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ISENÇÃO DE GARANTIA E RESPONSABILIDADE 

 
A OpSens Inc. garante que todos os cuidados razoáveis foram usados no projeto e na fabricação deste 
instrumento. O sistema fabricado pela OpSens tem garantia de estar livre de defeitos de materiais e de 
fabricação por um período de um ano a partir da data de remessa.  
 
Esta garantia substitui e exclui todas as outras garantias não expressamente estabelecidas neste 
documento, sejam expressas ou implícitas, escritas ou orais, por força da lei ou de outra forma, 
incluindo, mas não se limitando a, quaisquer garantias implícitas quanto à condição, qualidade, 
durabilidade, desempenho, comercialização ou adequação a uma finalidade específica. 
A OpSens Inc. não tem controle sobre as condições, sob as quais este instrumento é usado. O manuseio, 
o armazenamento e a limpeza deste instrumento, assim como outros fatores relacionados ao paciente, 
diagnóstico, tratamento, procedimentos cirúrgicos e outros assuntos que vão além do controle da 
OpSens, afetam diretamente o instrumento e os resultados obtidos com seu uso. A OpSens não assume 
nenhuma responsabilidade com relação a instrumentos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados.  
 
A obrigação da OpSens sob esta garantia é limitada ao reparo ou substituição deste instrumento. No 
entanto, a OpSens pode, a seu exclusivo critério, substituir qualquer instrumento que esteja fora das 
especificações no momento do envio. A OpSens não será responsável por quaisquer perdas, danos ou 
despesas relacionadas direta ou indiretamente com o uso deste instrumento. A OpSens não assume, 
nem autoriza qualquer outra pessoa a assumir por ela, qualquer outra garantia ou responsabilidade 
adicional em relação a este instrumento; nenhuma pessoa tem autoridade para sujeitar a OpSens a 
qualquer representação, garantia ou responsabilidade, exceto conforme estabelecido nesta Isenção de 
Garantia e Responsabilidade. A OpSens Inc. não se responsabiliza por qualquer pessoa ou entidade para 
quaisquer despesas médicas, quaisquer perdas ou danos de lucros ou de boa vontade de uma parte ou 
quaisquer danos diretos, incidentais, especiais, punitivos ou exemplares causados por, decorrentes de 
ou relacionados a qualquer uso, defeito, falha ou mau funcionamento do instrumento, seja uma 
reclamação por tais danos baseada em garantia, contrato, ato ilícito ou outro.  
 
As exclusões, isenções de responsabilidade e limitações estabelecidas nesta Isenção de Garantia e 
Responsabilidade não se destinam a, e não devem ser interpretadas como uma violação das disposições 
obrigatórias de qualquer lei ou regulamento aplicável. Se qualquer parte desta Isenção de Garantia e 
Responsabilidade for considerada ilegal ou inexequível por um tribunal de jurisdição competente, ela 
deverá ser modificada para que se torne aplicável na máxima extensão possível. Caso não seja possível 
modificar a parte, ela poderá ser excluída e as outras partes desta Isenção de Garantia e 
Responsabilidade permanecerão em pleno vigor e efeito. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Descrição do produto 

A combinação OptoMonitor 3 – fio-guia de pressão OptoWire™, conectada a um sistema 
hemodinâmico do laboratório de cateterismo ou transdutor de pressão aórtica, se destina a ser 
usada ou supervisionada por cardiologistas em laboratórios de cateterismo para medição da 
pressão arterial intravascular, como na medição FFR e dPR. 
O OptoMonitor 3 calcula e exibe informações com base nas entradas do fio-guia de pressão 
OptoWire™ e de um transdutor de pressão aórtica (AO). Os dados de pressão são exibidos como 
curvas de gráficos e valores numéricos na tela da unidade de visualização OptoMonitor 3 (OpM3-
DU).  
Os dados incluem: pressão arterial aórtica (Pa) e distal (Pd) média e em tempo real, Pd/Pa, relação 
de pressão diastólica (dPR) e reserva de fluxo fracionado (FFR).  
Uma saída analógica é disponibilizada para enviar a pressão distal ao sistema hemodinâmico do 
laboratório de cateterismo.  
Uma saída analógica é disponibilizada para enviar a pressão aórtica ao sistema hemodinâmico do 
laboratório de cateterismo.  
Além disso, o valor de FFR pode ser enviado ao sistema hemodinâmico do laboratório de 
cateterismo através da saída analógica da pressão distal. 

 
O OptoMonitor 3 consiste nos três componentes a seguir:  

1) Unidade óptica OptoMonitor 3 (OpM3-OU) REF F2310 
2) Unidade de visualização OptoMonitor 3 10" (OpM3- DU) REF F2320 ou 

Unidade de visualização OptoMonitor 3 15" (OpM3-DU) REF F2321 
3) Unidade de manopla OptoMonitor 3 (OpM3-HU) REF F2330 
4) Dongle sem fio OptoMonitor 3 DU REF F2322 
5) Fonte de alimentação OU 30 W 12 V 1,5 A REF F201003 
6) Cabo de alimentação DU, 20 V, F232012 
7) Adaptador de parede para cabo de alimentação CA específico do país 
8) Cabo de comunicação OptoMonitor 3 DU-OU REF F232009 
9) Cabo de comunicação LAN OptoMonitor 3 DU-OU REF F232010 
10) Cabo de interface AUX de saída do sistema hemodinâmico  
11) Cabo de saída de pressão para entrada do sistema hemodinâmico  
12)  Cabo de interface do transdutor de pressão aórtica 

  

Leia e analise cuidadosamente este manual completo para compreender totalmente o dispositivo, 
sua operação e os riscos potenciais para o usuário e paciente antes de usar o Sistema OptoMonitor 
3. As ilustrações apresentadas neste manual servem para familiarizar o usuário com o dispositivo. 
Todas as ilustrações neste manual servem apenas de exemplo. Elas podem não refletir exatamente 
os dados apresentados no seu OptoMonitor 3. 

Uso apenas por pessoal médico qualificado ("Rx Only") 
Atenção: conforme as leis aplicáveis, a venda deste dispositivo pode ser realizada exclusivamente 
por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado. 
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1.1 Indicações para a utilização 
O OptoMonitor 3 é indicado para a medição de pressão em vasos sanguíneos, incluindo vasos 
coronários e periféricos, durante a angiografia diagnóstica e/ou procedimentos de intervenção.  
As medições da pressão arterial fornecem informações hemodinâmicas, como reserva de fluxo 

fracionado, para o diagnóstico e o tratamento de doenças vasculares. 

1.1.1 Usuário previsto 
O OptoMonitor 3 foi concebido para ser usado ou supervisionado por cardiologistas. 

1.1.2 Ambiente previsto 
O OptoMonitor 3 foi concebido para ser usado em laboratórios de cateterismo.  

1.2 Contraindicações 
O sistema não oferece funções de alarme do paciente. Não utilize para o monitoramento cardíaco. O 
sistema é contraindicado para o uso na vasculatura cerebral. 

1.3 Segurança  

1.3.1 Avisos  

• Antes de colocar o sistema em operação, o operador deve verificar se o equipamento, os cabos 
de conexão e acessórios estão em perfeitas condições e funcionando corretamente. 

• A fonte de alimentação e o cabo utilizados com o OptoMonitor 3 devem ser fornecidos pela 
OpSens ou pessoal autorizado pela OpSens, para garantir a conformidade com as normas locais. 

• Para evitar o perigo de explosão, não use o equipamento na presença de misturas de 
anestésicos inflamáveis com oxigênio ou óxido nitroso, vapores ou líquidos.  

• Não é permitida qualquer modificação nesse equipamento. Não abra a carcaça do OptoMonitor 
3. Todos os futuros trabalhos de manutenção e atualizações devem ser realizados 
exclusivamente por pessoal treinado e autorizado pela OpSens. 

• Não use o OptoMonitor 3 caso ele tenha sido derrubado ou exposto de outra forma a danos 
mecânicos ou elétricos, ou caso líquidos tenham penetrado na carcaça. O usuário ou paciente 
pode ser exposto a choques elétricos ou leituras incorretas podem ocorrer. Em caso de danos 
do sistema, desligue-o; desligue o sistema da tomada elétrica e entre em contato com um 
técnico qualificado e/ou técnico de serviço autorizado da OpSens ou diretamente com a OpSens.  

• Se observar quaisquer outras anomalias no sistema, acessórios ou rótulos, entre em contato 
com um técnico qualificado e/ou técnico de serviço autorizado da OpSens ou diretamente com a 
OpSens. 

• O OptoMonitor 3 não oferece funções de alarme do paciente. O indicador de áudio se destina 
exclusivamente às indicações de status do sistema. 

• Para evitar uma desconexão acidental, roteie todos os cabos e prenda os cabos em excesso, a 
fim de evitar tropeços e riscos de emaranhamento.  

• A fonte de alimentação é especificada como parte do equipamento elétrico médico ou a 
combinação é especificada como um sistema elétrico médico. Conectar equipamentos que não 
estejam em conformidade com a norma IEC relevante para equipamentos médicos (por ex., IEC 
60601) pode levar a lesões do paciente ou morte. 

• Sempre mantenha equipamentos de comunicação RF portáteis (incluindo periféricos, como 
cabos de antena e antenas externas) a, pelo menos, 30 cm (12 polegadas) de distância de 
qualquer parte do OptoMonitor 3, inclusive os cabos especificados pelo fabricante. Do 
contrário, pode ocorrer uma degradação do desempenho do equipamento. 
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• O sistema OptoMonitor 3 foi projetado para ser usado nas proximidades de todos os 
dispositivos que poderiam ser instalados próximos ao local de seu uso PREVISTO. 

• O OptoMonitor 3 não pode ser usado em ambiente domiciliar. Este dispositivo deve ser usado 
em unidades de saúde devidamente equipadas, como um laboratório de cateterismo. 

• Nenhum outro equipamento deve ser empilhado sobre ou colocado em contato direto com o 
sistema OptoMonitor 3, pois isso implicaria num risco de operação inadequada. Caso tal uso 
seja necessário, todos os equipamentos devem ser monitorados, a fim de garantir que estejam 
funcionando normalmente. 

• O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo 
fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou 
diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação 
inadequada. 

• A instalação inadequada do OptoMonitor 3 ou de outros equipamentos pode causar 
interferências no funcionamento do OptoMonitor 3, mesmo que este outro equipamento esteja 
em conformidade com os requisitos de emissão da norma CISPR. 

• Ao conectar-se à rede de uma unidade de saúde, como DICOM, a conexão deve ser isolada. 

• Ao conectar o sinal de saída de vídeo a um dispositivo externo, a conexão deve ser feita com um 
cabo blindado. A conexão também deve ser isolada, a fim de oferecer proteção contra corrente 
de fuga. O usuário é responsável por garantir a conformidade com os requisitos da norma IEC 
60601-1. 

• Nenhum serviço ou manutenção deve ser realizado no sistema OPM3 durante sua utilização no 
paciente 

• A montagem do OptoMonitor como parte de um sistema de equipamento médico, bem como as 
modificações durante a vida útil real, devem ser avaliadas com base nos requisitos da IEC 60601-
1 

1.3.2 Cuidados 

• Para garantir a segurança do paciente, use apenas as peças e os acessórios especificados neste 
manual. 

• Ao final da vida útil, o equipamento, bem como seus acessórios, devem ser descartados em 
conformidade com as diretrizes que regulamentam o descarte de tais produtos. Em caso de 
dúvidas relacionadas ao descarte do equipamento, entre em contato com a OpSens ou pessoal 
autorizado pela OpSens. 

• Equipamentos de transmissão de rádio, telefones celulares e fontes de emissão forte, como 
equipamentos cirúrgicos de alta frequência, podem causar interferências no desempenho 
adequado do equipamento. Por isso, certifique-se de que todos os dispositivos externos 
operados nas proximidades do OptoMonitor 3 estejam em conformidade com os requisitos de 
CEM relevantes.  

• Antes de conectar o equipamento à alimentação elétrica, verifique se a voltagem e a frequência 
estipuladas são as mesmas indicadas no rótulo do OptoMonitor 3 ou neste manual. 

• Sempre realize a instalação ou o transporte do equipamento da maneira adequada, a fim de 
evitar danos causados por queda, impacto, vibração forte ou outras forças mecânicas. 

• Mantenha um espaço livre de, pelo menos, 5 cm (2") acima da unidade óptica, a fim de garantir 
uma ventilação adequada.  

• Sempre deixe as tampas de proteção no conector óptico da unidade de manopla quando o 
sistema não estiver sendo utilizado. Não coloque objetos afiados no conector óptico. 
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• Apenas o fio-guia de pressão OpSens se destina a ser conectado ao conector óptico na unidade 
de manopla. 

• Cada OptoWire™ é compatível com seu cabo e conector de medição do alongamento (se 
aplicável) exclusivos, fornecidos na mesma embalagem. Para a operação correta, o cabo 
OptoWire™ e o conector de medição do alongamento (se aplicável) devem ser inseridos na 
unidade de manopla. 

• Equipamentos externos necessários para a conexão à ENTRADA Pa, SAÍDA Pa/Pd ou outros 
conectores devem estar em conformidade com a norma IEC relevante (por ex., série IEC 60601 
para equipamento elétrico médico). 

• Certifique-se de que os cabos de interface fornecidos com o OptoMonitor 3 são compatíveis 
com o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo que será usado com o 
OptoMonitor 3.  

• Certifique-se de definir o cálculo de média adequado (consulte o capítulo 5.9).  

• O OptoMonitor 3 está protegido contra os efeitos de descarga de um desfibrilador. 
A desfibrilação pode afetar temporariamente as leituras do OptoWire™.  

• Certifique-se de que a unidade de manopla OptoMonitor 3 não seja usada em ambiente estéril. 

• Certifique-se de que o OptoMonitor 3 se encontra dentro do intervalo de temperaturas de 
operação (15 – 30 °C / 59 - 86 °F) antes do procedimento. Se o OptoMonitor 3 estiver fora do 
intervalo normal de temperaturas de operação, ele pode não funcionar corretamente.  

• A conexão a redes de TI, incluindo outros equipamentos, pode resultar em riscos não 
identificados anteriormente para pacientes, operador ou terceiros. A organização responsável 
deve identificar, analisar, avaliar e controlar estes riscos. 

• As seguintes alterações à rede de TI podem gerar novos riscos que devem ser analisados 
adicionalmente: mudanças na configuração da rede, conexão de itens adicionais, desconexão de 
itens, atualização e upgrade de equipamentos. 

1.3.3 Precauções 

• A fim de proteger a privacidade e a segurança de informações confidenciais, incluindo 
informações de saúde pessoal eletrônicas (ePHI), e proteger a integridade do próprio sistema, o 
sistema deve estar localizado num ambiente fisicamente seguro e de acesso controlado. 

1.3.4 Notas 

• É recomendado aguardar um período de pré-aquecimento (aproximadamente 20 minutos) 
antes do procedimento.  

• Coloque o equipamento num local onde seja possível visualizar a tela facilmente e acessar os 
controles de operação. Fica a critério do usuário determinar se o local ideal para instalação da 
unidade de visualização é uma configuração de cabeceira com fio ou uma configuração de sala 
de controle sem fio.  

• Mantenha este manual próximo ao equipamento, para que possa ser consultado facilmente 
quando necessário. 

• NOTA: as características de EMISSÕES deste equipamento fazem com que ele seja adequado 
para a utilização em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se utilizado em ambiente 
residencial (para o qual normalmente a CISPR 11 classe B é exigida), o equipamento pode não 
oferecer proteção adequada para serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário 
poderá ter que tomar medidas corretivas, como mudar a localização ou a orientação do 
equipamento. 
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• Este dispositivo pode utilizar comunicação Bluetooth® 2.1+ EDR. A faixa de frequência desta 
tecnologia fica entre 2400 MHz e 2483,5 MHz. O tipo e as características de frequência da 
modulação são FHSS/GFSK. A potência irradiada efetiva é de 2,5 mW, Bluetooth® Classe 2. 

• Equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis podem afetar o OptoMonitor 3. 

• O OptoMonitor 3 requer precauções especiais em relação à CEM e deve ser instalado e colocado 
em operação de acordo com as informações de CEM fornecidas neste manual. 

• Quaisquer incidentes graves que venham a ocorrer em relação ao dispositivo devem ser 
reportados ao fabricante e à autoridade competente 

• Como não há nenhum fio condutor entre o OpM3 e o OpSens OptoWire™ (apenas conexão 
óptica), o sistema OpM3 não representa nenhum perigo adicional durante o uso do 
equipamento cirúrgico de AF. Para obter informações sobre a entrada do transdutor de pressão 
aórtica, consulte o manual do transdutor. A medição realizada pelo OpM3 não deve ser usada 
durante a aplicação de equipamento cirúrgico de AF no paciente. 

• Como não há nenhum fio condutor entre o OpM3 e o OpSens OptoWire™ (apenas conexão 
óptica), o sistema OpM3 não representa nenhum perigo adicional durante a desfibrilação de um 
paciente. Para obter informações sobre a entrada do transdutor de pressão aórtica, consulte o 
manual do transdutor. A medição realizada pelo OpM3 não deve ser usada durante a aplicação 
de um desfibrilador no paciente. 

• Este dispositivo não deve ser usado nas proximidades de fontes conhecidas de interferências 
eletromagnéticas, como diatermia, eletrocauterização, RFID, etc., pois o equipamento não foi 
testado quanto à imunidade a fontes específicas de interferências eletromagnéticas. 

• Tome as seguintes precauções para evitar quaisquer eventos adversos ao paciente e/ou ao 
usuário em caso de interferências eletromagnéticas: 

o Sempre consulte as informações listadas no capítulo 2.1 Conformidade com normas e 
diretivas. 

o No caso de ruído de sinal, causado provavelmente por interferências eletromagnéticas, 
primeiro verifique o cabeamento e, em seguida, mova para o mais longe possível todos 
os equipamentos de comunicação de RF portáteis e dispositivos móveis que se 
encontrem nas proximidades, a fim de descartar interferências. 

o Se o ruído de sinal persistir, mova qualquer equipamento portátil próximo, mesmo que 
não seja esperado que seja um emissor de RF, pois alguns emissores de RF (por 
exemplo, RFID) podem estar ocultos. 

o Se as interferências eletromagnéticas persistirem, pare de utilizar o dispositivo e entre 
em contato com um técnico qualificado e/ou técnico de serviço autorizado da OpSens 
ou diretamente com a OpSens. 

 

1.4 Armazenamento e manuseio  
O OptoMonitor 3 é enviado não estéril e não deve ser esterilizado. 

• Armazene os componentes do sistema em ambiente limpo, longe da umidade, ímãs e fontes de 
interferência eletromagnética (EMI).  

• O desempenho do sistema pode ser afetado se o OptoMonitor 3 for exposto a temperaturas 
fora do  
intervalo apresentado nos símbolos no capítulo 1.5. 

• Os componentes não devem ser usados caso tenham sido expostos a temperaturas que 
ultrapassam os intervalos seguros para armazenamento e manuseio. 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   13 | Página 

 

Não use os componentes OptoMonitor 3 caso tenham sido derrubados em uma superfície dura de uma 
altura maior que 12 polegadas (30,0 cm), pois o sistema pode estar danificado e não funcionar 
corretamente. 
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1.5 Símbolos  
Os símbolos abaixo podem ser encontrados nestas instruções de utilização ou no sistema OptoMonitor 

3, seus acessórios, embalagem ou ferramentas de treinamento. 

  Conformidade com os principais requisitos da legislação da UE aplicável ao produto 

 

Atenção: conforme as leis aplicáveis, a venda deste dispositivo pode ser realizada 
exclusivamente por ou por ordem de um profissional de saúde licenciado. Somente 
médicos ou outras pessoas com treinamento médico adequado em procedimentos de 
inserção de cateter devem usar o sistema OptoMonitor 3 da OpSens. Apenas pessoal 
que esteja familiarizado com a operação e que tenha sido treinado para executar os 
procedimentos previstos para o dispositivo está autorizado a usar o sistema 

 

Cumprir as instruções de utilização 

 

Classificação IPX0: proteção limitada contra a entrada de água 

Classificação IPX2: protegido contra a queda vertical de gotas d'água 

 

Esta marcação indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico em 
toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana 
decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle o produto de maneira 
responsável, a fim de promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 
devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em 
contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles poderão encaminhar o 
produto para uma reciclagem segura para o meio ambiente 

 
Saída Pd para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 

 
Saída Pa para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 

 
Entrada Pa do sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 

 

Entrada Pa do transdutor de pressão aórtica  

 
Botão liga/desliga 

 Corrente contínua 

 
Parte aplicada tipo CF à prova de desfibrilação 

 
Manter seco 

 
Número de referência 

 
Número de série 

 
Número de lote LOT 

2797 
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Data de fabricação; expressa em Ano e Mês 

 

Fabricante 

 
Representante europeu autorizado 

 
Patrocinador australiano 

 
Representante autorizado para a Suíça 

 

Faixa de umidade relativa para condições de armazenamento e uso do sistema 

 

Faixa de pressão atmosférica para condições de armazenamento 

 

Faixa de temperatura para condições de armazenamento 

 

Limite de empilhamento 

 

Este lado para cima 

 

Frágil  

 

Manuseie com cuidado 

 
Uso único. Este símbolo se aplica apenas aos fios-guia de pressão da OpSens 

 
Indica um equipamento que emite sinal de radiofrequência. 

 
Indica um equipamento que não deve ser usado em sala de ressonância magnética. 

 
Indica que um código de ativação é necessário para usar um recurso do software. 

 
Dispositivo médico 

 
Importador 

AAAA-MM 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7L6Y54rRgHV__M&tbnid=kodi1Lz6SLQFHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vitalograph.ie/downloads/17/user-training-manual&ei=upAXUrL-NNa24APLnIHoBw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNG8LwdgWAPOVyU7m1c51A5IQpirfg&ust=1377362482486580
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1.6 Cibersegurança 
• A OpSens não oferece nenhuma garantia de que o uso do OptoMonitor está em conformidade 

com as leis e regulamentos aplicáveis relativos à privacidade, segurança e confidencialidade dos 
dados. 
O OptoMonitor deve ser avaliado como um componente do seu sistema durante o uso, 
controle, processo ou transferência de informações de saúde do paciente. 

• É responsabilidade do hospital garantir que o processo de colocação fora de operação adequado 
seja realizado em relação às informações do paciente armazenadas no dispositivo. 

• A frequência de alteração de códigos de acesso e senhas deve estar alinhada com as políticas de 
senha locais do hospital. 

• A fim de proteger a integridade do dispositivo, assim como a privacidade e a segurança de 
informações confidenciais, o sistema deve ficar localizado em um ambiente de acesso 
controlado. É recomendado usar uma senha de bloqueio (consulte o capítulo 8.6.1). O atraso de 
bloqueio deve estar alinhado com as políticas de senha locais do hospital. 

• Códigos de acesso e senhas estão ativados por padrão. Desabilitar estes códigos e senhas 
significa aceitar que o acesso não autorizado pode ser concedido 

• A rede do hospital deve ser protegida por firewall e uma ferramenta de software antivírus 
atualizada. 

