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INTRODUÇÃO
Este manual técnico descreve a operação e recursos dos modelos de SISTEMAS
NEUROFISIOLÓGICOS NEURO-MEP (de agora em diante referido como “Sistema Neuro-MEP”):
Neuro-MEP, Neuro-EMG-Micro, Neuro-MEP-Micro, Neuro-Audio e Neuro-ERG.
Este material acompanha tais equipamentos, destinados à realização de estudos de
eletroneuromiografia, potenciais evocados, audiometria objetiva, estudo de emissões otoacústicas
evocadas e eletrorretinografia.
Este documento especifica parâmetros técnicos que são garantidos pelo fabricante.

1. Não comece a trabalhar com o “sistema Neuro-MEP” antes de ter lido esse
documento!
2. Não use estimulação elétrica em paciente com dispositivos médicos
eletrônicos implantados (ex: marcapasso). Pulsos elétricos podem danificar
os dispositivos e prejudicar seu funcionamento.
3. Em testes com estimulação, evite posicionar eletrodos e cabos de captação
próximos (<5cm) de eletrodos e cabos de estimulação, pois estes podem
emitir ruídos durante a aplicação do estímulo.
4. Apenas equipamentos compatíveis com as normas IEC 60601-1 podem ser
conectados ao Sistema Neuro-MEP

Você pode enviar suas perguntas e recomendações aos seguintes endereços:
AS2 Comércio Importação e Exportação
Rua Duque de Caxias, 128, sala 4 – Centro, Serra Negra/SP.
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1. Descrição e operação do “Sistema Neuro-MEP”
1.1. Função dos sistemas Neuro-MEP
Os “Sistemas Neuro-MEP” destinam-se ao estudo, em 1 a 16 canais, da atividade elétrica
muscular ou de nervos periféricos e também ao estudo de potenciais evocados somatossensitivos,
visuais, auditivos e motores; eletrorretinografia, eletrooculografia e emissões otoacústicas. O
sistema pode ser usado em clínicas, hospitais, centros cirúrgicos, laboratórios e instituições de
pesquisa.
O estudo é feito através do registro de biopotenciais que são direcionados a e processados
por um computador pessoal (PC). A função do equipamento e do software incluídos no conjunto de
entrega é descrita na Tabela 1.1.
Tabela 1.1
Software

Função

Neuro-MEP.NET

Eletroneuromiografia, potenciais evocados auditivos, visuais,
somatossensitivos, cognitivos e motores e eletrorretinografia

Neuro-IOM.NET

Monitorização neurofisiológica em até 16 canais

Neuro-Audio.NET

Estudo de potenciais evocados auditivos, cognitivos, vestibulares miogênicos,
potenciais de estado estável, eletrococleografia e emissões otoacústicas

Propriedades gerais do software dos “sistemas digitais”:


EMG de superfície;



Eletrorretinografia;



Estudo de Neurocondução;



Eletrooculografia;



Estudo de estimulação repetitiva;



Emissões otoacústicas;



Miografia por agulha;



Geração



Potencial evocado visual por flash ou
padrão;



Potencial evocado auditivo;



Potencial evocado somatossensitivo;



Potencial evocado cognitivo;

de

relatórios

baseada

no

resultado das técnicas executadas;


Arquivamento dos exames em banco de
dados;



Impressão de relatórios

Nota: Se o kit de entrega foi reduzido por pedido do cliente alguns recursos mencionados
nesse manual podem não estar disponíveis.
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1.2. Segurança e compatibilidade eletromagnética
A segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética (EMC) das unidades do
Sistema Neuro-MEP satisfazem as seguinte normas descritas abaixos:
 “All-Union State Standard” R 50267.0-92 (IEC 601-1-88);
 DIN EN 60601-1:1996;
 “All-Union State Standard” R IEC 601-1-1-96;


“All-Union State Standard” R 50267.0-92 (IEC 601-1-88);

 DIN EN 60601-1:1996;
 “All-Union State Standard” R 50267.0.2-95 (IEC 601-1-2-93) ;
 ABNT IEC 60601-1:1994 + EM. 01:1997;
 ABNT NBR IEC 60601-1-4:2004;
 ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006;
 ABNT NBR IEC 60601-1-1:2004;
 ABNT NBR IEC 60601-2-40:1998.

