oferece ao cliente de um produto original novo da Löwenstein
Medical e de uma peça sobressalente montada pela Löwenstein Medical, uma garantia
do fabricante limitada de acordo com as condições de garantia válidas para o respetivo
produto e dentro dos tempos de garantia referidos, válidos a partir da data de compra.
As condições de garantia podem ser consultadas na página de Internet do fabricante.
Também podemos lhe enviar as condições de garantia, caso o solicite.
Dirija-se a um revendedor, caso necessite acionar a garantia.
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PERÍODOS DE GARANTIA
2 anos

6 meses
Nenhum
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PRODUTO
Aparelhos incluindo acessórios
(exceção: máscaras)
Máscaras incluindo acessórios, baterias, pilhas
(caso não haja indicação em contrário na
documentação técnica), sensores, sistemas de
tubos
Produtos para utilização única
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13.8 Declaração de conformidade
O fabricante Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG (Kronsaalsweg 40,
22525 Hamburg, Alemanha), declara pela presente, que o produto está em
conformidade com os requisitos válidos da diretiva 93/42/CEE para dispositivos
médicos. O texto completo da declaração de conformidade pode ser obtido na página
de Internet do fabricante.
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Technology GmbH + Co. KG
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.de