 

2 CONFORMIDADE COM REQUISITOS REGULAMENTARES  

2.1 Conformidade com normas e diretivas  
O OptoMonitor 3 está em conformidade com as seções aplicáveis das seguintes normas: 
 
Diretiva do Conselho 93/42/CEE (Diretiva para Dispositivos Médicos) 

 
Normas CSA: 

CAN/CSA-C22.2 Nrº 60601-
1:2014 

CAN/CSA-C22.2 Nrº 60601-1:14: Equipamento Elétrico Médico – 
Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e de desempenho 
essencial  

CAN/CSA C22.2 Nrº 60601-1-6:11 
+ AMD1 

Equipamento Elétrico Médico – Parte 1-6: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial – Normas colaterais: 
Usabilidade. 
(Adotada a norma IEC 60601-1-6:2010, 3ª edição, 2010-01 + 

A1:2013 – edição 3.1 Esta versão consolidada consiste na terceira 

edição (2010) e sua alteração 1 (2013-10)). 

CAN/CSA C22.2 Nrº 60601-2-
34:12 

Equipamento Elétrico Médico – Parte 2-34: Requisitos especiais para 
a segurança básica e o desempenho essencial de equipamento de 
monitoramento de pressão arterial invasiva. 

 

Normas ANSI/AAMI: 
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ANSI/AAMI ES60601-
1:2005/(R)2012, e C1:2009 e 
A2:2010(R)2012 (Texto 
consolidado – edição 3.1) 

Equipamento Elétrico Médico – Parte 1: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial (IEC 60601-
1:2005+A1:2012, MOD). 

IEC 60601-1-6 :2010 + A1 :2013 Equipamento Elétrico Médico – Parte 1-6: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial – Norma colateral: 
Usabilidade. 

IEC 60601-2-34 :2011 Equipamento Elétrico Médico – Parte 2-34: Requisitos especiais para 
a segurança básica e o desempenho essencial de equipamento de 
monitoramento de pressão arterial invasiva. 

IEC 60601-1-2:2007 Equipamento Elétrico Médico – Parte 1: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial (terceira edição) 

IEC 60601-1-2:2014 Equipamento Elétrico Médico – Parte 1-2: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial – Norma colateral: 
Interferências eletromagnéticas – Requisitos e testes (quarta edição) 

Normas ETSI:  

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 Norma de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) para 
equipamento rádio e serviços; Parte 17: Condições específicas para 
sistemas de transmissão de dados em banda larga; Norma 
harmonizada cobrindo os requisitos essenciais do artigo 3.1(b) da 
Diretiva 2014/53/UE 

ETSI EN 300 328 V2.2.1 Sistemas de transmissão de banda larga; Equipamento de 
transmissão de dados operando na banda ISM de 2,4 GHz e 
utilizando técnicas de modulação de banda larga; Norma 
harmonizada cobrindo os requisitos essenciais do artigo 3.2 da 
Diretiva 2014/53/UE 

Padrões da FCC (Código de Regulamentações Federais dos Estados Unidos, título 47, parte 15 ((47 CFR 
15)) 

FCC 15,247 Sistemas que utilizam modulação digital 

RSS-247 Sistemas de transmissão digital (DTSs), sistemas de salto de 
frequência (FHSs) e dispositivos de rede local isentos de licença (LE-
LAN) 

 

Declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas 

O OptoMonitor 3 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do OptoMonitor 3 deve garantir que o dispositivo se encontre neste ambiente. 

Teste de emissão Nível de 
conformidade 

Orientação de ambiente eletromagnético 

 
Emissões de RF 
CISPR 11  
 

Grupo 1  
 

O equipamento usa energia de RF apenas para o 
funcionamento interno. Por isso, as emissões de 
RF são muito baixas e não é provável que 
causem nenhuma interferência em 
equipamentos eletrônicos nas proximidades.  

Emissões de RF      
CISPR 11   

Classe A 
O OptoMonitor 3 é adequado para uso em 
todos os estabelecimentos, exceto domésticos e 
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Emissões harmônicas  
IEC 61000-3-2 

Classe A 
os diretamente conectados à rede pública de 
distribuição de energia de baixa tensão que 
abastece edifícios usados para fins domésticos.  Flutuações de tensão/emissões 

de flicker  
IEC 61000-3-3 

Em conformidade 

 

Declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética 

O OptoMonitor 3 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do OptoMonitor 3 deve garantir que o dispositivo se encontre neste ambiente. 

Teste de 
imunidade 

Norma CEM 
básica ou 
método de 
teste 

Nível de conformidade  Orientação de ambiente 
eletromagnético 

Descarga 
eletrostática 
(ESD)  

IEC 61000-4-2 

±2, 4, 6 kV contato 
±2, 4, 8 kV ar 
(IEC 60601-1-2 3ª edição) 

Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmica. Caso os pisos 
sejam revestidos com 
material sintético, a 
umidade relativa deve ser 
de pelo menos 30%. 

±8 kV contato 
±2, 4, 8,15 kV ar 
(IEC 60601-1-2 4ª edição) 

Transiente 
elétricos 
rápidos/burst 

IEC 61000-4-4 

±2 kV a 5 kHz 
Linhas de alimentação elétrica  
±1 kV a 5 kHz linhas de 
entrada/saída  
(IEC 60601-1-2 3ª edição) 

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

±2 kV a 100 kHz 
Linhas de alimentação elétrica  
±1 kV a 100 kHz linhas de 
entrada/saída  
(IEC 60601-1-2 4ª edição) 

Surto  IEC 61000-4-5 

±0,5, 1 kV com modo diferencial 0, 
90, 270° 
±0,5, 1, 2 kV modo comum com 0 
ou 180, 90, 270° 
(IEC 60601-1-2 3ª edição) 

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

±0,5, 1 kV com modo diferencial 0, 
90, 180, 270° 
±0,5, 1, 2 kV modo comum 
(IEC 60601-1-2 4ª edição) 

Quedas de 
tensão, 
interrupções 
curtas e 
variações de 
tensão nas 
linhas de 

IEC 61000-4-11 

5% / 0,5 ciclo 
40% / 12 ciclos  
70% / 30 ciclos   
0 e 180° 
5% / 5 s  
(50 e 60 Hz)   
(IEC 60601-1-2 3ª edição) 

A qualidade da energia da 
rede elétrica deve ser a de 
um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. Se o 
usuário do OptoMonitor 3 
precisar de funcionamento 
contínuo durante 
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entrada da 
fonte de 
alimentação  

0% / 0,5 ciclo  
0% / 1 ciclo,  
70% / 30 ciclos  
80% / 300 ciclos  
0% / 300 ciclos  
a 0, 45, 90, 135, 180, 
225, 270, 315° para 50 e 60 Hz  
(IEC 60601-1-2 4ª edição)  

interrupções da rede 
elétrica, é recomendando 
realizar a alimentação do 
OptoMonitor 3 a partir de 
uma fonte de alimentação 
ininterrupta. 

Campo 
magnético da 
frequência de 
alimentação 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 50 e 60 Hz 
(IEC 60601-1-2 3ª edição) 

Os campos magnéticos da 
frequência de alimentação 
devem se situar em níveis 
característicos de 
ambientes comerciais ou 
hospitalares típicos. 

30 A/m 50 e 60 Hz 
(IEC 60601-1-2 4ª edição) 

NOTA: UT é a tensão da rede elétrica de CA antes da aplicação do nível de teste. 
 

Declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética 

O OptoMonitor 3 se destina a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou 
o usuário do OptoMonitor 3 deve garantir que o dispositivo se encontre neste ambiente. 

Teste de 
imunidade 

Norma CEM básica 
ou método de 
teste 

Nível de 
conformidade  

Orientação de ambiente eletromagnético 

Não devem ser utilizados equipamentos de comunicações por RF portáteis e móveis próximos a nenhuma 
peça do OptoMonitor 3, incluindo cabos, com distância de separação menor do que a recomendada, 
calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. 

RF conduzida IEC 61000-4-6 

3 Vrms - 0,15 - 80 MHz;  
(IEC 60601-1-2 3ª edição) Distância de separação 

recomendada: 
d = 1,17 √P 

3 Vrms - 0,15 - 80 MHz;  
6 Vrms em bandas ISM, 80%AM a 1 kHz 
(IEC 60601-1-2 4ª edição) 

RF irradiada IEC 61000-4-3 

3 V/m de 
80 MHz a 2,5 GHz (IEC 60601-1-2 3ª 
edição) 

d = 1,17√P 80 MHz a 
800 MHz 
d = 2,33√P 800 MHz a 
2,5 GHz 

3 V/m de 
80 MHz a 2,7 GHz (IEC 60601-1-2 4ª 
edição) 

385 MHz   27 V/m 
450 MHz   28 V/m 
710 MHz     9 V/m 
745 MHz     9 V/m 
780 MHz     9 V/m 
810 MHz   28 V/m 
870 MHz   28 V/m 
930 MHz   28 V/m 
1720 MHz 28 V/m 
1845 MHz 28 V/m 
1970 MHz 28 V/m 
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2450 MHz 28 V/m 
(IEC 60601-1-2 4ª edição, frequências 
adicionais de comunicação por RF) 

Onde "P" é a potência de saída máxima do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do 
transmissor, e "d" é a distância de separação recomendada em metros (m). 
As intensidades de campo oriundas dos transmissores de RF fixos, conforme determinadas por 
levantamento eletromagnético no local (a), devem ser menores do que o nível de conformidade em cada 
faixa de frequência (b). 

Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com o seguinte símbolo:         

Eletrocirurgia IEC 60601-2-34  Modo de corte 
300 W 
Modo de 
coagulação 100 
W 

Como a conexão do paciente é óptica, os 
principais desempenhos do OptoMonitor 3 
não são afetados pelo equipamento de 
eletrocirurgia. 

 
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, se aplica a faixa de frequência mais alta.  
NOTA 2: estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada por 
absorção e reflexão por parte de estruturas, objetos e pessoas. 
 
(a) As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular/sem 

fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem 
ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético resultantes de 
transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento eletromagnético no local. Caso a 
intensidade de campo medida no local onde o OptoMonitor 3 é usado exceder o nível de conformidade de RF 
aplicável acima referido, o OptoMonitor 3 deverá ser observado, a fim de verificar o seu funcionamento 
normal. Se for observado um desempenho fora do normal, poderão ser necessárias medidas adicionais, tais 
como a reorientação ou o reposicionamento do OptoMonitor 3.  

(b) Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser menores que 3 V/m. 

 

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e 
móveis e o OptoMonitor 3 

O OptoMonitor 3 se destina a ser usado em ambiente eletromagnético no qual as interferências 
provocadas por RF irradiada estejam controladas. O cliente ou usuário do OptoMonitor 3 pode ajudar 
a evitar a interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de 
comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o OptoMonitor 3, conforme recomendado 
abaixo, dependendo da potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

Potência de saída 
máxima nominal do 
transmissor (W) 

Distância de separação para frequência do transmissor (m) 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7L6Y54rRgHV__M&tbnid=kodi1Lz6SLQFHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vitalograph.ie/downloads/17/user-training-manual&ei=upAXUrL-NNa24APLnIHoBw&bvm=bv.51156542,d.dmg&psig=AFQjCNG8LwdgWAPOVyU7m1c51A5IQpirfg&ust=1377362482486580
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A unidade de manopla do OptoWire™ e o transdutor de pressão aórtica são do tipo CF  e têm 

proteção contra os efeitos de descarga de um desfibrilador. As leituras de pressão podem ser afetadas 

durante a desfibrilação. 

2.2 Conformidade de RF  

2.2.1 Estados Unidos 
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, 

conforme a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para oferecer proteção razoável 

contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode 

irradiar energia de radiofrequência, e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode 

causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a 

interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências na 

recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, em 

seguida, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes 

medidas: 

• Reorientar ou reposicionar a antena de recepção. 

• Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. 

• Conectar o equipamento a uma tomada diferente, em um circuito diferente daquele onde o 

receptor está conectado. 

• Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda. 

2.2.2 Canadá 
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de isenção de licença do ISED Canadá. A 

operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência, e (2) 

este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar a 

operação indesejável do dispositivo. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 

licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de 

brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

2.2.3 Japão 

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。 

Este equipamento contém equipamento de rádio especificado que foi certificado para a Certificação de 

Conformidade do Regulamento Técnico de acordo com a Lei de Rádio. 

2.3 Desempenho essencial 
Abaixo está a lista do desempenho essencial do OptoMonitor 3 e que tipo de degradação um operador 

pode esperar se o desempenho essencial for perdido ou degradado devido a uma interferência 

eletromagnética. 

Desempenho essencial Degradação observada 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   22 | Página 

 

Isolamento elétrico para conversores CC/CC 

em interfaces para Aux, entradas e saída Pa, 

saída Pd e interface HU 

Ruído ou perda de funcionalidade durante uma 

desfibrilação do paciente. 

Risco de incêndio ou perda de isolamento 
induzido por falha de componente e mitigado 
por funcionalidades à prova de falhas   

A unidade não liga, um erro é apresentado na unidade 

ou todos os LEDs se acendem no OPM3 ou piscam ao 

ligar o dispositivo. 

Proteção contra desfibrilação Ruído ou perda de funcionalidade durante uma 

desfibrilação do paciente. 

Precisão das medições de pressão Ruído no sinal causando interferência no cálculo de 

média, perda de sinal, perda de conexão da HU. 

 

2.4 Desvio das normas 
 Não houve desvios das partes aplicáveis das normas listadas acima durante a avaliação de 

conformidade do sistema OptoMonitor 3. 
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3 VISÃO GERAL DO SISTEMA OPTOMONITOR 3 
 

 

Item Descrição Item Descrição 

1 Unidade óptica OptoMonitor 3 (OpM3-OU) 9 Transdutor de pressão aórtica (fornecido por 
terceiros) 

2 Cabo de alimentação e fonte de alimentação 
externa OpM3-OU 

10 Cabo de interface do transdutor de pressão 
aórtica (Aortic In) 

3 Cabo de comunicação OU-DU (ou 
comunicação sem fio, dependendo da 
configuração) 

11 Cabo de interface de saída de pressão (Aortic 
Out) 

4 Unidade de visualização OptoMonitor 3 
(OpM3-DU) Duas saídas acessíveis: conector 
USB apenas para porta compatível com USB 
(não fornecido), saída de vídeo para monitor 
externo (não fornecida). 

12 Conector óptico HU  

5 Cabo de alimentação e fonte de alimentação 
externa OpM3-DU 

13 Conector elétrico HU  

6 Sistema hemodinâmico do laboratório de 
cateterismo (fornecido por terceiros) 

14 Unidade de manopla OptoMonitor 3 (OpM3-
HU) 

7  Cabo de interface de saída de pressão (Distal 
Out) 

15 Conector de medição do alongamento (se 
aplicável) 

8 Cabo de interface AUX (AUX In) 16 Cabo OptoWire™ com conector FOIC 

  17 Fio-guia de pressão OptoWire™ 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   24 | Página 

 

 

  



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   25 | Página 

 

3.1 Unidade óptica OptoMonitor 3 (OpM3-OU) 
 

 

A unidade óptica calcula a pressão obtida a partir do fio-guia de pressão OptoWire™. É a unidade 

principal que fornece as conexões para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo, o 

transdutor de pressão aórtica, a unidade de visualização e a unidade de manopla. A unidade óptica 

possui 6 LEDs na parte dianteira, que servem para alertar o usuário de diversas maneiras (consulte o 

capítulo 3.6.2). 

A unidade óptica OptoMonitor 3 (OpM3-OU) inclui os seguintes cabos: 
1) Fonte de alimentação e cabo 12 V 
2) Cabo CA do país específico 
3) Cabo de comunicação com a DU (COM se 10", LAN se 15") 

Dependendo da conexão desejada do laboratório de cateterismo com o OptoMonitor 3, a OU pode 
incluir também um dos seguintes cabos: 

4) Cabo de interface para entrada Pa (do sistema hemodinâmico ou transdutor de pressão aórtica) 
5) Cabo de interface para saída Pd para o sistema hemodinâmico  
6) Cabo de interface para saída Pa para o sistema hemodinâmico  

 

 
 
A OptoMonitor 3 unidade óptica é compatível com conexão com e sem fio para sua unidade de 
visualização. A conexão com fio é realizada através de um cabo de comunicação OU-DU, ao utilizar a DU 
menor de 10", ou através de um cabo LAN, ao utilizar a DU maior de 15".  
A unidade óptica possui 9 portas em sua parte inferior. Elas consistem em:  

- Um conector de alimentação CC 
- Duas conexões de unidade de manopla (uma para conexão elétrica, uma para conexão óptica)  
- Uma porta LAN  
- Uma porta COM 
- Quatro portas de cabo de interface de entrada/saída de pressão (consulte 3.2)  

 

O OptoMonitor 3 é fornecido com um cabo de alimentação com três condutores; o condutor terra 

é apenas um terra funcional. 
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3.2 Cabos de interface do laboratório de cateterismo  
A OpSens pode oferecer cabos de interface para a conexão dos sistemas OptoMonitor 3 ao sistema 

hemodinâmico do laboratório de cateterismo. Estes cabos são personalizados para os tipos específicos 

de equipamento de monitoramento usados no seu laboratório de cateterismo. 

3.2.1  AUX In (cabo de interface AUX)  
Obrigatório, exceto ao usar o cabo de interface do transdutor de pressão aórtica (3.2.2). Fornece à 
unidade óptica as leituras de Pa do sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo. O modelo do 
cabo depende do seu atual sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo.  
 

3.2.2 Aortic In (cabo de interface do transdutor de pressão aórtica)  
Obrigatório, exceto ao usar o cabo de interface Aux (3.2.1). Fornece à unidade óptica as leituras de Pa 

diretamente do transdutor de pressão aórtica, tornando o OptoMonitor 3 um dispositivo mais 

independente. O modelo do cabo depende do seu atual sistema de transdutor de pressão aórtica.  

3.2.3 Cabo Aortic Out (cabo de interface de saída de pressão) 
Obrigatório ao usar o cabo de interface do transdutor de pressão (3.2.2), do contrário, opcional. Envia as 

leituras de Pa para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo. O modelo do cabo depende 

do seu atual sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo.  

3.2.4 Distal Out (cabo de interface de saída de pressão)  
Opcional. Envia as leituras de Pd obtidas com o OptoWire™ para o sistema hemodinâmico no 

laboratório de cateterismo. O modelo do cabo depende do seu atual sistema hemodinâmico do 

laboratório de cateterismo.  

3.3 Unidade de visualização OptoMonitor 3 (OpM3-DU)  
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3.3.1 Visão geral da DU 
A unidade de visualização OptoMonitor 3 é a interface do usuário do OptoMonitor 3. Ela exibe o status 
do sistema, calcula a média da pressão, calcula a FFR, a dPR, além de exibir gráficos de curvas e dados 
relevantes. A DU também dispõe de alto-falantes integrados para alertar o usuário de diversas maneiras 
(consulte o capítulo 3.6.1). 
A unidade de visualização (OpM3-DU) inclui os seguintes itens: 

1) Cabo de comunicação OU-DU (COM ao utilizar a DU 10", LAN ao utilizar a DU 15") 
2) Extensões de plugin (o número varia de acordo com as opções) 

 

A OpSens oferece a OpM3-DU a todos os clientes em dois tamanhos diferentes: pequeno (10") e 

grande (15").  

A única diferença entre as duas unidades está no tamanho e na disponibilidade de portas. Todas as 

funções, explicações e qualquer outra informação sobre a OpM3-DU são válidas para ambos os 

tamanhos da DU; a operação dos sistemas é idêntica.  

 DU-10'’ DU-15'’ 

Imagem 

 

 
Tamanho da tela 10 polegadas 15 polegadas 

Porta para energia elétrica Uma Uma 

Porta LAN Uma Duas 

Portas de driver USB (apenas 
para dispositivo USB) 

Uma Uma 

Porta COM Uma Nenhuma 

Monitoramento externo Porta VGA Porta VGA 
Porta DVI-D ou HDMI 
(dependendo do modelo) 

Vantagens Graças ao tamanho menor, o 
dispositivo é leve e pode ser 
transportado facilmente. É a 
escolha ideal para o cliente que 
deseja usar o dispositivo 
montado à cabeceira da cama. 

Graças ao tamanho maior, os 
dados e funções ficam muito 
claros, e o número maior de 
portas no dispositivo o torna 
muito mais versátil. É a opção 
ideal para a operação na sala de 
controle. 
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3.4 Unidade de manopla OptoMonitor 3 (OpM3-HU) 
 

 

A unidade de manopla OptoMonitor 3 é que interliga o fio-guia de pressão OptoWire™ e a unidade 
óptica. A unidade de manopla também dispõe de um LED na parte dianteira, que serve para alertar o 
usuário de diversas maneiras (consulte o capítulo 3.6.2).  
 
A unidade de manopla oferece uma porta verde quadrada na parte dianteira que se destina à conexão 
do OptoWire™, além de uma conexão de slot menor para o conector de medição do alongamento (se 
aplicável).  
 
NOTA: a unidade de manopla deve ser colocada fora do campo estéril. 

3.5 Acessórios 

3.5.1 Fio-guia de pressão OptoWire™ (não fornecido)  
 O fio-guia de pressão OptoWire™ da OpSens fornece a pressão distal necessária para calcular tanto a 
relação de pressão diastólica (dPR) quanto a reserva de fluxo fracionado (FFR). Este acessório é 
descartável. 
Entre em contato com o seu representante para adquirir o OptoWire™. 
Para os seguintes temas, consulte as instruções de utilização do OptoWire™: 

- Descarte da unidade após o uso 

- Conforme aplicável, o processo adequado para limpeza e embalagem 

- Método de esterilização 

- Instruções necessárias no caso de danos da embalagem estéril 

- Precauções a tomar no caso de mudanças no desempenho do OptoWire, resultantes do 

envelhecimento e das condições ambientais. 

3.5.2 Transdutor de pressão aórtica (fornecido por terceiros)  
A unidade óptica usa os sinais do OptoWire™ e uma entrada de pressão aórtica para calcular tanto a 
relação de pressão diastólica (dPR) quanto a reserva de fluxo fracionado (FFR). 
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A leitura da pressão aórtica pode ser obtida de um sistema hemodinâmico do laboratório de 
cateterismo, através de entrada AUX, ou de um transdutor de pressão aórtica, através de entrada do 
transdutor. Caso esteja usando uma conexão direta ao transdutor de pressão aórtica, o transdutor deve 
atender aos requisitos a seguir: 
 
Transdutor em conformidade com a norma ANSI/AAMI BP22, com as seguintes especificações: 

1. Sensibilidade: 5uV/V/mmHg 
2. Tensão de excitação: 4 a 8 Vrms 
3. Impedância de excitação: > 200 ohms 
4. Impedância de sinal: < 3000 ohms.  
5. Intervalo mínimo de pressão -30 a 300 mmHg 

 
Consulte as instruções de utilização fornecidas pelo fabricante do transdutor de pressão aórtica para os 

seguintes assuntos: 

- Descarte da unidade após o uso 

- Restrições no número de reutilizações. 

- Conforme aplicável, o processo adequado para limpeza e embalagem 

- Método de esterilização 

- Instruções necessárias no caso de danos da embalagem estéril 

- Precauções a tomar no caso de mudanças no desempenho do transdutor, resultantes do 

envelhecimento e das condições ambientais. 

 

3.6 Indicadores de áudio e LED  
O OptoMonitor 3 dispõe de indicadores de áudio e de LED para identificar os status e desempenhos do 
sistema. 
Os indicadores de áudio são emitidos em tons de som baixo, médio e alto.  