As unidades do Sistema Neuro-MEP são fornecidas com fonte de energia regulada
através da interface USB, tem isolamento duplo e peças de trabalho tipo BF. Todos cabos e
acessórios com os quais os Sistemas Neuro-MEP atendem aos requisitos de EMC sempre são
incluídos no kit de entrega e estão descritos neste manual no Caítulo 1.8. Acessórios que não
estão listados neste manual não influenciam no atendimento aos requisitos de EMC. O uso
de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em
aumento de emissões ou redução de imunidade.
Interpretação dos símbolos internacionais nas unidades eletrônicas:

Atenção: consulte a documentação técnica.
Peças tipo BF.
Marca de conformidade “All-Union State Standard” R.
Marca de conformidade com diretivas 93/42/EEC relativas a equipamentos médicos.
7

1.3. Diretrizes e declarações do fabricante
O Neuro-MEP não deve ser usado adjacente ou empilhado a outro equipamento. Se
esta forma de uso é necessária, o Neuro-MEP deve ser observado para verificar a operação
normal na configuração em que será usado.
Todos os cabos e acessórios entregues com o equipamento descritos neste manual
atenderam aos requisitos de EMC. O uso de acessórios diferentes dos especificados pode
resultar em aumento de emissões ou redução de imunidade do equipamento.
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Tabela 201
Diretrizes e declaração de fabricante – Emissões Eletromagnéticas – (VER 6.8.3.201 a) 3)
Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas
Os sistemas Neuro-MEP são destinados para utilização em ambiente eletromagnético
especificado baixo. O cliente ou usuário do Neuro-MEP deveria garantir que ele seja utilizado
em tal ambiente.
Ensaios de Emissões
Conformidade Ambiente Eletromagnético – diretrizes
Emissões de RF
Classe A
ABNT IEC CISPR11
Emissões de Harmônicos
Classe A
IEC 61000-3-2
Emissões devido a flutuação Conforme
de tensão / cintilação
IEC 61000-3-3

O Neuro-MEP é adequado para utilização
em todos os estabelecimentos, mesmo os
residenciais e
aqueles
diretamente
conectados à rede pública de distribuição
de energia elétrica de baixa tensão que
alimentem edificações para utilização
doméstico, desde que se observe a seguinte
advertência:
Atenção: Equipamento pretendido para
uso somente por profissionais de saúde.
Este
equipamento
pode
causar
radiointerferência ou pode interromper
a operação de equipamento próximos.
Pode ser necessário tomar medidas
mitigatórias, como re-orientação ou relocação do equipamento ou a
blindagem do local.
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Tabela 202
Diretrizes e declaração de fabricante
Imunidade eletromagnética -(VER 6.8.3.201 a) 6)
Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético – diretrizes
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnéticas
O Neuro-MEP é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente
ou usuário do Neuro-MEP deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de Imunidade
Nível de Ensaio da Nível
de Ambiente Eletromagnético ABNT NBR IEC 60601 Conformidade Diretizes
Pisos deveriam ser de
Descarga
eletrostática +- 6kV por contato
Conforme
madeira,
concreto
ou
(ESD)
+- 8 kV pelo ar
cerâmica. Se os pisos forem
IEC 61000-4-2
cobertos
com
material
sintético, a umidade relativa
deveria ser de pelo menos
30%.
Transitórios
elétricos +- 2 kV nas linhas de Conforme
Qualidade do fornecimento
rápidos / Trem de pulsos alimentação
de energia deveria ser aquela
(“Burst”)
+- 1 kV nas linhas de
de um ambiente hospitalar
IEC 61000-4-4
entrada / saída
ou comercial típico.
Surtos
IEC 61000-4-5

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

+- 1 kV modo Conforme
diferencial
+- 2 kV modo comum

< 5% Ut
Conforme
(> 95% de queda de
tensão em Ut) por 0,5
ciclo.
40% Ut
(60% de queda de
IEC 61000-4-11
tensão em Ut) por 5
ciclos.
70% Ut
(30% de queda de
tensão em Ut) por 25
ciclos.
<5% Ut
(> 95% de queda de
tensão em Ut) por 5
segundos.
Campo magnético na 3 A/m
Conforme
freqüência de alimentação
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Qualidade do fornecimento
de energia deveria ser aquela
de um ambiente hospitalar
ou comercial típico.
Qualidade do fornecimento
de energia deveria ser aquela
de um ambiente hospitalar
ou comercial típico. Se o
usuário do Neuro-MEP exige
operação
continuada
durante
interrupção de
energia, é recomendado que
o
Neuro-MEP
seja
alimentado por fonte de
alimentação ininterrupta ou
uma bateria.

Campos
magnéticos
na
freqüência da alimentação
deveriam estar em níveis
característicos de um local
típico em um ambiente
hospitalar ou comercial típico
Nota: Ut é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio.
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Observações: Os Sistemas Neuro-MEP, sendo destinados a detecção de atividade
elétrica biológica, podem emitir janelas de advertência, pausas na aquisição ou alterações
nos sinais captados quando uma oscilação no ambiente elétrico é detectada. Tais
mensagens não constituem falha no equipamento, desde que o funcionamento seja
retomado automaticamente sem necessidade de interferência do usuário. Este
comportamento é útil para evitar que os sinais provenientes da perturbação não sejam
confundidos com sinais elétricos provenientes do paciente e as pausas na aquisição
constituem mecanismo adicional de segurança do paciente.

Para manter a sensibilidade na detecção de sinais provenientes de atividade elétrica
biológica, que situam-se na faixa até 10KHz e podem ser da ordem de microvolts, o
amplificador dos sistemas Neuro-MEP usa filtros digitais que atenuam de maneira limitada
as frequências fora dessa faixa, sejam elas irradiadas ou conduzidas, de modo que mesmo
frequências acima de 10Khz, quando de ordem maior que a atenuação dos filtros, podem
ser detectadas pelo sistema, porém são facilmente diferenciadas de atividade biológica
pelo seu caráter regular e de alta frequência.

Quanto mais próximas de 10Khz estiverem as frequências irradiadas ou conduzidas,
quanto mais intensas, quanto maior a sensibilidade ajustada no equipamento, quanto mais
ampla for a banda de filtragem ajustada, mais comum será observar repercussão dessas
frequências na tela do sistema. Portanto, frequências irradiadas na faixa de 80 a 1000MHz
com intensidade de 2 ou 3V/m ou frequências conduzidas na faixa de 150KHz a 80MHz e 3V
rms, podem ser captadas como um sinal regular de alta frequência quando a sensibilidade
do equipamento estiver na ordem de microvolts e a banda de frequência estiver aberta até
10Khz.
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Tabela 204
Diretrizes e declaração de fabricante – Imunidade eletromagnética - para todos os
EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de SUPORTE À VIDA (ver 6.8.3.201 b)
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética
O Neuro-MEP é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O cliente ou
usuário do Neuro-MEP deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de
Imunidade

Nível de Ensaio da ABNT
NBR IEC 60601

Nível de
Ambiente Eletromagnético - Diretriz
Conformidade
Equipamentos de comunicação de RF portátil
e móvel não deveriam ser usados próximos a
qualquer parte do Neuro-MEP, incluindo
cabos, com distância de separação menor que
a recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à freqüência do transmissor.
Distância de Separação Recomendada
d= [3,5 / V1] √P
d= [3,5 / E1] √P 80 MHz até 800Mhz
d= [7/E1] √P 800 MHz até 2,5 Ghz

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz até 80 Mhz

[V1]V
Conforme

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 Mhz até 2,5 Ghz

[E1] V/m
Conforme

onde P é a potencia máxima nominal de saída
do transmissor em watts (w), de acordo com o
fabricante do transmissor, e d é distancia se
separação recomendada em metros (m)
É recomendada que a intensidade de campo
estabelecida pelo transmissor de RF, como
determinada através de uma inspeção
a
eletromagnética no local, seja menor que o
nível de conformidade em cada faixa de
b
freqüência.
Pode ocorrer interferência ao redor do
equipamento marcado com o seguinte