3.6.1 Indicadores de áudio  

Eventos  Áudio Descrições 

Evento de conexão óptica 2 sons baixos Ocorreu uma desconexão óptica 

 2 sons altos Ocorreu uma conexão óptica 

Função de zeragem 3 sons L-M-H*  Zeragem concluída 

Função de zeragem 3 sons médios Falha na zeragem OptoWire™, cancelado 

Função de equalização 1 som baixo Restauração de equalização 

Indicação de 
correspondência do 
dispositivo 

3 sons médios 
Incompatibilidade entre conector de medição 
do alongamento e OptoWire™ 

Comunicação de dados 4 sons altos 
Comunicação de dados perdida entre unidade 
de visualização e unidade óptica 

*L-M-H:  Low – Medium – High (Baixo – Médio – Alto) 
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3.6.2 Indicadores coloridos 
Os indicadores LED no sistema OptoMonitor 3 ajudam no monitoramento do status do desempenho do 

sistema.  

3.6.2.1 Indicadores da unidade óptica e da unidade de visualização: 

A unidade óptica dispõe de seis indicadores LED na parte dianteira, divididos em uma linha superior com 
quatro LEDs e uma linha inferior com dois LEDs.  

 

6. O primeiro LED na linha inferior indica o status ligado/desligado da unidade óptica . 
Quando este indicador fica aceso constantemente em azul, isso significa que a unidade óptica 
está ligada. 

7. O segundo LED na linha inferior indica a conexão sem fio da unidade óptica   com a 
unidade de visualização. Este indicador fica apagado quanto a função de conexão sem fio da OU 
não está ativada. Este indicador azul piscando significa que a conexão sem fio da OU está 
ativada, porém não há nenhuma uma conexão com uma DU atualmente. Este indicador aceso 
constantemente em azul indica que a OU e a DU estão conectadas via WiFi. 

8. O primeiro LED na linha superior indica o status da conexão elétrica  com a unidade de 
manopla. Se este indicador ficar aceso constantemente em verde isso significa que a conexão 
elétrica entre a unidade óptica (OU) e a unidade da manopla (HU) é estável.  

9. O segundo LED na linha superior indica o status da conexão óptica  com a unidade de 
manopla. Se este indicador ficar aceso constantemente em verde isso significa que a conexão 
óptica entre a OU e a HU é estável.  

10. O terceiro LED na linha superior indica o status de zeragem do OptoWire™ . Se este 
indicador ficar aceso constantemente em verde isso significa que o OptoWire™ foi zerado com 
sucesso para a pressão atmosférica.  

11. O quarto LED na linha superior indica o status de equalização  entre o OptoWire™ e a 
pressão aórtica. Este indicador aceso constantemente em verde indica que o OptoWire™ e a 
pressão aórtica foram equalizados com sucesso para a mesma pressão.  

 
A fonte de alimentação para a unidade de visualização tem apenas um LED, que sempre ficará aceso em 
verde para indicar que a DU está LIGADA.  
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3.6.2.2 Status geral do sistema 

Estado de ligação da unidade óptica 
(OU): LED piscando em azul  

O sistema não está pronto para ser usado. Consulte as 
mensagens na janela de mensagens da unidade de 
visualização.  

LEDs da linha superior da unidade 
óptica (OU): terceiro piscando, quarto 
aceso 

A unidade óptica está sendo atualizada. Consulte o capítulo 
8.9 para atualizar a OU. 

LEDs da linha superior da unidade 
óptica (OU): todos piscando 

O sistema apresenta erro. Reinicie a OU. Se os LEDs 
continuarem piscando após reinicializar a OU, entre em 
contato com a OpSens ou pessoal autorizado pela OpSens. 

 

3.6.2.3 Indicadores da unidade de manopla: 

Os indicadores LED verde e âmbar da unidade de manopla fornecem informações usando sequências 
codificadas de cores e piscadas. Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes. 
As sequências codificadas por piscadas são representadas de forma gráfica na unidade de manopla, da 
seguinte forma: 
 

Pulsando rapidamente  

Pulsando lentamente (a cada 2 – 3 
segundos) 

 

Piscando lentamente  

Permanentemente aceso  
 

 

Eventos Indicadores LED Mensagem na unidade de visualização 

Conector de medição do 
alongamento não inserido na 
unidade de manopla – Inserir 
o conector de medição do 
alongamento 

 
Connect GF connector to Handle Unit 
(Conectar o conector de medição do 
alongamento à unidade de manopla) 

Perda de conexão óptica – 
Conectar/Verificar OptoWire 

 
No signal, check OptoWire connection 
(Sem sinal, verifique a conexão 
OptoWire)  

Sistema pronto/Zeragem 
concluída 

  

Falha na zeragem 
OptoWire™/Cancelado 

 

OptoWire zero aborted (signal unstable) 
(Zeragem do OptoWire cancelada (sinal 
instável)) 

ou 

OptoWire zero aborted (signal unstable), 
old value used (Zeragem do OptoWire 
cancelada (sinal instável), valor antigo 
usado) 
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NOTA: indicadores LED âmbar geralmente indicam que o sistema requer a atenção do 
operador. 
 

3.7 Interface gráfica do usuário  
A interface do OptoMonitor 3 compreende uma tela sensível ao toque com uma interface gráfica do 

usuário, através da qual é realizada toda a interação do usuário. As medições são exibidas como curvas 

gráficas em tempo real, assim como os valores numéricos. A aparência do gráfico pode mudar 

dependendo do modo de medição selecionado ou do estado atual do instrumento.  

TELA DE INFORMAÇÕES  

Durante a inicialização do dispositivo, o código de acesso do aplicativo deve ser introduzido para acessar 
a tela PRINCIPAL. 

 
 
Antes de acessar a tela principal, é possível acessar a tela de informações do sistema através do botão 
de informações. 
 

 
 

Incompatibilidade entre 
conector de medição do 
alongamento e OptoWire 

 

Mismatch between OptoWire and GF 
connector (Incompatibilidade entre 
OptoWire e conector de medição do 
alongamento) 
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Esta página apresenta todas as informações sobre o OpM3: A data e a hora definidas pela DU, o número 
do módulo DU, os números de série da DU e da OU, assim como as versões de software de OU, DU e HU 
instaladas e a versão de hardware da OU. 
 
TELA PRINCIPAL 

A primeira tela apresentada ao inicializar o instrumento é a tela PRINCIPAL. A tela PRINCIPAL é dividida 
em cinco áreas, conforme apresentado abaixo. 

 
 

1- Janela de gráfico:  pressões Pa e Pd em tempo real, pressões médias Pa e Pd, curva Pd/Pa 
(apenas durante a reprodução). Esta janela muda de acordo com as funções e modos.  

2- Campo de informações: indicadores de status, período de cálculo de média, nome do paciente, 

ID do paciente, data e hora.  

3- Janela de dados:  valores numéricos, como pressões médias Pa e Pd, Pd/Pa e dPR. No modo de 

reprodução, os valores apresentados estão relacionados a um cursor ou uma parte selecionada 

do sinal. É possível clicar em alguns valores, o que impacta os valores e/ou sinal apresentados. 

4- Janela de mensagens: informações e mensagens de aviso. Depois de iniciada a gravação, o 

tempo decorrido (hh:mm:ss) é exibido no canto superior à esquerda das janelas de mensagem. 

5- Janela de menu: botões de submenus e funções.  

3.8 Funções da tela de menu principal 
A navegação nos menus do software do instrumento é realizada facilmente em uma única etapa, usando 
os botões de acesso direto na parte inferior da tela tátil (janela de menu). 
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1. Botão Settings (Configurações) 
Ao pressionar este botão, a tela muda para as CONFIGURAÇÕES (capítulo 0).  
 
2. Botão Patient (Paciente) 
Acesso ao diálogo de informações do paciente para introduzir o nome do paciente, ID, sexo, data de 
nascimento, data do procedimento, número de acesso, nome do médico que realiza o procedimento e 
descrição do estudo. A partir do diálogo de informações do paciente é possível acessar a lista DICOM. 
Consulte o capítulo 7.12.1 para obter mais informações. 

NOTA: é necessário criar o ID do paciente antes de cada caso para associar as gravações a um 

paciente específico.  

3. Botão AO Zero (Zeragem pressão aórtica) 
Zeragem do transdutor aórtico no OptoMonitor 3. Consulte o capítulo 7.2.2 para obter mais 
informações.  
 
4. Botão Equalize (Equalização) 
Equalizar a pressão do OptoWire™ (Pd) para a pressão aórtica (Pa). Consulte o capítulo 7.5 para obter 
mais informações.  
 
5. Botão FFR 
Inicia a gravação de uma medição de Pd média/Pa média. Quando este botão é pressionado, ele muda 
para um botão de PARAR FFR que, quando pressionado, encerra a gravação e muda a tela para o modo 
de reprodução (3.9). Pressionar o botão FFR também inicia automaticamente o monitoramento de 
média Pd/Pa mínima. O número de batimentos que o cálculo de FFR usa para a média (padrão = 3) é 
definido pelo usuário na tela SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) (capítulo 0). Consulte o capítulo 7.9 para 
obter mais informações sobre a FFR. 
 
6. Botão dPR 
Inicia a gravação e o cálculo da relação de pressão diastólica. A tela muda automaticamente para o 
modo de reprodução (3.9) após a conclusão. Consulte o capítulo 7.10.1 para obter mais informações.  
 
7. Botão dPR Pullback (retração dPR) 
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Inicia uma medição de retração ("pullback") dPR. Quanto este botão é pressionado, ele muda para um 
botão de PARAR Pullback que, quando pressionado, encerra a medição e muda a tela para o modo de 
reprodução (3.9). Consulte o capítulo 7.10.2 para obter mais informações. 
 
8. Botão View (Visualizar) 
Pressione este botão para assistir a gravações de medições anteriores. Ao pressionar este botão, a tela 
muda para o modo de reprodução (3.9). Caso dados do paciente tenham sido introduzidos, todas as 
gravações anteriores, salvas neste ID do paciente, serão exibidas na janela de mensagens na tela de 
reprodução.  
 

3.9 Funções do modo de reprodução  
Na tela de reprodução, a janela de mensagens é substituída por um navegador de gravações, composto 

por uma caixa de seleção que pode ser usada para selecionar a gravação que se deseja visualizar e setas 

para a esquerda e para a direita, com as quais é possível navegar pelas gravações em ordem 

cronológica. Uma janela de gráfico menor também é exibida para apresentar ao usuário uma visão geral 

da gravação atual e para navegar dentro da gravação quando o zoom está aplicado. Nesta tela, o usuário 

pode aplicar o zoom dentro da janela de gráfico principal com os dedos, fazendo um movimento de 

pinça e arrastando para rolar dentro da gravação. Ao selecionar uma gravação, a tela apresenta as 

medições de pressão registradas e atualiza a janela de gráfico pequena que contém as medições 

completas e o tempo total de gravação. A tela também atualiza a janela de gráfico e a janela de dados, 

dependendo do tipo de gravação: 

- Uma gravação de FFR exibe as medições registradas na janela de gráfico, assim como a FFR 

mínima ao longo da gravação na janela de dados. Uma linha amarela é colocada no ponto da 

FFR mínima. O usuário pode rolar pelas medições registradas para visualizar as alterações da 

Pa e Pd ao longo do tempo. Ao pressionar o botão FFR na janela de dados, o marcador volta 

para o ponto da FFR mínima. 

 

 

- Uma gravação dPR apresenta o valor da dPR ao longo da gravação. Neste modo de reprodução 

não são apresentados valores para Pa, Pd ou Pd/Pa. 

 

Botão FFR 
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- Uma gravação de retração ("pullback") dPR apresenta as medições registradas e o valor de 

retração dPR ao longo do tempo na janela de gráfico. A dPR mínima ao longo da retração será 

exibida na janela de dados e marcada com uma linha roxa no ponto da dPR mínima na janela 

de gráfico. Neste modo de reprodução não são apresentados valores para Pa, Pd ou Pd/Pa. Ao 

pressionar o botão dPR na janela de dados, o marcador volta para o ponto da dPR mínima. 

  

 

- Ao pressionar o botão Pd/Pa na janela de informações durante uma reprodução de retração 

("pullback") dPR, a reprodução alterna para o modo "Pd/Pa", onde a janela de gráfico será 

atualizada com a Pd/Pa ao longo do tempo e marcada com uma linha amarela no ponto da 

Pd/Pa mínima; além disso, a janela de dados será atualizada de forma correspondente. Ao 

pressionar o botão Pd/Pa na janela de dados, o marcador volta para o ponto da Pd/Pa mínima.  

  

 

 

 

 

 

Botão Pd/Pa 

Botão dPR 
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- Ao pressionar o botão dPR na janela de dados, a exibição do valor dPR e das curvas de pressão 

de retração ("pullback") da dPR é restaurada. 

3.9.1 Funções do menu geral  

 

1. Caixa de seleção de gravações 
Esta caixa de seleção permite escolher entre todas as gravações de um caso de paciente atual. Se 

nenhum caso estiver aberto (consulte o capítulo 6), todas as gravações feitas anteriormente, sem um 

caso aberto, serão exibidas nesta janela (com o ID "NoPatient"). Ao tocar nesta caixa e então em uma 

gravação específica, a janela de gráfico e a janela de dados serão atualizadas com as respectivas 

medições registradas. Também é possível navegar nas gravações, na ordem em que foram registradas, 

usando os botões de seta para a esquerda e para a direita. 

2. Botão Back (Voltar) 
Pressione este botão para retornar à tela PRINCIPAL (3.8). 

3. Botão Patient (Paciente) 

Botão Pd/Pa 

Botão dPR 
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Acesso ao diálogo de informações do paciente para visualizar o nome do paciente, ID, sexo, data de 

nascimento, data do procedimento, número de acesso, médico que realiza o procedimento e descrição 

do estudo. Consulte o capítulo 7.10.1 para obter mais informações. 

4. Botão Archive (Arquivo) 
Pressione este botão para visualizar gravações anteriores. Ao acessar gravações anteriores, o caso atual 
será fechado, se estiver aberto. Por isso, este menu não deve ser acessado enquanto um caso está em 
andamento. 
 

5. Botão Close Case (Fechar caso) 
Pressione este botão para fechar o caso de paciente atual. Todas as gravações para o paciente atual 
serão armazenadas no arquivo e as informações do paciente serão restauradas para o padrão.  
 

6. Botão Delete Record (Apagar gravação) 
Pressione este botão para apagar a gravação que está atualmente selecionada na caixa de seleção de 
gravações 

 
7. Botão Notes (Notas) 

Pressione este botão para acessar informações relacionadas à gravação. Para uma gravação 

FFR/dPR/retração dPR, o usuário pode observar o vaso de interesse do procedimento, atualizando, 

assim, um mapa visual do sistema vascular. O usuário também pode observar a avaliação fisiológica do 

paciente, a etapa do procedimento e o medicamento usado. Consulte os capítulos 7.10.2 e 7.10.3 para 

obter mais informações.  

8. Botão Compare (Comparar) 
Este botão permite comparar duas gravações. Este botão não está disponível para gravações FFR, dPR e 
gravações de retração dPR.  
 

9. Escala da pressão 
Pressione a escala da pressão para alterar manualmente a escala selecionada 

10. Escala dPR  
Toque na escala dPR durante a visualização de uma retração ("pullback") dPR no modo de reprodução 

para alterar manualmente a escala selecionada. 

11.  Função aumentar/diminuir zoom 

Para aumentar o zoom, reduzindo a área de visualização do segmento completo, movimente 2 dedos 

como uma pinça na área do gráfico, afastando-os. Para diminuir o zoom, aumentando a área de 

visualização do segmento completo, movimente 2 dedos como uma pinça na área do gráfico, 

aproximando-os.  

É possível diminuir o zoom até que o comprimento total do gráfico da gravação possa ser visualizado. 

12. Botão Play (Reprodução) 
Pressione este botão para visualizar uma reprodução da gravação selecionada. Quanto este botão é 

pressionado, ele muda para um botão de PARAR que, quando pressionado, encerra a reprodução e 

retorna para a tela de reprodução. Durante a reprodução da gravação, o tempo será exibido à esquerda 

da janela da gravação.   
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13. Período de cálculo de média 

Isto indica o período de cálculo de média. O período de cálculo de média indica o número de batimentos 

cardíacos com o qual é calculada a média dos seguintes valores:  

- Pa média (se aplica para gravações FFR, dPR e gravações de retração dPR) 

- Pd média (se aplica para gravações FFR, dPR e gravações de retração dPR) 

- FFR (se aplica para gravações FFR) 

- Pd/Pa (se aplica para gravações dPR e gravações de retração dPR) 

- Valores sistólicos e diastólicos AO e LV (se aplica para gravações TAVR) 

Ele pode ser editado nas configurações de 1, 2, 3, 4 ou 5 batimentos. Funções do menu de arquivo 

 

 

A tela de arquivo apresenta a tabela das pastas de pacientes. A tabela é preenchida com todas as 

gravações salvas na DU. Inicialmente, esta lista é organizada pela data do procedimento, mas também 

pode ser organizada pressionando um dos títulos das colunas. A coluna Status indica se uma gravação já 

foi exportada ou não:  

N/A: status "não aplicável" (usado para pastas que não tenham nenhum paciente associado) 

--- :  a pasta do paciente nunca foi exportada, ou foi exportada, porém pelo menos uma das 

gravações da pasta do paciente foi adicionada, removida ou atualizada desde então.  

USB:  a pasta do paciente foi apenas exportada para USB (ou foi exportada de forma anônima). 

PACS:  a pasta do paciente foi apenas exportada via DICOM. 

U+P:  a pasta do paciente foi exportada para USB (ou foi exportada de forma anônima) e também via 

DICOM. 

 

1. Botão Back (Voltar) 
Pressione este botão para sair da visualização do arquivo sem alterar o caso visualizado. 
 

2. Botão USB Export (Exportação DICOM) 
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Pressione este botão para exportar a gravação para um hardware externo (drive USB). Consulte o 

capítulo 7.12.4.1 para obter mais informações. 

3. Botão Anonymous Export (Exportação anônima) 

Pressione este botão para realizar a mesma ação que o botão USB Export (Exportação USB) de forma 

anônima. Ao pressionar este botão, as gravações são carregadas sem as informações do paciente.  

 

4. Botão DICOM Export (Exportação DICOM) 
Se o sistema estiver corretamente configurado para ser conectado à rede do hospital, é possível 

exportar os dados gráficos e numéricos do procedimento via DICOM. Pressione este botão para enviar 

uma captura de tela e dados das gravações do caso para o PACS. Consulte o capítulo 7.12.4.2 para obter 

mais informações.  

5. Botão Storage Space (Espaço de memória) 

Pressione este botão para exibir a janela pop-up "Storage Space". Esta janela pop-up irá apresentar 

informações sobre a memória interna e a memória do hardware externo (memória USB).  

 

6. Botão Select All (Selecionar tudo) 

Pressione este botão para selecionar ou cancelar a seleção de todos os casos na janela de arquivo. 

 

7. Botão Delete (Apagar) 

Pressione este botão para apagar os casos selecionados.  

8. Botão de visto 

Pressione este botão para abrir o caso selecionado.  Se nenhum caso estiver selecionado, o último caso 

permanecerá na janela de visualização. 
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4 INSTALAÇÃO DO OPTOMONITOR 3  

 

Item Descrição Item Descrição 

1 Unidade óptica OptoMonitor 3 (OpM3-
OU) 

9 Transdutor de pressão aórtica (fornecido 
por terceiros) 

2 Cabo de alimentação e fonte de 
alimentação externa OpM3-OU 

10 Cabo de interface do transdutor de 
pressão aórtica (Aortic In) 

3 Cabo de comunicação OU-DU (ou 
comunicação sem fio, dependendo da 
configuração) 

11 Cabo de interface de saída de pressão 
(Aortic Out) 

4 Unidade de visualização OptoMonitor 3 
(OpM3-DU) 

12 Conector óptico HU  

5 Cabo de alimentação e fonte de 
alimentação externa OpM3-DU 

13 Conector elétrico HU 

6 Sistema hemodinâmico do laboratório de 
cateterismo (fornecido por terceiros) 

14 Unidade de manopla OptoMonitor 3 
(OpM3-HU) 

7  Cabo de interface de saída de pressão 
(Distal Out) 

15 Conector de medição do alongamento (se 
aplicável) 

8 Cabo de interface AUX (AUX In) 16 Cabo OptoWire™ com conector FOIC 

  17 Fio-guia de pressão OptoWire™ 
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4.1 Desembalando o sistema OptoMonitor 3 
Abra a caixa e verifique se os seguintes componentes foram fornecidos: 

• Uma unidade óptica com fonte de alimentação e cabo OU 

• Uma unidade de manopla  

• Uma unidade de visualização com fonte de alimentação DU, cabo de comunicação OU-DU, 
grampo de montagem e parafusos.  

 
Dependendo da conexão desejada entre o laboratório de cateterismo e o OptoMonitor 3, a caixa pode 
também incluir um dos cabos a seguir: 

• Cabo de interface para entrada Pa (do sistema hemodinâmico ou transdutor de pressão aórtica) 

• Cabo de interface para saída Pd para o sistema hemodinâmico  

• Cabo de interface para saída Pa para o sistema hemodinâmico  

• Um cabo DICOM – opcional   
NOTA: antes do uso, sempre verifique se todas as peças estão presentes e sem danos. 
 

4.2 Montagem dos dispositivos  

4.2.1 Montagem dos dispositivos  
Existem diversas possibilidades para a montagem das diferentes partes do OPM3. Consulte o capítulo 15 

Anexo A: Instruções de instalação OptoMonitor 3 para obter mais instruções de instalação.  

4.2.2 Montagem da unidade óptica 
A unidade óptica é adequada para a instalação no ambiente do paciente. Instale a unidade óptica 
OptoMonitor 3 de maneira segura embaixo da cama ou em outro local próximo. Certifique-se de que a 
unidade óptica e a unidade de visualização estão próximas o suficiente para conectar o cabo de 
comunicação OU-DU ou, se estiver usando conexão sem fio, certifique-se de que não há nenhuma 
interferência que possa interromper o sinal entre a OU e a DU. 
NOTA: em caso de substituição de um OptoMonitor, certifique-se de também substituir a fonte de 
alimentação. A fonte de alimentação do OptoMonitor não pode ser utilizada com o OpM3. 
 

4.2.3 Montagem da unidade de visualização 
A unidade de visualização é adequada para a instalação no ambiente do paciente. Se estiver usando 

uma conexão com fio entre a OU e a DU, siga as etapas a seguir para montar a unidade de visualização 

OptoMonitor 3 ao lado da cama:  

1- Prenda o grampo e a placa adaptadora na parte traseira da unidade de visualização 
OptoMonitor 3 usando os parafusos fornecidos. 

2- Fixe a unidade de visualização OptoMonitor 3 em um local adequado de um suporte de infusão 
(não ilustrado). Certifique-se de que a unidade de visualização OptoMonitor 3 está montada em 
segurança e em uma posição estável. 

3- Conecte o cabo de comunicação OU-DU (cabo COM azul à COM1 na DU-10", cabo LAN à LAN2 
na DU-15"). 

 
Também é possível usar um suporte de tela de terceiros, se necessário. Tanto a DU-10" quanto a DU-15" 
podem ser presas a um suporte de tela VESA. A DU-10" pode ser presa a um suporte VESA 75 x 75 e a 
DU-15" pode ser presa a um suporte VESA 10 x 10.  
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No caso de conexão sem fio entre a OU e a DU, instale a DU em um local acessível e seguro para o uso, 
onde seja possível manter uma conexão sem fio estável com a OU. Isso inclui também qualquer local 
aceitável dentro da sala de controle. Um dongle de conexão sem fio pode ser conectado a qualquer 
porta USB livre, porém, não deve ser conectado usando um cabo de extensão. 
 
Para ativar o recurso de conexão sem fio na OU (LED WiFi piscando), é necessário conectar a OU e a DU 
usando uma conexão com fio e então desativar e ativar novamente a configuração de conexão sem fio 
na tela de parâmetros da rede DU. Assim que o WiFi estiver ligado, o cabo de comunicação pode ser 
removido. 
 
Ao usar a comunicação sem fio entre a OU e a DU, fatores como a distância e interferências de 
equipamentos próximos podem afetar a qualidade do sinal. Nestes casos, uma mensagem será exibida 
na tela para indicar a perda de informações. Caso a perda de informações seja recorrente, o link de 
comunicação será restaurado. Para corrigir a situação, pode ser útil reposicionar a OU e a DU para 
diminuir a distância (linha de visão de aprox. 10 m) e/ou a proximidade em relação a outros 
equipamentos. Se o problema persistir, pode ser necessário usar uma conexão com fio. 
 

4.3 Conexão da unidade de manopla  
A unidade de manopla é adequada para a instalação no ambiente do paciente. A unidade de manopla 

realiza a conexão entre o fio-guia de pressão OptoWire™ e a unidade óptica.  

 

1- A unidade de manopla é conectada à 

unidade óptica. 

Garanta uma conexão segura, tanto da 

conexão elétrica (branca) quanto da 

conexão óptica no conector quadrado 

(verde). 

 

2- O fio-guia de pressão OptoWire™ é 

conectado ao conector óptico quadrado 

da unidade de manopla.  
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4.4 Conexão à rede elétrica 
Conecte o cabo de alimentação à unidade óptica e prenda o plugue com o anel roscado. 
Conecte o cabo da fonte de alimentação ligada à unidade óptica em uma tomada adequada. Repita o 
mesmo processo para conectar a unidade de visualização à rede elétrica.  A OU e a DU são ligadas 
automaticamente quando ligadas à rede elétrica. Observe que a mesma lógica se aplica no caso de 
quedas de energia. 

 
 

 

CUIDADOS: 

• A unidade de manopla deve ser colocada fora do campo estéril.  

• Os conectores ópticos devem ser limpos antes da conexão. Consulte o capítulo 10.1.3 
Conectores ópticos para instruções de limpeza.  

• Para manter o conector óptico limpo, é recomendado manter a unidade de manopla 
sempre conectada à unidade óptica. Desconecte apenas se for necessário 
reposicionar a unidade.  

• Evite derrubar a unidade de manopla, pois isso poderia causar danos ao dispositivo. 
Não use o dispositivo se tiver indícios de danos ou deformações.  

• Sempre volte a colocar a(s) tampa(s) protetor(as) contra poeira no(s) conector(es) 
óptico(s). A entrada de poeira no(s) conector(es) pode reduzir a qualidade do sinal 
óptico e gerar mensagens de "No optical signal" ("Sem sinal óptico"). 

 

AVISO: use apenas fontes e cabos de alimentação fornecidos pela OpSens. 
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4.5 Conexão à saída de pressão arterial aórtica de alto nível no sistema hemodinâmico 

do laboratório de cateterismo 
A unidade óptica usa os sinais do OptoWire™ e a entrada de pressão aórtica para calcular tanto a 
relação de pressão diastólica (dPR) quanto a reserva de fluxo fracionado (FFR). 
Para acessar a pressão aórtica (Pa), a unidade óptica deve ser conectada a um sistema hemodinâmico 
do laboratório de cateterismo ou transdutor de pressão aórtica. Caso esteja usando o sistema 
hemodinâmico do laboratório de cateterismo: 

1- Conecte o cabo de interface AUX (verde) à saída de pressão hemodinâmica de alto nível 
associada à pressão aórtica. 

2- Conecte o cabo de interface AUX ao conector verde da unidade óptica (rotulado AUX In).  
 

NOTA: esta é a entrada de alto nível (100 mmHg/V) para a pressão aórtica de um sistema 
hemodinâmico do laboratório de cateterismo. As medições da pressão arterial aórtica são necessárias 
para os cálculos de dPR e FFR. 
 

4.6 Conexão ao transdutor de pressão aórtica (Aortic Input) 
A unidade óptica usa os sinais do OptoWire™ e a entrada de pressão aórtica para calcular tanto a 
relação de pressão diastólica (dPR) quanto a reserva de fluxo fracionado (FFR). 
Para acessar a pressão aórtica (Pa), a unidade óptica deve ser conectada a um sistema hemodinâmico 

do laboratório de cateterismo ou transdutor de pressão aórtica. Caso esteja usando uma conexão direta 

ao transdutor de pressão aórtica:  

1- Conecte o cabo de interface do transdutor de pressão aórtica (vermelho) à saída do transdutor 

aórtico associada à pressão aórtica. 

2- Conecte o cabo de interface do transdutor de pressão aórtica ao conector vermelho da unidade 

óptica (rotulado Aortic Transducer).  

3- A partir da tela principal na DU, navegue até Settings > Maintenance > Input/Output Calibration 

> Pa Source (Configurações > Manutenção > Calibração de entrada/saída > Fonte Pa) e selecione 

"Transducer" (Transdutor). 

4.7 Conexão da saída aórtica ao sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 

– obrigatório ao usar o cabo de interface do transdutor de pressão aórtica 
Caso esteja usando a entrada direta da pressão arterial aórtica na unidade óptica através de um cabo de 

interface do transdutor de pressão aórtica (consulte o capítulo 4.6), a saída da pressão arterial aórtica 

para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo também deverá ser usada. Para 

laboratórios de cateterismo aprovados, o OptoMonitor 3 pode transmitir o sinal da pressão aórtica 

recebido do transdutor para o sistema hemodinâmico do laboratório emulando um transdutor 

compatível BP-22, de maneira que a pressão Pa em tempo real possa ser apresentada no monitor do 

laboratório. 

1- Conecte o cabo de saída de pressão (plugue amarelo) a uma entrada livre do transdutor do 

sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo.  

2- Conecte o cabo de saída de pressão à porta amarela, a segunda a partir da esquerda na linha 

inferior de portas na unidade óptica (rotulada Aortic Out). 
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3- A partir da tela principal na DU, navegue até Settings > Maintenance > Input/Output Calibration 

> Pa Source (Configurações > Manutenção > Calibração de entrada/saída > Fonte Pa) e selecione 

AUX. 

4.8 Conexão da saída distal ao sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo - 

Opcional   
O OptoMonitor 3 tem a capacidade de transmitir o sinal da pressão distal recebido do fio-guia de 
pressão OptoWire™ para o sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo, emulando um 
transdutor compatível BP-22, de maneira que a pressão Pd em tempo real e as pressões Pd/Pa possam 
ser apresentadas no monitor do laboratório. 

1- Conecte o cabo de saída de pressão (plugue amarelo) a uma entrada livre do transdutor do 
sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo.  

2- Conecte o cabo de saída de pressão ao conector amarelo na linha superior à esquerda da 
unidade óptica (rotulado Distal Out).  

 

NOTA: esta é uma saída de baixo nível (5µ V/V/mmHg) da pressão distal medida pelo fio-guia 
OptoWire™. Esta saída se destina à conexão a um sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 
com entrada de transdutor BP-22 compatível com sensibilidade de 5µ V/V/mmHg. 
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4.9 Conexão DICOM   
O OptoMonitor 3 oferece comunicação com o servidor de listas de trabalho de modalidade DICOM/RIS 
(obtenção de informações do paciente) do hospital e exportação DICOM para o servidor de arquivo/SCP 
(exportação de imagem). 
Ao conectar-se à rede de uma unidade de saúde, como DICOM, a conexão deve ser isolada. A conexão à 
rede do hospital é realizada usando a porta LAN1 na unidade de visualização. 
 
As informações a seguir são necessárias a fim de concluir a configuração de rede. Estas informações são 
fornecidas pela equipe do hospital, geralmente o grupo de engenharia biomédica ou o departamento de 
TI. 

 

O OpM 3 pode usar um servidor DHCP para obter um endereço automaticamente? SIM  /  

NÃO 

Se NÃO, forneça as seguintes informações: 

• Endereço IP estático a utilizar:   

• Máscara de rede a utilizar:   

• Gateway a utilizar:   

 
Servidor de lista de trabalho de modalidade DICOM/Informações RIS 
Forneça as seguintes informações: 

• Título AE do servidor local DICOM:   (Título AE remoto no OpM3) 

• IP de host AE servidor DICOM:   

• Porta local servidor DICOM:   

• Título AE remoto do servidor DICOM:   (Título AE local no OpM3) 

 
Exportação DICOM para servidor de arquivo/informações SCP 
Forneça as seguintes informações: 

• Título AE do servidor local DICOM:   (Título AE remoto no OpM3) 

• IP de host AE servidor DICOM:   

• Porta local servidor DICOM:   

• Nome de instituição DICOM:   

• Título AE remoto do servidor DICOM:   (Título AE local no OpM3) 

4.10 Conexão de uma tela externa 
 

A unidade de visualização (DU) 10" é equipada com uma porta VGA, através da qual pode ser conectada 

a uma tela externa. A resolução da tela da DU-10" é de 1920 x 1200. 

A unidade de visualização DU-15" é equipada com uma saída externa (porta VGA e porta DVI-D ou porta 

HDMI, dependendo do modelo DU-15). Ela pode ser conectada a uma tela externa através de uma 

dessas portas. A resolução da tela da DU-15" é de 1024 x 768. 
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Primeiro, conecte a tela externa e então inicialize a unidade de visualização.  

5 CONFIGURAÇÕES DO INSTRUMENTO  
 

  

A partir da tela PRINCIPAL, toque no botão "Settings" ("Configurações")  para acessar o menu 

de configurações do OptoMonitor 3. Aqui é possível selecionar o intervalo de escala da pressão, a escala 

de tempo, a escala de tempo de retração ("pullback"), as cores para Pa, Pd, Pd/Pa e dPR, ajustar o nível 

do som da unidade de visualização (DU) e da unidade óptica (OU), ajustar o brilho da tela, ocultar ou 

exibir as informações do paciente, habilitar ou desabilitar a equalização prospectiva, habilitar ou 

desabilitar a funcionalidade dPR, definir o período de cálculo de média para a dPR, definir o atraso do 

fio-guia de pressão. A partir deste menu, o usuário também pode iniciar uma zeragem do OptoWire, 

além de realizar a manutenção do dispositivo. 

O período do cálculo de média é resetado automaticamente aos 3 batimentos após reinicializar a DU. 
Todas as configurações são armazenadas na memória não volátil da unidade de visualização.   
 

5.1 Modo dPR 

5.1.1 dPR desabilitado  
Quando o modo dPR está desabilitado, dPR não é apresentado como valor na janela de dados e a janela 

de funções não apresenta as opções de "dPR" e "dPR Pullback".  
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5.1.2 dPR habilitado  
Quando o modo dPR está habilitado, dPR é apresentado normalmente na janela de dados e todas as 

funções da tela PRINCIPAL, descritas anteriormente, são apresentadas.  

 

  

 

5.2 Equalização prospectiva  
 

Valor dPR removido 

Funções dPR e dPR 

Pullback removidas 

Valor dPR existe, funções dPR e 

retração dPR ("dPR Pullback") existem 
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A equalização prospectiva pode ser habilitada ou desabilitada. Por padrão, ela está desabilitada. 

Independentemente de a equalização prospectiva estar selecionada ou não, o cálculo da equalização é 

realizado ao longo de 4 batimentos. 

Se "Prospective Equalization" (Equalização prospectiva) estiver desabilitado, os últimos 4 batimentos 

que ocorreram antes de pressionar o botão de equalização são usados para executar a equalização. Por 

isso, a equalização parece ser instantânea para o operador, uma vez que não há nenhum atraso entre o 

momento em que o operador pressiona o botão de equalização e o momento em que a equalização é 

executada. No entanto, o botão de equalização fica disponível apenas depois de 4 batimentos terem 

sido registrados.  

Se "Prospective Equalization" estiver habilitado, os 4 batimentos que ocorrem depois que o botão é 

pressionado são usados para executar a equalização. Por isso, a equalização não parece ser instantânea 

para o operador, uma vez que há um atraso entre o momento em que o operador pressiona o botão de 

equalização e o momento em que a equalização é executada. 

 

5.3 Ocultar informações do paciente 
Quando o modo "Hide Patient" (Ocultar paciente) está desabilitado, as informações do paciente são 

apresentadas na tela PRINCIPAL.  
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Quando o modo "Hide Patient" está habilitado, as informações do paciente não são apresentadas na 

tela principal.  

  

 

5.4 Escala da pressão  

 

1- Pressione o botão de escala da pressão para acessar os ajustes 

2- Quando o menu suspenso for exibido, selecione a escala entre 0 a 250, 0 a 200, 0 a 150, 0 a 100, 

-50 a 300 ou -100 a 200. 
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5.5 Escala de tempo  

 

1- Pressione o botão de escala de tempo para acessar os ajustes  

2- Quando o menu suspenso for exibido, selecione a escala de tempo entre 3 mm/s, 6 mm/s, 15 

mm/s ou 30 mm/s 

5.6 Escala de tempo de retração ("pullback") 
A escala de tempo de retração ("pullback") permite visualizar toda a curva de retração da dPR na mesma 

visualização. 

 

1- Pressione o botão de escala de tempo de retração para acessar os ajustes. 

2- Quando o menu suspenso for exibido, selecione a escala de tempo entre 30, 45, 60 ou 

75 segundos na visualização da tela. 
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5.7 Seleção de cores 

 

1- Pressione o quadrado colorido abaixo da curva de pressão/cálculo que deseja alterar  

2- Selecione uma cor na paleta de cores que é apresentada. Certifique-se de que cada curva de 

pressão/cálculo está ajustado na sua cor desejada. Para evitar confusões, recomendamos usar 

uma cor diferente e exclusiva para cada curva de pressão/cálculo.  

5.8 Nível de áudio e brilho da tela  

 

Selecione a opção que deseja ajustar (DU áudio, OU áudio ou brilho da tela DU ("Brightness")) e arraste 

a escala para a esquerda ou direita até atingir seu ajuste desejado.  

5.9 Período de cálculo de média  
 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   55 | Página 

 

 
1- Pressione o botão de período de cálculo de média para acessar os ajustes do cálculo da média  

2- Quando o menu suspenso for exibido, selecione o número de batimentos cardíacos que deve 

ser usado para calcular a média das pressões aórtica e distal, entre 1, 2, 3, 4 ou 5 batimentos. 

3- Ao editar esta configuração, o símbolo "X B" exibido na parte superior da tela PRINCIPAL e na 

tela de VISUALIZAÇÃO irá mudar (consulte o capítulo sobre a TELA PRINCIPAL e TELA DE 

VISUALIZAÇÃO).  

NOTA: isto não se aplica a gravações de dPR.  

 
 

5.10 Atraso do fio-guia de pressão  
 

CUIDADOS: 
um cálculo de média sem sensibilidade ou com sensibilidade extrema pode resultar em um valor 
FFR/dPR incorreto. 

• Selecionar um número alto de batimentos cardíacos torna o cálculo da média de pressão mais 
lento e menos sensível a artefatos, porém também pode resultar em um cálculo excessivamente 
insensível, que é perceptível quando há um breve pico de hiperemia.  
Selecionar um número baixo de batimentos cardíacos torna o cálculo da média de pressão mais 
rápido e mais sensível às mudanças de pressão, o que é desejável ao usar um breve pico de 
hiperemia, porém também pode resultar em um cálculo de média excessivamente sensível a 
arritmias e distúrbios de pressão. 
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Em alguns casos, pode ocorrer um atraso entre as curvas de pressão Pd e Pa, devido ao fato de que as 

duas curvas de pressão vêm de duas fontes diferentes (sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo/transdutor de pressão aórtica para Pa vs OptoWire™ para Pd). Este atraso pode ser 

corrigido usando o botão de atraso do fio-guia de pressão.  

1- Pressione o botão "mais" uma vez para aumentar o atraso Pd em 8 ms  

2- Retorne para as informações ao vivo para verificar se ambas as curvas estão mais sincronizadas  

3- Retorne para a tela de configurações 

4- Caso o atraso tenha sido acidentalmente definido alto demais, pressione o botão "menos" uma 

vez para diminuir o atrasado Pd em 8 ms. 

5- Repita o processo de aumentar/diminuir o atraso Pd em 8 ms até que ambas as curvas fiquem 

perfeitamente sincronizadas.  

 

5.11 Calibração de entrada/saída com o sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo e ajustes de hora/data/idioma através do menu de manutenção 
 

5.11.1 Acessando o menu de manutenção 
Para acessar o menu Maintenance (Manutenção), primeiro acesse o menu SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) 

(0).  
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1- Pressione o botão Maintenance (Manutenção). Você acessará o menu de manutenção.  

2- Insira o código de acesso de manutenção e pressione o √ verde para continuar. Consulte o 

capítulo 8.12 para obter os valores padrão. 

3- Selecione Input/Output Calibration (Calibração de entrada/saída) 

 

4- A tela Input/Output Calibration é exibida: 

 

Consulte os capítulos 17, 18, 19 e 20 para o passo a passo dos procedimentos de calibração. 

5.11.2 Ajustando hora, data e idioma 
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A tela Time, Date and Language (Hora, data e idioma) é exibida. 

  

Os ajustes são descritos com mais detalhes no capítulo 8.2. 

5.12 Chave de ativação 
O OpM3 precisa de uma chave de ativação para desbloquear todas as funcionalidades do software. Sem 

a chave de ativação, a janela principal, que oferece recursos de leituras e gravações da pressão, não 

estará disponível. Não será possível sair da página de configurações, uma vez que o botão "Back" 

(Voltar) será apresentado em cinza. Para ativar todas as funcionalidades do software, uma chave de 

ativação é necessária.  

5.12.1 Cartão de ativação  
A chave de ativação pode ser encontrada no cartão de ativação. A chave de ativação se encontra em 

uma seção destacável. É recomendado inserir a chave na parte traseira da unidade de visualização.  

Cada chave de ativação é exclusiva para uma unidade de visualização.   

5.12.2 Menu de gerenciamento de ativação  

 
Na primeira inicialização da unidade de visualização, uma janela pop-up irá sugerir a introdução da 

chave de ativação. Para introduzir a chave de ativação, pressione "Activate" (Ativar). O menu Activation 

Management (Gerenciamento de ativação) será aberto.  
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Também é possível acessar o menu de gerenciamento de ativação a qualquer momento a partir da 

página de configurações: 

1- Pressione o botão Maintenance (Manutenção). 

2- Insira o código de acesso de manutenção. 

3- Pressione o √ verde para continuar.  

4- Pressione Activation Management (Gerenciamento de ativação). 

 

5.12.3 Ativando o software 
A partir da janela Activation Management (Gerenciamento de ativação), insira a chave de ativação 

encontrada no cartão de ativação. Então, pressione Activate (Ativar). Os recursos do software após a 

ativação são exibidos ao lado da descrição e agora a janela principal fica disponível. A tabela a seguir 

explica os diferentes recursos do software que ficam disponíveis após a ativação. 

Descrição em Current Key 
(Chave atual) 

Recursos do software  

No Key (Sem chave) Não existe nenhuma chave de ativação atualmente. A tela 
principal, que oferece leituras e gravações da pressão, não está 
disponível. Não é possível sair da janela de configurações.  

FFR/dPR 2 A chave de ativação ativou o software. A janela principal, que 
oferece leituras e gravações da pressão, agora está disponível.  
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5.12.4 Editar ou remover a chave de ativação 
Não é necessário remover a chave de ativação atual antes de introduzir uma nova. A chave nova 

substituirá a antiga.  

É possível remover uma chave de ativação existente pressionando o botão Remove (Remover). Um pop-

up de confirmação será exibido:  

 
 

Se pressionar o botão "yes" ("sim"), não será mais possível sair da janela de configurações até introduzir 

uma nova chave de ativação.   

6 GESTÃO DE CASO DE PACIENTE  
 

6.1 Abrir um novo caso 

6.1.1 Abrir um novo caso sem DICOM 
O ID do paciente deve ser configurado ANTES de cada caso. Enquanto o usuário não introduzir as 

informações manualmente, o sistema não considera o caso aberto e salva todos os registros feitos como 

"NoPatient...". Para abrir um caso: 

- Navegue até a tela de informações do paciente através da tela PRINCIPAL.  

- Introduza as informações em todos os campos necessários.  
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NOTA: certifique-se de que todas as informações introduzidas em todos os campos relevantes estejam 

corretas antes de continuar com a próxima etapa. Uma vez que um registro é feito usando um ID de 

paciente específico, o ID do paciente NÃO PODE ser alterado.  

- Saia da tela usando o botão Back (Voltar) para salvar as informações do paciente. Isto "abre" o 

caso sob este ID de paciente.  

Retorne para a tela PRINCIPAL. Ao selecionar qualquer uma das funções de medição, (FFR, dPR, dPR 

Pullback), uma gravação será iniciada e armazenada nas informações do ID de paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você pode carregar quaisquer gravações através de exportação USB. (Consulte o capítulo 7.10.3 para 

obter mais informações).  

6.1.2 Abrir um novo caso da lista DICOM 
Se houver uma conexão DICOM estabelecida com sucesso entre o OptoMonitor 3 e o laboratório de 

cateterismo, o usuário pode carregar informações do paciente a partir de uma lista DICOM.  

- Navegue até a tela de informações do paciente através da tela PRINCIPAL.  

Caso aberto para o paciente: 

"Smith, John", ID do paciente: 

12345.  

Observe que o nome e o ID do 

paciente são exibidos na janela de 

informações e todas as gravações 

salvas neste caso "12345" são 

exibidas na caixa de seleção de 

gravações. 
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- Pressione o botão "DICOM List" ("Lista DICOM"), que é o segundo botão na linha inferior da 

tela. 

 

- Encontre o paciente desejado na lista DICOM. É possível rolar na lista de dados de paciente 

usando a interface da tela tátil para deslizar para cima/para baixo na lista.  

- Toque nos dados do paciente desejados e pressionar o botão "Select" ("Selecionar"), que é o 

segundo botão na linha inferior da tela.  

 

- A tela muda para mostrar as informações do paciente. Todos os campos de informações do 

paciente são preenchidos automaticamente. Confirme que todos os campos relevantes estão 

corretos conforme esperado. Se sim, saia com o botão de voltar. Isso preenche a tela de 

informações do paciente com as informações do paciente selecionado via DICOM.  

Retorne para a tela PRINCIPAL. Ao selecionar qualquer uma das funções de medição (FFR, dPR, dPR 

Pullback), uma gravação será iniciada e armazenada nas informações do ID de paciente. Assim que tiver 

concluído uma gravação para este caso, o arquivo será exibido nos arquivos locais. Você pode carregar 

quaisquer gravações através de exportação USB ou DICOM (consulte o capítulo 7.12.4.1 ou 7.12.4.2 para 

obter mais informações). 
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6.1.3 Atualização da lista DICOM  
No topo da lista DICOM é exibida a última data/hora de armazenamento. Esta informação é atualizada:  

- ao pressionar o botão de atualização. 

- quando a DU é reinicializada e o DICOM está conectado. 

Se a DU for reinicializada, mas o DICOM estiver desconectado, uma janela pop-up será exibida para 

informar ao usuário de que a DU não foi capaz de obter a lista DICOM.  

No entanto, caso a DU tenha estado conectada e então foi desconectada durante a reinicialização, a lista 

DICOM mais recente obtida será exibida sem uma janela de pop-up para informar o usuário.  

6.2 Encerrar um caso aberto/Iniciar um segundo caso  
Para encerrar um caso aberto: 

Opção 1:  

- Navegue até a tela de informações do paciente através da tela PRINCIPAL. 

- Pressione o botão "New Case" ("Novo caso"), que é o primeiro botão na linha inferior da tela. 

Isso encerra o caso anterior e permite ao usuário começar a introduzir informações de um novo 

paciente. 

 

 

- Siga as etapas apresentadas acima (6.1) para iniciar um novo caso.  

Opção 2: 

AVISOS:  

• O ID de paciente válido DEVE ser introduzido nas informações do paciente para que 
seja possível realizar o processo de gestão de caso do paciente. Se não for fornecido 
um ID de paciente válido, o caso não será aberto e todas as gravações serão salvas 
no formato de arquivo "NoPatient"...". 
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- Ao visualizar as gravações do paciente na tela de visualização, pressione o botão "Close Case" 

("Fechar caso") 
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7 REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO 

 
Resumo do estudo de validação de dPR 
A correlação entre dPR e iFR4 está documentada no relatório de teste da OpSens REP-2011-14. Foram 
avaliadas a precisão, sensibilidade e especificidade da dPR em relação com a iFR como padrão de 
referência, usando 254 traçados válidos do estudo VERIFY 26, combinados com 608 traçados válidos do 
estudo CONTRAST7. 

A OpSens demonstrou que a precisão, a especificidade e a sensibilidade da dPR quando comparada à iFR 
como padrão de referência4, com um valor de corte de 0,89 e usando ambos os estudos CONTRAST e 
VERIFY 2, são de 97,1% [95,7%, 98,1% com IC de 95%], 95,9% [93,6%, 97,5% com IC de 95%] e 98,4% 
[96,6%, 99,3% com IC de 95%], respectivamente. 

O coeficiente de correlação e área sob a curva ROC (Curva Característica de Operação do Receptor) estão 

acima de 0,99, indicando uma correlação muito alta entre dPR e iFR. 

Estatísticas de desempenho dPR vs iFR (estudos CONTRAST + VERIFY 2 (Rest 1)) 

Valores de diagnóstico dPR vs iFR (todos usando corte de 0,89) 

    Intervalo de confiança em 

95% 

Precisão 97,1% (837/862) [95,7%, 98,1%] 

Especificidade 95,9% (418/436) [93,6%, 97,5%] 

Sensibilidade 98,4% (419/426) [96,6%, 99,3%] 

Outras estatísticas 

Diferenças mútuas 0,0006 +/-,0106 padrão 

 
 

1 Levine et al. 2011 ACF/AHA/SCAI PCI guideline for Percutaneous Coronary Intervention; Journal American College of 
Cardiology 2011, 58:44-122 
2 Davies JE, Sen S, Dehbi H-M, et al. Use of the instantaneous wave-free ratio or fractional flow reserve in PCI. N Engl J Med 
2017;376:1824-34.. 
3 Gotberg M, Christiansen EH, Gudmundsdottir IJ, et al. Instantaneous wave-free ratio versus fractional flow reserve to guide 
PCI. N Engl J Med 2017;376:1813-23.. 
4 Um ponto de corte iFR de 0,89 corresponde melhor a um ponto de corte isquêmico de FFR de 0,80 com especificidade de 
87,8% e sensibilidade de 73,0%. (De ADVISE II e Manual do Operador iFR 505-0101.23) 
5 Van’t Veer, M. et al. J Am Coll Cardiol. 2017; 70 (25):3088-96. 
6 Hennigan B. et al., “The VERIFY 2 Study (A Comparative Study of Resting Coronary Pressure Gradient, Instantaneous Wave-
Free Ratio and Fractional Flow Reserve in an Unselected Population Referred for Invasive Angiography)”, Circ Cardiovasc Interv. 
2016 Nov;9(11) 
7 Nils P. Johnson et al., “Continuum of Vasodilator Stress From Rest to Contrast Medium to Adenosine Hyperemia for Fractional 
Flow Reserve Assessment”, JACC :  Cardiovalsular Interventions, Vol. 9, No. 8, 2016. 

Valores de corte para os índices 

Reserva de fluxo fracionado (FFR), índice hiperêmico 0,801 

Relação de pressão diastólica (dPR), índice de gradiente de repouso não 
hiperêmico  

0,892345 
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Coeficiente de correlação (R2) 0,992 

Área sob a curva ROC 0,9992 

 
O desempenho de diagnóstico de dPR (ponto de corte = 0,89) vs FFR (ponto de corte = 0,80) em 
comparação com iFR (ponto de corte = 0,89) vs FFR (ponto de corte = 0,80) também foi avaliado no 
relatório de teste da OpSens REP-2011-07. A avaliação demonstrou que o desempenho de diagnóstico 
de dPR vs FFR não é estatisticamente diferente do desempenho de diagnóstico de iFR vs FFR, com 
sobreposição significativa do intervalo de confiança de 95% 
 

 
 

7.1 Inicialização do sistema  
Antes de utilizar o OptoMonitor 3 e o OptoWire™, leia as instruções de utilização que acompanham 
o produto. 
NOTA: é recomendado aguardar um período de pré-aquecimento (aproximadamente 20 minutos) 
antes de um procedimento de FFR ou dPR.  
 
1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA, localizado na parte inferior da unidade, no lado direito do 

dispositivo. 
2. Um único som médio é emitido pela DU e o logotipo da OpSens é exibido.  

Aguarde até o menu principal ser exibido e carregado completamente (aprox. 10 segundos). 
 

7.2 Verificação do formato de onda ideal da pressão aórtica e zeragem da Ao 

7.2.1 Uso da entrada aórtica do sistema hemodinâmico do laboratório de cateterismo 
1- Execute a calibração da entrada da pressão aórtica do sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo (seguindo as etapas apresentadas no capítulo 8.3.2) 
2- Como procedimento padrão, abra a linha do transdutor de pressão aórtica para o ar, 

posicionando a válvula de torneira corretamente, e certifique-se de que a pressão aórtica do 
sistema hemodinâmico (Pa/Ao) é corretamente zerada. 

O OptoMonitor 3 foi projetado para ser usado com fios-guia de pressão da OpSens. 
Os fios-guia de pressão da OpSens estão disponíveis em dois modelos diferentes: 
 

❖ Dispositivos de pressão COM conector de medição do alongamento (indicação no 
rótulo do dispositivo). 

❖ Dispositivos de pressão SEM conector de medição do alongamento (indicação no rótulo 
do dispositivo). 

 
NOTA: 

• A informação de calibração do sensor do fio-guia de pressão SEM conector de medição 
do alongamento está incluída no cabo do fio-guia e não requer um conector de 
medição do alongamento. 

• A informação de calibração do sensor do fio-guia de pressão COM conector de medição 
do alongamento está incluída no conector de medição do alongamento. 
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3- O cateter guia deve ser lavado frequentemente com solução salina normal, a fim de garantir que 
um formato de onda de pressão aórtica ideal (sem oscilação ou amortecimento) seja obtido. 

4- Certifique-se de que o sinal da pressão aórtica exibido na unidade de visualização (DU) 
é igual a zero (0) antes de continuar.  

 
Se a Ao tiver sido zerada com sucesso, continue com o capítulo 7.3 Ligação do conector FOIC à unidade 
de manopla do OptoMonitor 3. 
 

7.2.2 Uso da entrada aórtica do transdutor de pressão aórtica (use com um transdutor BP-22 

compatível) 
1- Execute a calibração de entrada da pressão aórtica do transdutor aórtico (seguindo as etapas 

apresentadas no capítulo 8.3.1) 
2- Como procedimento padrão, abra a linha do transdutor de pressão aórtica para o ar, 

posicionando a válvula de torneira corretamente, e certifique-se de que a pressão aórtica do 
transdutor (Ao/Pa) é corretamente zerada.  

3- O cateter guia deve ser lavado frequentemente com solução salina normal, a fim de garantir que 
um formato de onda de pressão aórtica ideal (sem oscilação ou amortecimento) seja obtido. 

4- Certifique-se de que a Ao/Pa exibida na unidade de visualização (DU) é igual a zero (0) 
antes de continuar. Se o valor de pressão aórtica exibido na DU não for igual a zero, pressione o 
botão de zeragem para executar uma zeragem da pressão aórtica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- O processo de zeragem foi concluído quando a mensagem "Aortic Zero successful" ("Sucesso na 

zeragem da pressão aórtica") é exibida na janela de mensagens, a tela apresenta øAO no canto 

superior à esquerda e a Pa na unidade de visualização é "0". Depois de realizar o processo com 
sucesso, continue com a etapa 7.3 Ligação do conector FOIC à unidade de manopla do 
OptoMonitor 3 

Se o procedimento AO Zero falhar, a mensagem "Aortic zero failed!" ("Zeragem da pressão aórtica 
falhou!") é exibida. Certifique-se de que o transdutor da pressão aórtica está aberto, todas as conexões 
corretamente encaixadas e pressione o botão "AO Zero" novamente. Caso a pressão aórtica tenha sido 
zerada uma vez, e um valor zero esteja armazenado na memória, a mensagem “Aortic zero failed, old 
value used” ("Zeragem pressão aórtica falhou, valor antigo usado") é apresentada.  
NOTA: o transdutor compatível BP-22 não é fornecido com o sistema OPM3.  

1. Pressione o botão AO Zero (Zeragem pressão aórtica) na tela PRINCIPAL.  
2. Uma mensagem será exibida, avisando o usuário para se certificar de que a zeragem do 

transdutor foi realizada. 
3. Caso a zeragem do transdutor tenha sido realizada no canal da pressão aórtica, pressione 

"YES".  
4. Caso a zeragem do transdutor não tenha sido realizada no canal da pressão aórtica, 

pressione "NO". 
Continue com a zeragem do transdutor de pressão aórtica e verifique a DU novamente para 
saber se a zeragem foi realizada. Se a zeragem ainda não tiver sido executada, repita o 
processo desde a etapa 1.  
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7.3 Ligação do conector FOIC à unidade de manopla do OptoMonitor 3 
1. Deixe o OptoWire™ na bandeja 

2. Coloque a bandeja/cuba sobre a mesa  

3. Ligue o conector FOIC (conector verde) na unidade de manopla 

4. Para o modelo de fio-guia de pressão SEM conector de medição do alongamento, continue com 

o capítulo 7.4 Zeragem OptoWire™ para a atmosfera.  

5. Para o modelo de fio-guia de pressão COM conector de medição do alongamento, insira o 
conector de medição do alongamento correspondente na abertura estreita da unidade de 
manopla ao lado do indicador LED. A orientação não é importante.  

 →Conector de medição do alongamento 

 

NOTA: os fios-guia não são fornecidos com o sistema OpM3.  

7.4 Zeragem OptoWire™ para a atmosfera 

7.4.1 Zeragem automática  
A zeragem deve ser concluída antes de introduzir o fio-guia de pressão no paciente. 

 
1- Assim que todos os componentes e conectores estão devidamente posicionados, o sistema 

OptoMonitor 3 tenta executar uma zeragem automática. 
2- A mensagem "Zero in progress…" ("Zeragem em andamento") é exibida na janela de mensagens 

e um LED verde pisca durante alguns segundos na unidade de manopla. 
 

3- OptoWire zero in progress... (Zeragem OptoWire em andamento...) 
 

O símbolo øOW  no canto superior esquerdo da tela PRINCIPAL confirma o sucesso da zeragem do 

OptoWire™. O terceiro indicador LED na linha superior da unidade óptica também pisca em verde para 
indicar o sucesso da zeragem.  
 

4- Lave o OptoWire™ vigorosamente com soluções salinas padrão e remova-o da bandeja. O 
OptoWire™ está pronto para ser usado. 

 

7.4.2 Zeragem manual  
Em alguns casos raros, o usuário pode precisar zerar o OptoWire™ manualmente.  

1- Certifique-se de que o OptoWire™ está colocado sobre a mesa, ainda dentro da bandeja e 

exposto ao ar ambiente. 

2- Acesse o menu SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) (5).  

3- Pressione o botão "OW Zero" ("Zeragem OptoWire") na parte inferior da tela.  

AVISOS:  

• use apenas o conector de medição do alongamento (GFC) e o cabo compatíveis com o fio-
guia de pressão, ambos são fornecidos na mesma bandeja. 

• Usar um conector de medição do alongamento e um cabo incompatíveis com o fio-guia de 
pressão afetará a precisão da medição.  
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4- O sistema inicia a zeragem. Uma mensagem "Zero in progress…." ("Zeragem em andamento") é 

exibida no centro da tela principal.  

5- O ícone  no canto superior direito da tela PRINCIPAL confirma o sucesso da zeragem do 
OptoWire™. O terceiro indicador LED na linha superior da unidade óptica também fica aceso em 
verde para indicar o sucesso da zeragem. 

6- Lave o fio-guia de pressão vigorosamente com soluções salinas padrão e remova-o da bandeja. 
O fio-guia de pressão OpSens está pronto para ser usado. 

 
 
 

 

 

7.5 Equalização 
A equalização da pressão é feita em duas etapas seguidas:  

1) Equalização Pa/Pd 
2) Equalização do fator dPR.  

A conclusão da etapa 1) exige até 4 batimentos, enquanto a etapa 2) requer um mínimo de 4 
batimentos.  
Assim que as etapas 1) e 2) estiverem concluídas, o fator de correção calculado é aplicado ao sinal, 
mudando gradualmente os valores médios exibidos ao longo dos próximos batimentos (o número 
de batimentos depende do período de cálculo de média).  
 
1. Feche a válvula de torneira, remova o introdutor do fio-guia, feche a válvula do conector Y e lave 

o cateter em solução salina.  
2. Verifique se Pd é igual a Pa.  
3. Pressione o botão EQUALIZE para iniciar a equalização das leituras de Pd (fio-guia de pressão) e 

Pa (pressão aórtica). A janela de mensagens mostra a mensagem "Equalization in progress" 
("Equalização em andamento"). Após um breve período, a mensagem é atualizada para 
"Equalization successful" ("Sucesso na equalização"), se a equalização tiver sido bem-sucedida, 
ou para "Equalization failed" ("Falha na equalização"), neste caso, a etapa deverá ser repetida.  

AVISO: 

• O OptoMonitor 3 não será zerado (nem automaticamente, nem manualmente) em 
caso de oscilação da leitura da pressão, por ex., ao detectar pulsação da pressão 
arterial em um paciente. 
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4. Quando a equalização está completa, o ícone  é exibido no canto superior à esquerda da 
tela e o quarto indicador LED, na linha superior da unidade óptica, também fica aceso em verde 
para indicar o sucesso da equalização.  

5. Verifique visualmente se a leitura do fio-guia de pressão (Pd) é igual à leitura da pressão aórtica 
(Pa). Verifique se Pd/Pa é 1.0 e dPR é 1.0. Se não for, execute a equalização novamente. 
 

NOTA:  

7.6 Consulte os capítulos 11.5 - Falha na equalização  
 
"No Pd signal detected" ("Nenhum sinal Pd detectado") 
A equalização não será realizada, porque o sinal Pd não foi detectado. Verifique as conexões entre 
OptoWire, unidade de manopla, unidade óptica e unidade de visualização. Certifique-se de que tanto a 
OU quanto a DU estão ligadas à rede elétrica.  
 
"No Pa signal detected" ("Nenhum sinal Pa detectado") 
A equalização não será realizada, porque o sinal Pa não foi detectado. Verifique as conexões entre fonte 
Pa (pode ser transdutor ou Aux), unidade óptica e unidade de visualização. Certifique-se de que tanto a 
OU quanto a DU estão ligadas à rede elétrica.  
 
"Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical 

Connection." ("Erro de comunicação com a unidade óptica. Verifique a intensidade do sinal sem 
fio ou a conexão física.") 

A equalização não será realizada devido a uma conexão fraca ou inexistente entre a unidade óptica e a 
unidade de visualização. Se a unidade óptica e a unidade de visualização estiverem conectadas sem fio, 
verifique as conexões de cabo e a intensidade do sinal.  
 
"Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure." ("A 

diferença da pressão média está fora do limite. Verifique a configuração e certifique-se da 
pressão ao vivo.") 

A equalização não será realizada, porque existe uma diferença de pelo menos o dobro do valor entre as 
pressões aórtica e distal. Isso significa que o fator de equalização não está entre 0,48 e 2,08. 
 
"Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned." ("Não é 
possível calcular dPR. Certifique-se de que as curvas de pressão ao vivo são válidas e estão 
alinhadas.") 

Após uma primeira tentativa de equalizar, se não for possível aplicar o fator de equalização ou o fator 
dPR à OU, o software tentará automaticamente equalizar uma segunda vez. Após duas tentativas de 
equalização consecutivas sem sucesso, esta mensagem será exibida e a equalização não será realizada, 
pois as curvas de pressão não apresentam qualidade suficientemente boa (amortecimento de pressão, 
agente de contraste, etc.) ou têm um formato inesperado.  
 
"Equalization not completed." ("Equalização não concluída.") 
Se esta mensagem aparecer na tela, entre em contato com a OpSens para as etapas de resolução de 
problemas.  
 

7.7 Mensagens de Atraso do fio-guia de pressão  
 
"Please make sure live pressure curves are valid and aligned." ("Certifique-se de que as curvas de 
pressão ao vivo são válidas e estão alinhadas.") 
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Esta é uma mensagem de aviso. Ela informa o usuário que não foi possível calcular o atraso de tempo 
entre Pa e Pd ou que o valor calculado está acima do limite. Em ambos os casos, fica a critério do 
usuário ajustar ou não a configuração de Atraso do fio-guia de pressão (ms).  
 
Esta mensagem não impede a equalização. 

 

7.8 Reequalização  
Geralmente, a equalização é realizada apenas uma vez no início do procedimento de FFR ou dPR. Caso 
uma nova equalização seja iniciada pressionando o botão de equalização, a mensagem "Equalization 
already done - Re-Equalize?" ("Equalização já foi feita - reequalizar?") é exibida para avisar sobre uma 
possível equalização indesejada. Pressione Yes (Sim) para confirmar, No (Não) para cancelar e Reset 
para resetar a equalização e restaurar a pressão Pd para o valor padrão. Para evitar uma etapa extra 
após uma possível reinicialização, o fator de equalização NÃO é resetado ao reinicializar o instrumento. 
Os parâmetros de equalização são mantidos na memória não volátil do conector de medição do 
alongamento ou do OptoWire™, dependendo de qual versão do OptoWire™ está sendo usada. 
 

 
 
"Old Equalization factor is invalid." ("O fator de equalização antigo é inválido.") 

Esta mensagem pode surgir se o fator antigo salvo for inválido ou estiver corrompido. O usuário deve 

realizar uma reequalização.  

 para informações sobre a resolução de problemas.  
Ajuste do atraso das curvas Pa e Pd durante a equalização  
Uma mensagem "Please Adjust Pa Pd Delay" ("Ajustar o atraso Pa Pd") é exibida caso exista um atraso 
entre as curvas Pa e Pd. Consulte o capítulo 5.10 para obter instruções sobre como ajustar o atraso Pd.  

7.9 Realização de um procedimento de FFR  
Avanço do sensor de pressão OptoWire™ distal em relação à estenose por meio de procedimentos 

reconhecidos de FFR. 

7.9.1 Indução de hiperemia máxima  
Use a sua prática de laboratório de cateterismo para induzir a hiperemia máxima. 
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7.9.2 Gravação da pressão – FFR 
1- Na tela principal da unidade de visualização, pressione o botão FFR para iniciar a gravação da 

pressão. (O OptoMonitor 3 pode gravar sequências durante um período de gravação total de 2 

horas).   
 

2- O monitoramento de Pd/Pa mínima começa automaticamente ao pressionar o botão FFR. 
NOTA: o valor mínimo de Pd/Pa pode não ser o valor mínimo FFR devido a artefatos. Quando 
terminar a gravação, certifique-se de colocar o cursor no valor mínimo FFR no modo de 
reprodução, pressionando o botão Pd/Pa. 
 

 
 

3- Durante a gravação, toque na área do gráfico duas vezes para criar uma marcação (linha branca 
sólida). 

 
 

Pd/Pa atual  

Pd/Pa mínima  
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4- Pressione o botão "Parar FFR" para encerrar a gravação. A tela muda para o modo de 
reprodução (consulte o capítulo 7.11.1 para uma explicação mais detalhada sobre a reprodução 

FFR). 
 

5- Para fazer outra gravação, na tela de reprodução, pressione o botão Live (Ao vivo) e reinicie o 

processo desde o início do capítulo 7.9.2.  

7.10 Realização de um procedimento de dPR  
Avanço do sensor de pressão OptoWire™ distal em relação à estenose por meio de procedimentos 

reconhecidos de FFR. 

7.10.1 Cálculo dPR  
1- Na tela principal, pressione o botão "dPR" para iniciar uma gravação da dPR. 

 

2- Você pode monitorar o progresso da gravação da dPR através de uma barra de progresso 

localizada na parte inferior da barra de informações. NOTA: a barra de progresso muda de cor 

de acordo com as suas configurações.  

 

3- Assim que a gravação está concluída, o OptoMonitor 3 muda automaticamente para o modo de 

reprodução. Consulte o capítulo 7.11.2 para obter mais informações sobre a tela de reprodução 

da dPR.  

4- Para fazer outra gravação, pressione o botão Live (Ao vivo) na tela de reprodução e reinicie o 

processo desde o início do capítulo 7.10.1.  

7.10.2 Realização de uma retração ("pullback") dPR  
1- Na tela principal, pressione o botão "dPR Pullback" para iniciar uma gravação de retração dPR.  

  

 

2- Após pressionar o botão "dPR Pullback", o OptoMonitor 3 precisa de aprox. 2 segundos para a 

gravação da retração ficar pronta. Aguarde até a curva dPR ao vivo (linha roxa por padrão) 
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começar a traçar com um valor acima de "0" antes de realizar a retração. Durante a gravação da 

retração, o valor dPR atual será exibido na parte inferior da janela de dados. 
 

  

 

3- Durante a gravação, toque na área do gráfico duas vezes para criar uma marcação (linha branca 

sólida).  

 

4- Pressione o botão "Parar Pullback" ao final da gravação. A tela muda para o modo de 

reprodução. Consulte o capítulo 7.11.3 para mais detalhes sobre a reprodução da retração 

("pullback") dPR.   

5- Para fazer outra gravação, pressione o botão Live (Ao vivo) na tela de reprodução e reinicie o 

processo desde o início do capítulo 7.10. 
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7.11 Visualização de FFR, dPR e Pullback em modo de reprodução 

7.11.1 Visualização da FFR em modo de reprodução 

 

1- Após completar uma gravação da FFR, a tela muda para o modo de reprodução, onde o usuário 

pode visualizar todos os dados registrados para o paciente atual. Se desejar acessar o modo de 

reprodução sem realizar uma gravação, pressione o botão "View" ("Visualizar") na tela 

PRINCIPAL.  

2- Todas as gravações salvas no local para o paciente atual serão exibidas na caixa de seleção de 

gravações. Se nenhum caso estiver aberto, todas as gravações sem nenhum caso serão exibidas 

na caixa de seleção. O usuário pode deslizar com o dedo para rolar para cima/para baixo para 

visualizar todas as gravações salvas no local e pode tocar em uma gravação desejada para 

carregá-la na janela de gráfico e na janela de dados. 

3- A FFR é calculada como Pd média/Pa média no ponto de hiperemia máxima. 

4- O valor da FFR mínima, calculado ao longo da gravação, é exibido na janela de dados em "Pd/Pa" 

(amarelo por padrão). A FFR mínima também é marcada por uma linha amarela na janela de 

gráfico. Os valores da FFR ao vivo são definidos pelo eixo à direita do gráfico.  

5- O usuário pode deslizar com o dedo para deslocar a marcação para a esquerda/direita, a fim de 

visualizar seções específicas da gravação e identificar regiões de interesse. Pa, Pd e FFR serão 

atualizados na janela de dados conforme a marcação se movimenta. 

6- O botão FFR localiza o valor da FFR mínima dentro de todos os dados gravados e atualiza os 

valores de Pa, Pd e FFR na janela de dados.  

7- O usuário pode aplicar as funções "Patient" ("Paciente") e "Segments" ("Segmentos de vasos") à 

gravação, assim como carregar as gravações para um drive USB (ou exportação DICOM). 

Consulte o capítulo 7.12.4.1 e o capítulo 7.12.4.2 para mais detalhes.   

NOTA: ao salvar a gravação da FFR para um dispositivo USB ou através de DICOM, 
certifique-se de colocar o cursor sobre o valor correto da FFR na DU no modo de 
reprodução, para que o OptoViewer abra a gravação da FFR com a posição de cursor 
correta. 
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8- Ao pressionar o botão "Play", a gravação é reproduzida como se fosse uma medição ao vivo, a 

partir do tempo = 0 segundos. Durante esta reprodução, o valor ao vivo da FFR é exibido na 

parte inferior da janela de informações.  Pressione o botão "Stop" a qualquer momento durante 

a reprodução para parar e voltar para a tela de reprodução.  

9- O botão Archive (Arquivo) permite visualizar todas as gravações anteriores. Ao acessar este 

menu, um caso atual em andamento é fechado; portanto, o menu deve ser acessado apenas 

quando todas as gravações estiverem concluídas.  

10- Ao pressionar o botão "Live" ("Ao vivo"), a tela volta para a tela principal, onde as gravações ao 

vivo são retomadas, e outra gravação pode ser iniciada.  

7.11.2 Visualização da dPR em modo de reprodução 
 

 

1- Após completar uma gravação da dPR, a tela muda automaticamente para o modo de 

reprodução, onde o usuário pode visualizar todos os dados registrados para o paciente atual. Se 

desejar acessar o modo de reprodução sem realizar uma gravação, pressione o botão "View" 

("Visualizar") na tela PRINCIPAL.   

2- Todas as gravações salvas no local para o paciente atual serão exibidas na caixa de seleção de 

gravações. Se nenhum caso estiver aberto, todas as gravações sem nenhum caso serão exibidas 

na caixa de seleção. O usuário pode deslizar com o dedo para rolar para cima/para baixo para 

visualizar todas as gravações salvas no local e pode tocar em uma gravação desejada para 

carregá-la na janela de gráfico e na janela de dados. 

3- A dPR é calculada usando o próprio algoritmo da OpSens durante o período diastólico da onda 

da pressão (coração em repouso).  

4- 4 batimentos são usados para calcular a medição única da dPR e exibir na parte inferior da 

janela de dados (roxo por padrão).  

5- O usuário pode aplicar as funções "Patient" ("Paciente") e "Segments" ("Segmentos de vasos") à 

gravação, assim como carregar as gravações para um drive USB (ou exportação DICOM). 

Consulte o capítulo 7.12.4.1 e o capítulo 7.12.4.2 para mais detalhes. 

6- Ao pressionar o botão "Play", a gravação é reproduzida como se fosse uma medição ao vivo, a 

partir do tempo = 0 segundos. Pressione o botão "Stop" a qualquer momento durante a 

reprodução para parar e voltar para a tela de reprodução.  

Gravações: 

dPR média 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   77 | Página 

 

7- Ao pressionar o botão "Live" ("Ao vivo"), a tela volta para a tela principal, onde as gravações ao 

vivo são retomadas, e outra gravação pode ser iniciada.  

7.11.3 Visualização dPR Pullback em modo de reprodução 
 

 

1- Após completar uma gravação de retração ("pullback") dPR, a tela muda automaticamente para 

o modo de reprodução, onde o usuário pode visualizar todos os dados registrados para o 

paciente atual. Se desejar acessar o modo de reprodução sem realizar uma gravação, pressione 

o botão "View" ("Visualizar") na tela PRINCIPAL.   

2- Todas as gravações salvas no local para o paciente atual serão exibidas na caixa de seleção de 

gravações. Se nenhum caso estiver aberto, todas as gravações sem nenhum caso serão exibidas 

na caixa de seleção. O usuário pode deslizar com o dedo para rolar para cima/para baixo para 

visualizar todas as gravações salvas no local e pode tocar em uma gravação desejada para 

carregá-la na janela de gráfico e na janela de dados.  

3- Uma retração ("pullback") dPR registra um cálculo ao vivo da dPR, enquanto o médico retrai o 

fio do sensor em uma lesão ou área de interesse.  

4- O valor mínimo dPR (não zero), calculado ao longo da gravação, é exibido na janela de dados em 

"dPR" (roxo por padrão). A dPR mínima também é marcada por uma linha roxa na janela de 

gráfico. O valor da dPR ao vivo é definido pelo eixo à direita do gráfico.  

5- O usuário pode deslizar com o dedo para deslocar a marcação para a esquerda/direita, a fim de 

visualizar seções específicas da gravação e identificar regiões de interesse. Os valores dPR na 

janela de dados são atualizados conforme a marcação se movimenta.  

6- O botão dPR localiza o valor da dPR mínima dentro de todos os dados gravados e atualiza o valor 

dPR na janela de dados.  

7- O usuário pode aplicar as funções "Patient" ("Paciente") e "Segments" ("Segmentos de vasos") à 

gravação, assim como carregar as gravações para um drive USB (ou exportação DICOM). 

Consulte o capítulo 7.12.4.1 e o capítulo 7.12.4.2 para mais detalhes.   
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8- Ao pressionar o botão "Play", a gravação é reproduzida como se fosse uma medição ao vivo, a 

partir do tempo = 0 segundos. Durante esta reprodução, o valor ao vivo da dPR é exibido na 

parte inferior da janela de informações. Pressione o botão "Stop" a qualquer momento durante 

a reprodução para parar e voltar para a tela de reprodução.  

9- Ao pressionar o botão "Live" ("Ao vivo"), a tela volta para a tela principal, onde as gravações ao 

vivo são retomadas, e outra gravação pode ser iniciada.  

10- Pressione o botão "Pd/Pa" para visualizar a gravação de retração ("pullback") Pd/Pa (consulte o 

capítulo 7.11.4). 

11- Ao pressionar a escala dPR, a escala automática é substituída e é possível navegar em diferentes 

seleções de escala. 

7.11.4 Visualização da retração ("pullback") Pd/Pa em modo de reprodução 

 

 

Na tela de reprodução para uma retração ("pullback") dPR, pressione o botão Pd/Pa para exibir as 

gravações de retração Pd/Pa. O modo de reprodução de retração ("pullback") Pa/Pa tem as mesmas 

funcionalidades que o modo de reprodução de retração ("pullback") dPR, no entanto, Pa, Pd e Pd/Pa são 

atualizados conforme o gráfico é manipulado, enquanto a dPR não é exibida.  

Para voltar para o modo de reprodução de retração ("pullback") dPR, basta pressionar o botão dPR.  

 

7.12 Funções de reprodução 
Todas as formas de reprodução de gravação têm os mesmos quatro botões disponíveis: Patient 

(Paciente), Segments (Segmentos de vasos), USB Export (Exportação USB) e DICOM Export (Exportação 

DICOM). Cada botão funciona de maneira idêntica, independentemente do modo de reprodução em 

que o sistema se encontra.  

As funções "Patient" ("Paciente") e "Segments" ("Segmentos de vasos") são aplicadas diretamente à 

gravação selecionada. Certifique-se de que a gravação desejada foi selecionada. Caso não tenha sido 

selecionada, role para cima/para baixo na lista de gravações, na janela de mensagens, até localizar a 

gravação desejada, e toque uma vez para carregar os dados. 

Botão Pd/Pa, 

Pd/Pa mínima 

Botão dPR 
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7.12.1 Criar ou atualizar informações do paciente  

 

1- Na tela PRINCIPAL, pressione o botão "Patient" ("Paciente"). (Pressionar o botão "Patient" 
("Paciente") na tela de reprodução permite ao usuário visualizar as informações do paciente, 
mas não permite realizar nenhuma entrada nem alterar nenhuma informação do paciente). 

2- O usuário pode introduzir informações do paciente tocando no campo do paciente desejado e 
digitando os caracteres no teclado exibido. Os campos incluem: sobrenome do paciente, nome 
do meio do paciente, nome do paciente, sexo, número ID do paciente, data de nascimento do 
paciente, data do procedimento, número de acesso, nome do médico que realiza o 
procedimento e descrições relevantes para o procedimento/estudo. Os campos marcados são 
obrigatórios para iniciar um novo caso.  
 

 
 

 
3- Se já existir texto no campo, o usuário pode tocar na caixa de texto para mover o cursor para 

uma posição desejada e então adicionar ou apagar caracteres.  

4- Use a tecla de seta verde  do lado esquerdo ou direito do teclado para aplicar/cancelar a 
funcionalidade da tecla.  

5- Use o botão  à esquerda do teclado para acessar números e caracteres especiais. 
Quando o teclado está em modo numérico/símbolos, pressionar o botão "ABC" retorna o 
teclado para alfabético.  
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6- Pressione o globo  na linha inferior, segundo botão a partir da esquerda do teclado, para 
alterar o idioma do teclado. Selecione o idioma desejado no menu suspenso exibido.  

7- Pressione o backspace  em cima à direita no teclado para apagar o símbolo à esquerda do 
cursor.  

8- Pressione Enter  na segunda linha do lado direito do teclado para inserir o texto no 
campo e remover o teclado. 

9- Pressione o teclado  na linha inferior do lado direito do teclado para ocultar o teclado.  
 

- Para apagar todas as entradas de um paciente, pressione o botão "Clear Info" ("Apagar info"), 
próximo ao centro da tela.  

- Para acessar a lista de IDs de pacientes salvos através de uplink DICOM, pressione o botão 
"DICOM List" ("Lista DICOM"), próximo ao centro da tela (consulte o capítulo 6.1.2).  

- Para confirmar alterações feitas nas informações do paciente, pressione o botão de seta verde 
no canto inferior à direita da tela.  

- Consulte o capítulo 6 para obter mais informações sobre o gerenciamento de dados do 
paciente.  

7.12.2 Notas FFR/dPR 

 

O sistema OptoMonitor 3 pode armazenar informações vitais relacionadas aos segmentos de vasos de 

pacientes individuais. Estas informações podem ser atualizadas a qualquer momento durante o 

procedimento e podem ser transferidas por USB ou exportações DICOM. 

1- A avaliação fisiológica é atualizada automaticamente com base no tipo de gravação realizada.  

2- O usuário pode identificar a qual etapa do procedimento a gravação está relacionada (por ex., 

pré- ou pós-PCI). 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   81 | Página 

 

  

 

3- O usuário pode identificar o vaso específico ao qual a gravação está relacionada. O usuário pode 

selecionar o vaso na lista suspensa ou, como alternativa, selecionar o vaso correspondente no 

diagrama de vasos, pressionando o círculo apropriado. 

 

 



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   82 | Página 

 

4- O usuário pode identificar qual medicamento foi administrado durante o procedimento.   

 

5- Para confirmar alterações feitas nas informações de segmento de vaso, saia da tela com o botão 

de voltar. 

7.12.3 Revisão de dados 
Use o botão "Play" ("Reprodução") para carregar curvas e revisar os dados.   

7.12.4 Arquivar e apagar dados 

7.12.4.1 Salvar dados de pressão em um pen drive USB  

1- Insira um pen drive USB 3.0 em uma das portas USB na parte inferior do dispositivo. (NOTA: 

para inserir o pen drive, pode ser necessário desparafusar o painel de proteção na parte inferior 

do dispositivo).  

2- A partir da tela de arquivo, selecione o paciente e pressione o botão "USB Export" ("Exportação 

USB"). para iniciar um upload dos dados para o pen drive USB. 

3- Para salvar dados sem as informações do paciente, pressione o botão "Anonymous Export" 

("Exportação anônima"). Assim, uma versão anônima dos dados será carregada.  

7.12.4.2 Carregar dados de procedimentos via exportação DICOM  

Se o sistema OptoMonitor 3 estiver corretamente vinculado ao RIS e PACS da unidade hospitalar, é 

possível exportar dados de procedimentos via DICOM: 

1- Na tela PRINCIPAL, pressione o botão "Patient" ("Paciente") para acessar as informações do 

paciente. 

2- Pressione o botão "DICOM List" ("Lista DICOM") e selecione o paciente cujos dados serão 

usados para o caso (consulte o capítulo 6.1.2). Como alternativa, insira as informações do 

paciente manualmente, preenchendo os campos necessários para iniciar um caso. Pressione o 

botão de voltar para salvar as informações do paciente e retornar para a tela PRINCIPAL. 

3- Realize uma ou várias gravações FFR, dPR ou dPR Pullback. 

4- Depois de produzir as gravações desejadas, pressione o botão "DICOM Export" ("Exportação 

USB") na tela de reprodução. Ao pressionar este botão, o sistema envia uma captura de tela de 

todas as gravações não exportadas anteriormente, capturando todos os dados gráficos e 

numéricos relevantes para as gravações, juntamente com dados específicos do procedimento, 
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como o valor FFR ou dPR. As imagens são enviadas via DICOM para o PACS e então ficam 

disponíveis para visualizar/salvar dados do paciente no PACS. Caso os dados da gravação sejam 

modificados pelo usuário (por ex., a posição do cursor, o vaso, medicamento, seleção de etapa, 

valor de zoom, etc.), o status da gravação afetada será redefinido e seus dados serão reenviados 

para o PACS ao pressionar novamente o botão "DICOM Export" ("Exportação DICOM"). 

 

7.12.4.3 Apagar procedimentos  

Para apagar uma gravação, role para cima/para baixo na lista de gravações e selecione a gravação 

desejada. Pressione o botão "Del. Record" ("Apagar gravação").  

Para apagar todas as gravações de um paciente, pressione o botão "Archive" ("Arquivo"), selecione o 

paciente para o qual todas as gravações devem ser apagadas e pressione o botão "Delete" ("Apagar").  

Para apagar todos os arquivos salvos localmente da unidade de visualização, pressione o botão 

"Archive" ("Arquivo"), então pressione "select all" ("selecionar tudo") e "Delete" ("Apagar").  

7.12.4.4 Espaço de memória  

Pressione o botão "Archive" ("Arquivo") e "Storage Space" ("Espaço de memória") para visualizar o 

espaço de memória na unidade de visualização (DU).  

 

Dois diagramas serão exibidos. O primeiro indica o espaço de memória interna. O segundo indica o 

espaço de memória no pen drive USB.  
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7.13 Terminar a operação 
Quando o procedimento estiver completo, a unidade pode ser deixada ligada. O bloqueio de tela 

opcional será ativado após o tempo de atraso especificado. É possível DESLIGAR a unidade, mantendo o 

botão liga/desliga pressionado na unidade óptica durante aproximadamente 5 segundos. É possível 

desligar a unidade de visualização no botão liga/desliga localizado embaixo da unidade. 

8 MANUTENÇÃO 
A manutenção regular a seguir deve ser realizada por técnicos de serviço qualificados a cada 12 meses, a 
fim de garantir um desempenho ideal do OptoMonitor 3.  
 
O OptoMonitor 3 oferece um menu de manutenção, onde os técnicos de serviço podem verificar o 
status de desempenho do sistema e garantir um funcionamento em conformidade com as 
especificações do fabricante.  
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O menu de manutenção permite acessar os seguintes parâmetros, ajustes e configurações de fábrica.   

 

8.1 Acessando o menu de manutenção  
1- Pressione o botão SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) na tela PRINCIPAL.  

2- Na tela de configurações, pressione o botão "Maintenance”    ("Manutenção"), que é 

o terceiro botão a partir da esquerda na linha inferior.  

3- Insira o código de acesso quando solicitado e clique em √ (OK) para continuar. Consulte o 

capítulo 8.12 para obter os valores padrão.  

 

  



   
 
 

LBL-2008-41-v7 OptoMonitor 3 IFU_pt-BR   Rev 2022-07   86 | Página 

 

8.2 Ajustando a hora, data e idioma  
Na tela de manutenção, pressione o botão "Time, Date, and Language" ("Hora, data e idioma"), que se 

encontra na parte superior à esquerda da grade.  

Ajuste a hora pressionando os botões acima/abaixo do relógio digital do lado esquerdo da tela. Observe 

que este relógio funciona no esquema de 24 horas. 

 

Para definir a data, pressione a caixa de texto da data. Um teclado numérico será exibido na parte 

inferior da tela. 

 

 Digite a data numérica correspondente no formato ano-mês-dia. Tocando na caixa de texto você pode 

selecionar um número específico para apagar. Para informações sobre os símbolos específicos do 

teclado, consulte o capítulo 7.12.1.  

Para definir o idioma, pressione o botão "Language" ("Idioma") e selecione o idioma desejado no menu 

suspenso.  

8.3 Calibração de entrada/saída com o sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo 
Na tela de manutenção, pressione o botão "Input/Output Calibration" ("Calibração de entrada/saída") 

na parte central superior da grade. 
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8.3.1 Calibração da referência de entrada da pressão aórtica para o transdutor aórtico 

 

A calibração da entrada do transdutor de pressão aórtica está descrita em detalhes no capítulo 18.  

8.3.2 Calibração da referência de entrada Aux para o sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo 
 

 

O passo a passo para a calibração de AUX In (entrada aórtica do sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo) está descrito em detalhes no capítulo 17. 
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8.3.3 Calibração da saída distal para o sistema hemodinâmico do laboratório de 

cateterismo 
O passo a passo para a calibração da saída distal está descrito em detalhes no capítulo 19. 

8.3.4 Calibração da saída aórtica para o sistema do laboratório de cateterismo 
 

 

O passo a passo para a calibração da saída aórtica está descrito em detalhes no capítulo 20. 

8.4 Revisão do desempenho do sensor óptico  
Na tela de manutenção, pressione o menu "Optical Sensor Performance" ("Desempenho do sensor 

óptico"). Este menu exibe leituras e dados relevantes sobre o desempenho do OptoWire™ usado 

atualmente. Se não houver nenhum fio conectado ao OpM3, se o OptoWire™ estiver com defeito ou se 

não estiver conectado corretamente ao OpM3, nenhum dado será exibido nesta tela. Assim que um 

OptoWire™ funcionando corretamente for conectado ao sistema OpM3, esta tela será preenchida com 

dados ao vivo sobre o desempenho do OptoWire™ (imagem abaixo). Esta tela apresenta o número de 

série do OptoWire, o valor da sonda em nanômetros, mais o valor efetivo lido pela unidade óptica em 

nanômetros, além da diferença entre os dois (Delta). 
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Também é possível conectar uma sonda de referência ou um conector de medição de alongamento de 

referência para obter valores de referência. Se o OptoWire™ apresentar valores de sinal fraco, ele pode 

precisar ser reposicionado. Se o fio substituto também apresentar valores de sinal fraco, entre em 

contato com um técnico de serviço autorizado e/ou com a OpSens.  

 
 
 

 

 

  

 

 

Manômetro (mmHg):  verifique e certifique-se de que a leitura do manômetro do OptoMonitor 

apresenta o valor correto. Leia a pressão atmosférica e compare-a com a leitura do manômetro do 

OptoMonitor. Caso a diferença entre as leituras seja superior a 10 mmHg, entre em contato com um 

técnico de serviço autorizado e/ou com a OpSens. 

Delta de entrada distal (nm): este valor não deve ser inferior a +/- 8 nanômetros. 

 

Valor de 
diagnóstico: 
Parâmetro  

Descrições  Sinal típico com 
sonda  
de referência  

Sinal fraco  

Nível de lâmpada 
(%)  

Nível de controle da 
lâmpada  

70%  

Contraste (%)  Nível de visibilidade 
do contraste do sinal 
óptico  

50%  < 35%  

SNR  Relação sinal-ruído  > 4000  < 2000  

Ganho  Amplitude máxima de 
sinal  

1,7  > 2,2  

ATENÇÃO: 
 

• A inspeção de segurança e testes de rotina devem ser realizados anualmente como parte do programa 
de manutenção do hospital. Técnicos experientes do hospital devem inspecionar e testar todas as 
conexões isoladas e a fonte de alimentação do sistema.  

• O OptoMonitor da OpSens não possui peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Por favor, 
encaminhe quaisquer serviços necessários para técnicos de serviço autorizados ou diretamente para a 
OpSens.  
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8.5 Teste DICOM  
Na tela de manutenção, pressione o botão "DICOM" na parte central esquerda da grade. 

São exibidas informações gerais sobre a conexão entre o OpM3 e o uplink DICOM. Apenas técnicos 

qualificados devem usar esta tela para testar o status do OpM3 e da conexão DICOM.  

 

8.5.1 Teste DICOM 
Existem duas maneiras de testar a conexão ao servidor DICOM: 

1. Use o botão Ping para verificar se a DU é capaz de detectar o servidor DICOM. 

2. Use o botão Test para verificar se o servidor DICOM é capaz de enviar informações à DU. 

8.5.2 Filtrar a lista de trabalho de modalidade 
Se nenhuma informação for introduzida no campo "Scheduled Station Name" ("Nome da estação 

agendada") e "No specific Window" ("Nenhuma janela específica") for apresentado em "Query Window" 

("Janela de consulta"), todos os procedimentos da lista de trabalho de modalidade serão exibidos com 

um limite de 100 procedimentos. No entanto, é possível filtrar a lista de procedimentos exibidos dentro 

da lista de trabalho de modalidade DICOM.  

No menu suspenso "Modality", é possível filtrar a modalidade: 

• XA: angiografia por raios X 

• OT: outros 

• CT: tomografia computadorizada 

Também é possível filtrar por "Scheduled Station Name" ("Nome da estação agendada"). O nome da 

estação agendada deve ser introduzido manualmente.  

No menu suspenso "Query Window" ("Janela de consulta"), é possível filtrar a lista por período de 

tempo:  

• No specific Window (Nenhuma janela específica): neste caso, nenhum filtro de tempo é 

aplicado. 
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• Schedules for today (Agendamentos para hoje): são exibidos apenas os procedimentos que 

estão agendados para hoje. 

• Specify around current date (Especificar em torno da data atual): são exibidos apenas os 

procedimentos agendados dentro do intervalo [Days before; Days After] (Dias antes, dias 

depois). 

Max. Retrieved Procedures (Nº Máx. de Procedimentos Acessados): este é o número máximo de 

procedimentos a serem exibidos na lista de trabalho. O valor máximo possível é 100. Este também é o 

valor padrão.  

8.5.3 Exibir informações sobre as imagens exportadas 
Dentro da seção "DICOM Export to archive" ("Exportação DICOM para arquivo"), a Modalidade (XA, OT 

ou CT), é possível introduzir manualmente o nome da estação e o nome da instituição, que serão 

exibidos nas imagens exportadas. Se nenhuma informação for introduzida, nenhuma informação será 

adicionada às imagens exportadas.   

8.6 Segurança 
Na tela de manutenção, pressione o botão "Security" ("Segurança") no centro da grade. 

8.6.1 Configuração de uma senha de inicialização 
  

 

1- Se nenhuma senha de inicialização era solicitada antes, toque na caixa para solicitá-la a partir de 

agora. 

2- Toque na caixa de texto "Password" ("Senha") para abrir um teclado. Se uma senha era usada 

antes, você pode excluí-la pressionando a seta de apagar (backspace) no teclado. Digite a nova 

senha usando letras, números e símbolos. Para ocultar a senha enquanto digita, desmarque a 

caixa "Show" ("Mostrar"). Para mostrar a senha enquanto digita, marque a caixa "Show" 

("Mostrar").  

3- Se desejar que o dispositivo seja bloqueado após certo tempo de inatividade, toque no campo 

"Lock After" ("Bloquear após") e selecione o tempo desejado do menu suspenso.  

4- Para salvar alterações de senha/bloqueio, saia da tela com o botão de voltar. 
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A partir de agora, o dispositivo solicitará a entrada de uma senha para ser usado após a inicialização. Se 

assim definido, o dispositivo também será bloqueado automaticamente após certo tempo de 

inatividade e solicitará a senha ao reinicializar.  

8.6.2 Alteração do código de acesso de manutenção 
1- Toque na caixa de texto "Maintenance Access Code" ("Código de acesso de manutenção") para 

abrir um teclado. Se um código de acesso era usado antes, você pode excluí-lo usando a seta de 

apagar (backspace) no teclado. Digite o novo código de acesso usando letras, números e 

símbolos.  

2- Para salvar alterações do código de acesso, saia da tela com o botão de voltar.  

8.7 Revisão do histórico de mensagens 
Na tela de manutenção, pressione o botão "Message Center History" ("Histórico do centro de 

mensagens") na parte central à direita da grade. A tela seguinte apresentará uma lista de todas as 

mensagens anteriores recebidas do OptoMonitor 3, organizadas por data da mensagem. Role para 

cima/para baixo na lista deslizando com o dedo.  

 

8.8 Revisão de rede e comunicação  
Na tela de manutenção, pressione o botão "Network and Communication" ("Rede e comunicação") na 

parte inferior esquerda da grade. Esta tela apresenta os endereços MAC, endereços IP, máscara de rede 

e informações de gateway relacionadas às conexões LAN com a DU. 

8.8.1 Conexão LAN1 DU ao DICOM 
A finalidade da LAN1 é consultar a lista de pacientes e transferir os resultados do procedimento 

através do DICOM  

A rede de TI deve oferecer uma conectividade Ethernet LAN para um servidor RIS e PACS 

As configurações da rede de TI devem respeitar os padrões DICOM do hospital. Os servidores RIS e 

PACS devem ser configurados com um endereço Ipv4 fixo ou um DNS deve estar disponível para 

realizar a resolução de seus nomes de host. 
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Para reduzir os riscos de segurança cibernética, a rede de TI deve ser confinada à unidade de saúde 

(não conectada à internet). 

O fluxo de informações pretendido é: PEMS – (solicitação MWL)--> RIS – (Lista de pacientes)--> PEMS 

– (Resultados do procedimento)--> PACS  

8.8.2 Conexão LAN2 DU-15" à unidade óptica 
A LAN2 está reservada para a comunicação entre a DU e a OU. Para selecionar como é realizada a 

comunicação entre a OU e a DU, pressione a caixa de texto "OU/DU Communication Link" ("Link de 

comunicação OU/DU") e selecione a opção "LAN", dependendo do seu método de comunicação 

desejado.  

8.8.3 Wireless (sem fio) 
Esta tela também permite a conexão e o gerenciamento de dispositivos sem fio com a DU. Para 

configurar a conexão sem fio, a DU e a OU primeiro devem ser conectadas usando o cabo de 

comunicação (LAN para DU-15" ou serial para DU-10").  

 

Após estabelecer a conexão usando o cabo de comunicação, as seguintes configurações podem ser 

feitas para uma conexão sem fio: 

DU adapter (Adaptador DU) indica se o dongle sem fio foi detectado ou não. "Not detected" indica 

que o dongle não está conectado. "Present" indica que o dongle está conectado.  
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OU adapter (Adaptador OU) permite ao usuário desativar o módulo sem fio na OU. Esta caixa deve 

estar selecionada para estabelecer uma conexão sem fio com sucesso.  

 

Para garantir o sucesso da conexão sem fio, o dongle sem fio deve ser conectado à DU através de 

uma das portas USB, o adaptador DU deve estar "Present" e o adaptador OU selecionado.  

Através do botão "Scan" são exibidos todos os dispositivos sem fio compatíveis que podem ser 

conectados à DU. A intensidade do sinal é exibida entre parênteses.  

Você pode selecionar o dispositivo que deseja conectar à DU, selecionando o dispositivo desejado e 

pressionando o botão "Select" ("Selecionar") embaixo da caixa. 

Então, selecione "Wireless" na caixa "OU/DU Communication Link" ("Link de comunicação OU/DU") e 

pressione o botão de voltar para salvar a seleção.  

 

Quando voltar para a tela inicial, você deve ver o seguinte item no canto superior à direita: 

 Conexão sem fio estabelecida com sucesso. Neste caso, o cabo de comunicação (LAN para DU-

15" ou serial para DU-10") pode ser removido. Para o sinal ser aceitável, pelo menos 2 ou 4 barras 

devem estar verdes.  

 Link de comunicação OU/DU é « Wireless » e adaptador DU está selecionado, mas a conexão 

sem fio não foi estabelecida com sucesso. Neste caso, verifique se a OU está ao alcance e se o nível 

do sinal é bom.  

 Link de comunicação OU/DU é « Wireless » mas o adaptador DU não foi detectado, por isso a 

conexão sem fio não foi estabelecida com sucesso. 
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Existe uma correlação direta entre a intensidade do sinal em dB na seção de rede e comunicação e a 

intensidade de sinal exibida na tela principal.  

Nenhuma barra:  conexão improvável.  

   1 barra:  conexão fraca.  

   2 barras:  conexão boa.  

   3 barras:  conexão forte. 

   4 barras:  conexão excelente.  

8.9 Atualização de software para unidade de visualização ou unidade óptica 
Na tela de manutenção, pressione o botão "Update Software" ("Atualizar software") na parte inferior ao 

centro da grade.  

O firmware da unidade óptica OptoMonitor 3 e unidade de visualização pode ser atualizado usando um 

dispositivo USB que contenha os arquivos de software necessários. Ambas a unidade óptica e a unidade 

de visualização são atualizadas, uma de cada vez. O procedimento para atualizar a OU ou a DU é o 

mesmo, no entanto, cada unidade tem seu próprio botão exclusivo "Update Software" ("Atualizar 

software").  

Uma conexão com fio entre a unidade de visualização (DU) e a unidade óptica (OU) é necessária para 

atualizar a OU (a conexão não pode ser sem fio durante a atualização). 

1- Insira o dispositivo USB no conector. (NOTA: para acessar a porta USB, pode ser necessário 
remover o painel de proteção, juntamente com o fundo do dispositivo). 

2- Na tela da DU, pressione o botão SETTINGS (CONFIGURAÇÕES). 
3- Pressione o botão MAINTENANCE (MANUTENÇÃO). 
4- Insira o código de acesso de manutenção e confirme. 
5- Pressione o botão UPDATE SOFTWARE (ATUALIZAR SOFTWARE); o status "Connected" 

("Conectado") é exibido ao lado do campo "USB Drive" ("Drive USB").  
6- Pressione o botão "Update Software" ("Atualizar software") na seção correta para atualizar a DU 

ou a OU. Se um arquivo de atualização válido for encontrado no drive USB, o processo de 
atualização será iniciado. 
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8.10 Configurações de fábrica  
O botão "Factory" ("Fábrica") é reservado para uso interno do fabricante. 

8.11 Registros de DUMP (Despejo) 
Os registros de dump (despejo) contêm mensagens relacionadas ao histórico da DU ou OU.  

Para exportar os registros, insira um drive USB na DU e navegue até a janela de manutenção.  

Pressione o botão "DUMP DU Log" para salvar os registros da DU no drive USB. 

Pressione o botão "DUMP OU Log" para salvar os registros da OU no drive USB. 

Em ambos os casos, um arquivo de texto será salvo no dispositivo USB. O arquivo de texto contém todos 

os registros e fornece informações sobre o histórico das operações da DU ou OU. Isso pode ajudar na 

resolução de problemas. A mensagem pop-up "Done!" ("Pronto!") é exibida para indicar que o dump 

está completo e que o drive USB pode ser removido.  

 

A mensagem também pode ser:  

"Make sure the OU is connected" ("Certifique-se de que a OU está conectada"): a OU e a DU devem 

estar ambas conectadas para realizar o dump dos registros OU. A conexão pode ser com ou sem fio. 

"Make sure USB drive is connected" ("Certifique-se de que o drive USB está conectado"): um drive USB 

deve estar inserido na DU (ou usando o cabo de extensão USB) para realizar o dump dos registros. 

8.12 Configurações ajustáveis 
A tabela a seguir mostra as diversas configurações ajustáveis, seus intervalos e valores padrão. 

8.12.1 MENU SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) 

Configuração Intervalo Padrão 

Escala da pressão 0-250, 0-200, 0-150, 0-100, 
-50-300, -100-200 

0-200 

Escala de tempo 3, 6, 15, 30 3 

dPR habilitada Habilitado, desabilitado Desabilitado 
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Equalização prospectiva Habilitado, desabilitado Desabilitado 

Período de cálculo de 
média 

1, 2, 3, 4, 5 3 

Escala de tempo de 
retração ("pullback") 

30, 45, 60, 75 45 

Ocultar informações do 
paciente 

Habilitado, desabilitado Desabilitado 

Atraso do fio-guia de 
pressão 

0-504 0 

 

8.12.2 MENU MAINTENANCE Input/Output Calibration (MANUTENÇÃO – Calibração de 

entrada/saída) 

Configuração Intervalo Padrão 

Fonte Pa Transdutor, AUX AUX 

Entrada do transdutor de 
pressão aórtica – Ganho 

0,5-2,0 1,0 

Saída do transdutor de pressão 
aórtica – Saída 

0, 50, 100, 200, 300, -30, 
Normal, 0-100, 0-200, 0-300, -
30-300 

Normal 

Saída do transdutor de pressão 
aórtica – Ganho 

0,5-2,0 1,0 

Entrada Aux – Offset -10,0-10,0 0,0 

Entrada Aux – Ganho 0,5-2,0 1,0 

Pd Out – Saída 0, 50, 100, 200, 300, -30, 
Normal, 0-100, 0-200, 0-300, -
30-300 

Normal 

Pd Out – Offset -10,0-10,0 0,0 

Pd Out – Ganho 0,5-2,0 1,0 

 

8.12.3 MENU MAINTENANCE Security (MANUTENÇÃO – Segurança) 

Configuração Intervalo Padrão 

Usar senha de bloqueio Habilitado, desabilitado Habilitado 

Senha letras, números e símbolos Ops22 

Bloquear após Nunca, 10 min, 30 min, 60 min Nunca 

Código de acesso de 
manutenção 

numérico 0750 

 

8.12.4 MENU MAINTENANCE Network and Communication (MANUTENÇÃO – Rede e 

comunicação) 

Configuração Intervalo Padrão 

LAN1 DHCP Habilitado, desabilitado Habilitado 

LAN1 MAC Valor somente leitura <endereço MAC> para DICOM LAN 

LAN1 Endereço <formato de endereço IP> <vazio> 
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LAN1 Máscara de rede <xxx.xxx.xxx.x> <vazio> 

LAN1 Gateway <xxx.xxx.xxx.x> <vazio> 

LAN2 DHCP Habilitado, desabilitado Desabilitado 

LAN2 MAC Valor somente leitura <endereço MAC> para OU LAN 

LAN2 Endereço <formato de endereço IP> 192.168.0.100 

LAN2 Máscara de rede <xxx.xxx.xxx.x> 255.255.255.0 

LAN2 Gateway <xxx.xxx.xxx.x> <vazio> 

Adaptador OU Habilitado, desabilitado Desabilitado 

Link de comunicação 
OU/DU 

LAN, sem fio 
Serial, sem fio 

LAN (DU-15") 
Serial (DU-10") 

Habilitar wireless Habilitado, desabilitado Habilitado (se dongle presente), do 
contrário Desabilitado 

 

9 INFORMAÇÕES DE SERVIÇO DE CAMPO  
 
Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a cobertura (ou traseira). O OptoMonitor 3 da 
OpSens não possui peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Por favor, encaminhe quaisquer 
serviços necessários para técnicos de serviço autorizados ou diretamente para a OpSens.  

10 CUIDADOS E LIMPEZA GERAIS  

10.1 Limpeza  
Mantenha o monitor, módulos, cabos e acessórios livres de poeira e sujeira. Limpe a superfície externa 
regularmente, de acordo com o departamento de controle de infecção e engenharia biomédica de sua 
instituição. 
Após a limpeza, verifique o equipamento cuidadosamente. Não use o equipamento se houver sinais de 
deterioração ou danos.  
 

 
 

AVISOS: 

• Desconecte todos os equipamentos energizados da alimentação elétrica antes de 
limpar ou desinfetar as superfícies.  

• Não desconecte outros cabos de interface.  

• Se derramar líquido no sistema ou em seus acessórios, ou se eles forem 
acidentalmente mergulhados em líquido, entre em contato com o seu pessoal de 
assistência técnica, com a OpSens ou pessoal de serviço autorizado pela OpSens. 
Só volte a colocar o equipamento em operação depois de ter sido testado e 
aprovado para a continuação da operação. 
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10.1.1 Unidade óptica e unidade de visualização  
A limpeza da unidade óptica pode ser realizada usando desinfetantes padrão usados no ambiente 
hospitalar, como desinfetante de baixo nível, solução de detergente neutro e água, álcool isopropílico 
(70%) e qualquer detergente padrão (apenas para a superfície da unidade de visualização). Os produtos 
de limpeza devem ter o pH mais próximo possível ao neutro. 
 

• DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA à unidade óptica, mas não desconecte nenhum cabo de 
interface. 

• Limpe o exterior com um pano macio e que não solte fiapos, levemente umedecido com a 
solução de limpeza, e depois passe um pano para secar. 

• Tenha cuidado especial ao limpar a tela do monitor, pois ela é mais sensível a métodos de 
limpeza mais pesada do que a carcaça.  

• Não permita a entrada de água nem solução de limpeza nos conectores de medição. Limpe em 
volta, não por cima, de tomadas de conectores. 

• LIGUE a energia novamente. 

10.1.2 Unidade de manopla  
1. DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA à unidade óptica. Não desconecte o cabo da unidade de 

manopla da unidade óptica. 
2. Coloque a tampa de proteção contra poeira na abertura da unidade de manopla. 
3. Limpe suavemente a manopla com gaze umedecida em álcool isopropílico (álcool isopropílico 

70%). 
4. Não permita a entrada de água nem solução de limpeza nos conectores de abertura. Limpe em 

volta, não por cima, de tomadas de conectores. 
 

10.1.3 Conectores ópticos 
Todos os conectores de fibra óptica no OPM3 devem ser mantidos limpos. Limpe a extremidade 

proximal dos conectores ópticos machos usando uma ferramenta adequada para a limpeza de fibra 

 
CUIDADOS:  

• Não limpe o dispositivo em autoclave ou com vapor.  

• Não mergulhe nenhuma parte do equipamento e nenhum dos acessórios em 
líquido.  

• Não pulverize nem derrame líquidos diretamente no dispositivo e não permita a 
entrada de fluidos nas conexões ou aberturas. 

• Não use nenhum material abrasivo para esfregar os instrumentos, já que isso 
poderia causar danos à superfície do sistema. 

• Certifique-se de que todas as partes da unidade estão secas antes de conectar 
novamente à fonte de alimentação. 

• Nunca use água sanitária. Não use solventes fortes, como acetona ou 
tricloroetileno. 
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óptica. Limpe o interior dos conectores ópticos fêmea usando uma ferramenta adequada para a limpeza 

de fibra óptica.  

• O conector óptico da unidade de manopla (fêmea) deve ser limpo antes de cada nova conexão 

de um OptoWire.  

• Tanto o conector óptico da unidade de manopla (macho) quanto o conector óptico da unidade 

óptica (fêmea) devem ser limpos antes da conexão durante a instalação. 

• É recomendado manter o conector óptico da unidade de manopla (macho) e o conector óptico 

da unidade óptica (fêmea) sempre conectados, a fim de mantê-los limpos. Desconecte apenas 

se for necessário reposicionar a unidade. Em caso de desconexão, é recomendado usar as 

tampas protetoras contra poeira da unidade de manopla. Retire as tampas apenas quando 

estiver pronto para reconectar os conectores ópticos. 

• A entrada de poeira no(s) conector(es) pode reduzir a qualidade do sinal óptico e gerar 

mensagens de "No optical signal" ("Sem sinal óptico"). 

 OptoWire™ – Conector óptico (macho) 

 

Unidade de manopla – Conector óptico (fêmea) 

 

Unidade de manopla – Tampa 
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10.2 Medição da corrente de fuga  
O OptoMonitor 3 é um sistema baseado em plataforma de fibra óptica. Realize a medição da corrente 
de fuga do dispositivo de acordo com o procedimento padrão do hospital. 
 

10.3 Inspeção visual  

10.3.1 Inspeção geral de rotina  
Uma inspeção visual deve ser realizada antes de cada utilização, ou de acordo com a política do seu 
hospital. 
Com o OptoMonitor 3 desligado: 

• Inspecione a limpeza e as condições físicas gerais das partes externas do dispositivo. Verifique se 
as carcaças não estão rachadas ou quebradas, se todas as partes estão presentes, se não há 
líquidos derramados e se não há sinais de violação. 

• Certifique-se de que todos os cabos conectados ao OptoMonitor 3 estejam travados e que não 
possam ser retirados sem soltar o mecanismo de trava.  

• Inspecione todos os acessórios (cabos, fio-guia de pressão, etc.). Se houver quaisquer sinais de 
danos, não utilize o dispositivo. 

• Inspecione o estado geral de todos os cabos e seus mecanismos de tensão. Certifique-se de que 
não há rupturas no isolamento. Certifique-se de que os conectores estão corretamente 
encaixados nas duas extremidades, a fim de evitar rotação ou outro tipo de tensão. 

 

10.3.2 Inspeção visual anual  
O OptoMonitor 3 e seus componentes devem ser inspecionados cuidadosamente uma vez a cada 12 
meses. 

• Realize uma inspeção cuidadosa do equipamento quanto a danos físicos na carcaça, na tela de 
visualização ou no teclado. Não use o OptoMonitor 3 caso danos sejam identificados. 
Encaminhe equipamentos danificados para técnicos de serviço qualificados. 

 

Unidade de manopla – Conector óptico (macho) 

 

Unidade óptica – Conector óptico (fêmea) 
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• Inspecione todas as conexões externas quanto a conectores soltos ou cabos desgastados. 
Quaisquer conectores ou cabos danificados devem ser substituídos por técnicos de serviço 
qualificados. 

• Inspecione a tela da unidade de visualização quanto a marcas, riscos ou outros danos. Se 
necessário, técnicos de serviço qualificados devem realizar os reparos na unidade de 
visualização. 

• Verifique se os rótulos de segurança e inscrições no dispositivo são claramente legíveis. 
 

10.4 Descarte  
O OptoWire™, a bateria do relógio e equipamentos eletrônicos devem ser manuseados e descartados 
em conformidade com as leis e os regulamentos locais, estaduais e federais. 
É responsabilidade do hospital garantir que o processo de colocação fora de operação adequado seja 
realizado em relação às informações do paciente armazenadas no dispositivo. 
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11 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

11.1 Verificar a conexão do OptoWire™ 
Por padrão, o OptoWire™ é fornecido pré-conectado ao FOIC.  

Mensagem: 
No signal, check OptoWire connection (Sem sinal, verifique a conexão 
OptoWire)  
ou 
No signal, check connection (Sem sinal, verifique a conexão) 
A unidade de visualização apresenta esta mensagem quando o OptoWire™ 

não está conectado ao FOIC ou a conexão óptica adequada não está 

estabelecida. 

NOTA: o alerta sonoro do OptoMonitor 3 emite três sons diferentes para o 
evento de conexão óptica.  

• 2 sons baixos – conexão perdida do OptoWire™ / desconexão óptica 

• 2 sons altos – conexão do OptoWire™ estabelecida com sucesso / 
conexão óptica estabelecida.  

 
No caso de desconexão óptica: 
1- Destrave o mecanismo de trava da manopla e remova suavemente o 

OptoWire™ da respectiva manopla.  
2- Reinsira cuidadosamente o fio-guia OptoWire™ na respectiva manopla 

e gire o mecanismo de trava para a posição travada. 
 

11.2 Falha na zeragem 
Não é possível realizar a zeragem em caso de oscilação da pressão (como pulsação da pressão arterial). 

Em caso de falha da zeragem, a mensagem "Zero aborted" ("Zeragem cancelada") é exibida na 
janela de mensagens.  

1- Certifique-se de que o fio está fora do paciente. 
2- Na tela SETTINGS ("CONFIGURAÇÕES"), pressione o botão "OW Zero" ("Zeragem OptoWire") 

para executar uma zeragem manual do fio. 
3- Se a pressão estiver estável (fora do paciente) e a mensagem persistir, verifique todas as 

conexões. 
4- Se a mensagem ainda persistir após verificar todas as conexões, substitua o fio. 

 

11.3 Zeragem dupla 
A mensagem "Zero aborted, old value used" ("Zeragem cancelada, valor antigo usado") é exibida se o 
fio tiver sido zerado anteriormente e um valor zero estiver armazenado na memória. O fio está 
funcionando como esperado. 
 
 
NOTA: os OptoWire™ se destinam a uma única utilização.  
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11.4 Falha na zeragem da entrada aórtica  
A zeragem da entrada de Pa do transdutor não pode ser realizada nas seguintes condições: 

a. Oscilação da pressão (como pulsação da pressão arterial). 
b. Diferença entre o valor do transdutor de pressão aórtica (AO) e o valor de Pa da unidade 

de visualização é ±200 mmHg.  
 
Se a zeragem da Pa falhar, no caso de a zeragem não ter sido realizada na Pa, a mensagem "Aortic zero 
failed!" ("Zeragem aórtica falhou!") é apresentada.  

 
Caso a Pa tenha sido zerada uma vez, e um valor zero esteja armazenado na memória, a mensagem 
"Aortic zero failed, old value used" ("Zeragem aórtica falhou, valor antigo usado") é apresentada.  

Certifique-se de que a torneira da pressão aórtica está aberta. 
1- Certifique-se de que todas as conexões estão corretas. 

Pressione o botão AO Zero para iniciar a zeragem da Pa. 
 

11.5 Falha na equalização  
 
"No Pd signal detected" ("Nenhum sinal Pd detectado") 
A equalização não será realizada, porque o sinal Pd não foi detectado. Verifique as conexões entre 
OptoWire, unidade de manopla, unidade óptica e unidade de visualização. Certifique-se de que tanto a 
OU quanto a DU estão ligadas à rede elétrica.  
 
"No Pa signal detected" ("Nenhum sinal Pa detectado") 
A equalização não será realizada, porque o sinal Pa não foi detectado. Verifique as conexões entre fonte 
Pa (pode ser transdutor ou Aux), unidade óptica e unidade de visualização. Certifique-se de que tanto a 
OU quanto a DU estão ligadas à rede elétrica.  
 
"Communication error with Optical Unit. Please check Wireless Signal Strength or Physical 

Connection." ("Erro de comunicação com a unidade óptica. Verifique a intensidade do sinal sem 
fio ou a conexão física.") 

A equalização não será realizada devido a uma conexão fraca ou inexistente entre a unidade óptica e a 
unidade de visualização. Se a unidade óptica e a unidade de visualização estiverem conectadas sem fio, 
verifique as conexões de cabo e a intensidade do sinal.  
 
"Pressure average difference is out of limit. Please check setup and make sure live pressure." ("A 

diferença da pressão média está fora do limite. Verifique a configuração e certifique-se da 
pressão ao vivo.") 

A equalização não será realizada, porque existe uma diferença de pelo menos o dobro do valor entre as 
pressões aórtica e distal. Isso significa que o fator de equalização não está entre 0,48 e 2,08. 
 
"Cannot compute dPR. Please make sure live pressure curves are valid and aligned." ("Não é 
possível calcular dPR. Certifique-se de que as curvas de pressão ao vivo são válidas e estão 
alinhadas.") 

Após uma primeira tentativa de equalizar, se não for possível aplicar o fator de equalização ou o fator 
dPR à OU, o software tentará automaticamente equalizar uma segunda vez. Após duas tentativas de 
equalização consecutivas sem sucesso, esta mensagem será exibida e a equalização não será realizada, 
pois as curvas de pressão não apresentam qualidade suficientemente boa (amortecimento de pressão, 
agente de contraste, etc.) ou têm um formato inesperado.  
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"Equalization not completed." ("Equalização não concluída.") 
Se esta mensagem aparecer na tela, entre em contato com a OpSens para as etapas de resolução de 
problemas.  
 

11.6 Mensagens de Atraso do fio-guia de pressão  
 
"Please make sure live pressure curves are valid and aligned." ("Certifique-se de que as curvas de 
pressão ao vivo são válidas e estão alinhadas.") 
Esta é uma mensagem de aviso. Ela informa o usuário que não foi possível calcular o atraso de tempo 
entre Pa e Pd ou que o valor calculado está acima do limite. Em ambos os casos, fica a critério do 
usuário ajustar ou não a configuração de Atraso do fio-guia de pressão (ms).  
 
Esta mensagem não impede a equalização. 

 

11.7 Reequalização  
Geralmente, a equalização é realizada apenas uma vez no início do procedimento de FFR ou dPR. Caso 
uma nova equalização seja iniciada pressionando o botão de equalização, a mensagem "Equalization 
already done - Re-Equalize?" ("Equalização já foi feita - reequalizar?") é exibida para avisar sobre uma 
possível equalização indesejada. Pressione Yes (Sim) para confirmar, No (Não) para cancelar e Reset 
para resetar a equalização e restaurar a pressão Pd para o valor padrão. Para evitar uma etapa extra 
após uma possível reinicialização, o fator de equalização NÃO é resetado ao reinicializar o instrumento. 
Os parâmetros de equalização são mantidos na memória não volátil do conector de medição do 
alongamento ou do OptoWire™, dependendo de qual versão do OptoWire™ está sendo usada. 
 

 
 
"Old Equalization factor is invalid." ("O fator de equalização antigo é inválido.") 

Esta mensagem pode surgir se o fator antigo salvo for inválido ou estiver corrompido. O usuário deve 

realizar uma reequalização.  

 

11.8 Incompatibilidade entre conector de medição do alongamento e OptoWire™ 
Algumas gerações do OptoWire™ são fornecidas com um conector de medição do alongamento. O 
OptoWire™ é compatível apenas com o conector de medição do alongamento fornecido na mesma 
embalagem. Para que a operação seja possível, ambos devem ser inseridos na unidade de manopla.  
 
Se o sistema detectar alguma discrepância, os LEDs âmbar na unidade de manopla começam a piscar.  
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O alerta sonoro do OptoMonitor 3 emite 3 sons médios.  
Uma mensagem "Gauge Factor Connector → OptoWire mismatch" ("Incompatibilidade conector de 
medição do alongamento → OptoWire") é exibida na janela de mensagens. 

 

12 ESPECIFICAÇÕES  

12.1 Especificações técnicas  
Pressão  

Intervalo de pressão* -30 a 300 mmHg  

Precisão* ± 1 mmHg mais ± 1% de leitura (ao longo do intervalo 

de pressão de -30 a 50 mmHg) 

+/- 3% de leitura (ao longo do intervalo de 50 a 300 

mmHg) 

 

Sensibilidade a temperatura zero* <0,3 mmHg/°C  

Sensibilidade a ganho de temperatura* <0,3%/°C  

Deslocamento de zero* <1 mmHg/hora  

Frequência de resposta* 0-25 Hz  

Escala de saída da pressão arterial 

aórtica/distal 

5 μV/V/mmHg  

Excitação de saída da pressão arterial 

aórtica/distal 

CC: máx. +/-10 V, CA : máx. 8 Vrms até 5000 Hz  

Impedância de excitação de saída da 

pressão arterial aórtica/distal  

1,5 kOhms  

Impedância de sinal de saída da pressão 

arterial aórtica/distal  

1 kOhm  

Deslocamento de fase de saída da pressão 

arterial aórtica/distal  

<5° a 5 kHz  

Conexão de saída da pressão arterial 

aórtica/distal 

Cabo de interface específico do laboratório de 

cateterismo 

 

Desvio geral de saída da pressão arterial 

aórtica/distal 

<1 mmHg  

Escala de entrada de pressão Aux 100 mmHg/V  

Escala de entrada de pressão aórtica 5 μV/V/mmHg  

Especificações elétricas                                       Alimentação OU                                               Alimentação DU (DU-10" e DU-

15") 

Classificação Classe II com terra funcional             Classe I 

Nível de isolamento 2xMOPP                                                    2xMOPP 

Tensão de operação 100-240 V, 50-60 Hz                               100-240 V, 50-60 Hz                                 

Corrente nominal (CA) 0,6 A                                                          1,4 A 

Corrente nominal (CC) 1,5 A / 12 V CC                                           6 A / 20 V                                 

Consumo de energia nominal 20 W máx.                                                 120 W máx. 
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Dimensões Unidade óptica Unidade de 

visualização 10" 

Unidade de 

visualização 15" 

Unidade de 

manopla 

Altura 165 mm / 6,50" 170 mm / 6,69" 280 mm / 11,02" 38 mm / 1,50" 

Profundidade 65 mm / 2,56" 38 mm / 1,50" 48 mm / 1,89" 89 mm / 3,50" 

Largura 150 mm / 5,91" 262 mm / 10,31" 363 mm / 14,29" 75 mm / 2,95" 

Peso 615 g 1500 g 4900 g 145 g (com 

cabo) 

Condições ambientais  

Temperatura de operação 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)  

Pressão atmosférica de operação 70 a 106 kPa (525 a 795 mmHg)  

Umidade relativa de operação 30 - 75% UR  

Classificação IP IPX0 para HU e DU, IPX2 para OU  

Pressão atmosférica de 

transporte/armazenamento 

50 a 106 kPa (375 a 795 mmHg)  

Temperatura de 

transporte/armazenamento 

-25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)  

Umidade de transporte/armazenamento 10 – 85% sem condensação  

Parte aplicada OptoWire™ (não fornecido)   

Transdutor de pressão aórtica 

(não fornecido)   

Tipo CF  

*Inclui os efeitos do OptoMonitor 3 e do fio-guia de pressão da OpSens  
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13 INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS 
 

Referência Descrições 

F2310 Unidade óptica OptoMonitor 3 

F232011 Cabo de alimentação OPM3 OU 

F201004 Cabo de alimentação CA – classe hospitalar C13 a P5-15P (NA) 

F201006 Cabo de alimentação CA – C13 a IEC884 (Europa) 

F201005 Cabo de alimentação CA – C13 a B1346 (GB) 

F201008 Cabo de alimentação CA – C13 a JIS8303 (Japão) 

F201011 Cabo de alimentação CA – classe hospitalar da Austrália 2,5 
metros 

F201013 Cabo de alimentação CA – COREIA 227 KETIIEC 2,5 metros 

F201014 Cabo de alimentação CA – classe hospitalar C13 a P5-15P (NA) - 
10 pés 

F201015 Cabo de alimentação CA – Israel (SI 32) 

F2320 OPM3-DU – Unidade de visualização 10'' 

F2321 OPM3-DU – Unidade de visualização 15'' 

F2322 OPM3 DU – Dongle sem fio  

F2330 OPM3-HU – Unidade de manopla 

F232009 OPM3 comunicação DU-OU cabo RS-232 (DU-10") 

F232010 OPM3 comunicação DU-OU cabo LAN (DU-15") 

F232012 Cabo de alimentação OPM3 DU 

F20110* Cabo de interface AUX (dependente do laboratório de 
cateterismo) 

F20120*  Cabo de saída de pressão (dependente do laboratório de 
cateterismo) 

F20130* Cabo de interface do transdutor de pressão aórtica 
(dependente do laboratório de cateterismo) 

F232031 Chave de ativação FFR/dPR 2 

 

*Os cabos de interface dependem do sistema hemodinâmico usado no seu laboratório de cateterismo; 

entre em contato com a OpSens no número 1.418.781.0333 ou info@opsensmedical.com para obter 

informações sobre os cabos de interface específicos. 
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14 REGISTRO DO SISTEMA OPTOMONITOR 3 – VALOR DE ENTRADA DA 

PRESSÃO DISTAL 
 

 

 

Prezado(a) cliente, 
 
o registro do sistema OptoMonitor 3 é usado para registrar o valor de entrada da pressão arterial distal 
(valor de diagnóstico) do OptoMonitor 3 na instalação inicial. Recomendamos que preencha o registro e 
mantenha-o arquivado como referência para a manutenção do seu sistema. O arquivo de registro serve 
como base de comparação para seus trabalhos de manutenção no futuro. 
 

Parâmetro Descrições Sinal típico com sonda  
de referência 

Sinal fraco 

Lâmpada (%) Nível de controle da lâmpada 70% 
 

Contraste (%) Nível de visibilidade do contraste do sinal 
óptico 

50% < 35% 

SNR Relação sinal-ruído > 4000  < 2000 

Ganho Amplitude máxima de sinal 1,7  > 2,20 

Δ nm  Diferença em nm entre o valor de entrada da 
pressão distal e a sonda de referência de 
manutenção. 

 >± 8 nm 

 

Nome do pessoal autorizado        

Data de verificação        

Número de série da unidade 
óptica  

       

Número de série da unidade de 
visualização  

       

Pressão atmosférica (fonte 
externa) (unidade) 

       

Nível de lâmpada (%)        

Shunt de lâmpada (mV)        

Vpico (mV)        

Vsinal (V)        

Vtemp (mV)        

Ganho        

Manômetro (mmHg)        

Alimentação manômetro (V)        

Contraste (%)        

SNR        

Número de série da sonda de 
referência 

       

Valor da sonda de referência 
(nm) 

       

Valor de entrada distal (nm)        
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Delta de entrada distal (nm)         
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15 Anexo A: Instruções de instalação OptoMonitor 3  
As instruções a seguir explicam como instalar a HU, DU, OU e PSU na grade da cama. Observe que se 

trata de uma sugestão de instalação.  

 

 

Montagem 1 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da 
braçadeira 
de coluna 
para grade 
da cama no 
suporte de 
infusão 

 
  

Instruções Insira o suporte de infusão 
na braçadeira de coluna para 
grade da cama 

Aperte o fixador na parte de 
trás da braçadeira de coluna 
para grade da cama.  

Deslize a braçadeira de 
coluna na grade da cama, 
ajuste a haste em 
conformidade e aperte o 
fixador embaixo. 
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Montagem 2 Etapa 1 Etapa 2 

Instalação 
da HU OpM3 
na haste de 
2 pés da 
OU/DU 

 

 

 

Instruções Insira a haste na HU OpM3 Aperte o fixador 

 

Montagem 3 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da OU OpM3 
na haste de 
2 pés da 
OU/DU 

 
 

 
 

Instruções Parafuse a placa ao grampo 
C 

Parafuse a placa de metal na 
OU usando 4 parafusos.  

Insira a haste no grampo C e 
aperte o fixador 
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Montagem 4 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
do suporte 
PSU para 
grampo C no 
suporte de 
infusão 

 
 

  

Instruções Aparafuse o suporte PSU 
para grampo C ao grampo C 

Insira a haste no grampo C e 
aperte o fixador 

Certifique-se de que o 
suporte PSU para grampo C 
está montado com a 
passagem de cabo voltada 
para baixo. Isso protege o 
cabo de alimentação e evita 
uma desconexão acidental.  
O suporte PSU para grampo 
C tem capacidade para 2 
fontes de alimentação. 

 

 

Montagem 5 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da DU 15" 
OpM3 no 
suporte de 
infusão 

 

  

Instruções Parafuse a placa ao grampo 
C 

Parafuse a placa atrás da tela Insira a haste no grampo C e 
aperte o fixador 
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M-A 

Montagem 6 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da DU 10" 
OpM3 na 
haste de 2 
pés da 
OU/DU 

  

 

 

Instruções Parafuse a placa ao grampo 
C 

Parafuse a placa atrás da tela Insira a haste no grampo C e 
aperte o fixador 

 

As instruções a seguir explicam como instalar a DU no suporte de mesa, em uma situação em que a DU é 

instalada na sala de controle do laboratório de cateterismo.  

Observe que se trata de uma instalação alternativa às montagens 5 e 6.   

Montagem 7 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da DU-10" 
OpM3 no 
suporte de 
mesa 

 

 
 

 

Instruções Prenda a placa atrás da tela. Parafuse a placa na base Vista final 

 

M-F 

M-E 
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Montagem 8 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Instalação 
da DU-15" 
OpM3 no 
suporte de 
mesa 

 
 

 

 
 

Instruções Prenda a placa atrás da tela. Parafuse a placa na base Vista final 

 

16 Parâmetros  
Os parâmetros de configuração devem ser definidos da seguinte maneira, a menos que o pessoal do 

hospital forneça outras instruções: 

Cálculo de média:   3 batimentos 

Escala da pressão:   0 - 150 mmHg ou 0 - 200 mmHg 

Escala de tempo:   6 mm/s 

 

Gravação: a parametrização adequada é confirmada preenchendo e assinando o Anexo B 

 

17 Calibração da entrada AUX usando o OptoMonitor 3 e o sistema 

hemodinâmico do laboratório de cateterismo 
 

 

 

 

1. Navegue até a tela de manutenção através da tela SETTINGS (CONFIGURAÇÕES). 

Pressione o botão "Input/Output Calibration" ("Calibração de entrada/saída") que se 

encontra no centro da linha superior da tela. Certifique-se de que "Pa Source" ("Fonte 

Pa") está definida como "Aux". 

2. Na caixa "Pd Out" ("Saída Pd"), clique no menu suspenso "Output (mmHg)" ("Saída 

(mmHg)") e selecione "0". 

3. Zeragem canal BP1 laboratório de cateterismo 

4. Certifique-se de que "Reading (mmHg)" ("Leitura (mmHg)") na caixa "AUX In" ("Entrada 

AUX") apresenta "0.0". Se este não for o caso, ajuste os valores de offset até que 

Conexão de cabo 

1. O cabo de saída Pd é conectado ao canal BP1 Hemo; BP1 é o canal de entrada de pressão do 

transdutor de pressão aórtica do paciente 

2. O cabo de entrada Pa é conectado à porta de saída Hemo de alto nível. A saída de alto nível 

é de 100 mmHg/V 

M-A 
M-E 
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"Reading (mmHg)" ("Leitura (mmHg)") apresente "0.0". Quando isso ocorrer, continue 

com a etapa 5.  

5. Em seguida, na caixa "Pd Out" ("Saída Pd"), clique no menu suspenso "Output (mmHg)" 

("Saída (mmHg)") e selecione "200". Verifique a tela dispositivo do laboratório de 

cateterismo e certifique-se de que Pa está entre 180 - 220 mmHg. 

6. Na caixa "AUX In", certifique-se de que "Reading (mmHg)" ("Leitura (mmHg)") apresenta 

um valor +/-1 em comparação com o valor apresentado na tela do dispositivo do 

laboratório de cateterismo. (Por ex., se o dispositivo do laboratório de cateterismo 

apresentar 196 mmHg, o OptoMonitor 3 deve apresentar entre 195 mmHg e 197 

mmHg.) Se este não for o caso, ajuste os valores de ganho de "AUX In" ("Entrada AUX") 

até "Reading (mmHg)" ("Leitura (mmHg)") apresentar um valor +/-1 em comparação 

com a medição do laboratório de cateterismo.  

7. Calibração completa. Registre os valores de offset/ganho no Anexo B. 

18 Calibração de entrada Pa usando o OptoMonitor 3 e o transdutor de 

pressão aórtica 
O ganho da entrada do transdutor de pressão aórtica pode ser ajustado conforme a 

necessidade. 

 

19 Calibração da saída Pd  

 

 

 
 

1- Navegue até a tela de manutenção através da tela SETTINGS (CONFIGURAÇÕES). Pressione o 

botão "Input/Output Calibration" ("Calibração de entrada/saída") que se encontra no centro da 

linha superior da tela. Certifique-se de que "Pa Source" ("Fonte Pa") está definida como "Aux".  

2- Na caixa "Pd Out" ("Saída Pd"), verifique se "Output (mmHg)" ("Saída (mmHg)") está definido 

como "0", "Offset" como "0" e "Gain" ("Ganho") como "1.00". 

3- Execute a zeragem da entrada do laboratório de cateterismo  

4- Verifique a leitura do laboratório de cateterismo. Certifique-se de que zero é apresentado para 

Pa (dentro de +/-1 mmHg). Se este não for o caso, ajuste os valores de offset na caixa "Pd Out" 

("Saída Pd") até atingir esta definição.  

Conexão de cabo 

1. Saída Pd conectada à entrada Hemo dedicada (por ex., BP2). 

2. O cabo de entrada Pa é conectado à saída Hemo de alto nível. A saída Hemo de alto nível é de 

100 mmHg/V. 

A calibração da saída Pd é realizada com o sistema conectado em sua configuração final, ou seja: 

com a saída Pd do OptoMonitor 3 conectada à entrada hemodinâmica dedicada. 
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5- Em seguida, na caixa "Pd Out" ("Saída Pd"), defina "Output (mmHg)" ("Saída (mmHg)") para 

"200".  

6- Verifique se a medição de Pa no dispositivo do laboratório de cateterismo apresenta um valor 

de 200 mmHg +/-1 mmHg. Se este não for o caso, ajuste o valor de ganho "Pd Out" ("Saída Pd") 

até a leitura do laboratório de cateterismo apresentar um valor de 200 mmHg +/-1 mmHg. 

7- Calibração completa. Registre os valores de offset/ganho no Anexo B.  

20 Calibração da saída aórtica 
 

 

 

  

  

1- Navegue até a tela de manutenção através da tela SETTINGS (CONFIGURAÇÕES). Pressione o 

botão "Input/Output Calibration" ("Calibração de entrada/saída") no centro da linha superior da 

tela. Certifique-se de que "Pa Source" ("Fonte Pa") está definido como "Transducer" 

("Transdutor"). 

2- NOTA: são evitadas alterações ao offset de saída da Pa, como uma tentativa de não alterar os 

dados de pressão que serão enviados ao laboratório de cateterismo.  

3- Na caixa "Aortic Transducer Output" ("Saída do transdutor de pressão aórtica"), defina "Output 

(mmHg)" ("Saída (mmHg)") como 200 mmHg. 

4- Verifique a leitura no laboratório de cateterismo. Certifique-se de que o dispositivo do 

laboratório de cateterismo apresenta 200 mmHg,  

+/-1 mmHg. Se este não for o caso, ajuste o ganho de "Aortic Transducer Output" ("Saída do 

transdutor de pressão aórtica") até obter esta definição. 

5- Calibração completa. Registre os valores de ganho no Anexo B.  

21 Confirmação de instalação  
Após concluir a instalação, um representante do hospital deve assinar o Anexo B preenchido. 

  

Conexão de cabo 

1. O cabo de saída Pa é conectado à entrada do transdutor 

de pressão aórtica.  

2. O cabo de entrada Pa é conectado à saída do transdutor 

de pressão aórtica. 
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22 Anexo B – Lista de verificação de instalação  

Representante:   
(Nome, sobrenome) 

 

DATA (AAAA-MM-DD): 
 

 

Informações do local 

Nome do hospital:   

Número do 
laboratório de 
cateterismo:  
(se aplicável) 

 

 

Equipamento OptoMonitor 3 

Ref. Equipamento Incluído Número de série / Número de lote 

F2310 Unidade óptica (OU) □  

F2320/F2321 
Unidade de 

visualização (DU) 
□  

F2330 
Unidade de manopla 

(HU) 
□  

 

Configurações do instrumento verificadas 

Configuração do período do 
cálculo de média: 

3 

☐   Sim ☐   Não Gráfico de pressão: 0 a 150 ou 0 a 200 

Escala de tempo: 6 

 

I/O (Entrada/Saída) Valor de ajuste OFFSET final Valor de ajuste GANHO final 

Referência de entrada do 
transdutor de pressão aórtica 

n.a.  

Referência de entrada Aux   

Referência de saída distal   

Referência de saída aórtica n.a.  

 

Fonte Pa correta selecionada para o tipo de entrada aórtica? ☐   Sim ☐   Não 

Calibração da referência de entrada aórtica realizada de acordo com 
as instruções de utilização?  

☐   Sim ☐   Não 

Calibração da referência de saída distal realizada de acordo com as 
instruções de utilização?  

☐   Sim ☐   Não 

Determinação da referência de saída aórtica e calibração realizadas 
de acordo com as instruções de utilização?  

☐   Sim ☐   Não 
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Assinatura:   
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Para mais informações, entre em contato com a OpSens pelo número de telefone 1.418.781.0333 ou 

visite www.opsensmedical.com 

 
Sede da empresa: 
OpSens Inc. 
750 Boulevard du Parc Technologique 
Quebec QC G1P 4S3 Canadá    
E-mail: info@opsensmedical.com 
www.opsensmedical.com 

 
A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc. e qualquer uso de tais marcas 
por [nome do licenciado] está sob licença. OptoWire™ é uma marca registrada de propriedade da OpSens Inc. Outras marcas e 
nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 
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 Representante autorizado para a Suíça: MedEnvoy Switzerland, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Suíça  
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