símbolo:
Nota 1: Em 80 MHZ e 800 MHZ, aplica-se a faixa de freqüência mais alta.
Nota 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a
As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone
(celular sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não
podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores de RF fixos, recomenda-se que uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da
intensidade de campo no local em que o Neuro-MS é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o
Neuro-MS deveria se observado para verificar se a operação esta Normal. Se um desempenho anormal for
observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do
Neuro-MS.
b
Acima da faixa de freqüência de 150 kHz até 80 MHZ, a intensidade do campo deveria ser menor que [V1]
V/m.
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Tabela 206
Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e
móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de
SUPORTE A VIDA (ver 6.8.3.201 b)
Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil
e móvel e o Neuro-MEP.
O Neuro-MEP é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual
perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do Neuro-MEP pode
ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os
equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Neuro-MEP como
recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de
comunicação.
Distancia de separação de acordo com a freqüência do transmissor m
Potência
máxima
nominal de
saída do
transmissor

150 kHz até 80 MHz

80 MHz até 800 MHz

800 MHz até 2,5 GHz

d= [3,5 / V1] √P

d= [3,5 / E1] √P

d= [7/E1] √P

W
0,01
0,116
0,116
0,23
0,1
0,36
0,36
0,73
1
1,16
1,16
2,33
10
3,68
3,68
7,38
100
11,66
11,66
23,33
Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a
distancia de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada através da
equação aplicável para a freqüência do transmissor, onde P é a potência máxima nominal de
saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: Em 80 MHZ e 800 MHz, aplicasse a distância de separação para a faixa de freqüência
mais alta.
Nota 2: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação
eletromagnética e afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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1.4. Especificações:
Especificações técnicas detalhadas de todos os modelos de sistemas neurofisiológicos
Neuro-MEP.

Especificações Neuro-MEP-4, Neuro-MEP-5, Neuro-MEP-8,
Neuro-MEP-16 e Neuro-EMG-Micro-4:
Tabela 1
Amplificador Neuro-MEP:
Número de canais EMG/PE
Taxa de amostragem por canal
Conversor A/D
Sensibilidade
Impedância de entrada
Nível de ruído na banda de 2 Hz-10 kHz, no máximo
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz (selecionável), não menos que
Rejeição de modo comum, não menos que
“Damping” intercanais
Entrada de gatilho (“Trig-in”) para estimulador de terceiros
Tabela 2
Estimulador elétrico Neuro-MEP:
Amplitude do estímulo
Duração de cada fase do estímulo
Impedância de carga para operação ideal
Impedância de carga máxima p/ pulso único

4, 5, 8 ou 16
200 Hz – 40 kHz
16 bit
0.1 – 50000 µV/div.
200 MΩ
<0,5 µV RMS
0.02 – 1000 Hz
10 – 10000 Hz
40 dB
100 dB
60 dB
Sim

0.1 – 100 mA
0.025 – 5 ms
1,0kΩ para toda faixa de operação
Até 2,7kΩ p/ corrente de 100mA
Até 29,7kΩ p/ corrente de 10mA

Impedância de carga (kΩ)=300/I-0,3
onde I=corrente desejada em mA; 300V=voltagem máxima aplicada;
0,3kΩ=resistência interna
Frequência do estímulo
Forma do estímulo:
Carga máxima
Dimensões mínimas do eletrodo
Densidade máxima de carga
Componentes de c.c na saída
Tabela 3
Estimulador elétrico Neuro-IOM:
Amplitude do estímulo*
Duração de cada fase do estímulo*

Impedância de carga para operação
ideal
Impedância de carga máxima p/ pulso
único

0.05 – 50 Hz
retangular, meandro, trapézio,
sinusóide
50µC
0,5cm²
100µC/cm²
Não há

0 a 100mA com passos de 0,1mA ou
0 a 400V com passos de 1V
50 a 5000µs no formato pulso único
50 a 1000 µs no formatro trem
1,0kΩ para toda faixa de operação
Até 39,93kΩ para 10mA
3,9 kΩ para 100mA
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Impedância de carga (kΩ)=400/I-0,3
onde I=corrente desejada em mA;
400V=voltagem máxima aplicada;
0,07kΩ=resistência interna
Frequência do estímulo*
Forma do estímulo:
Padrões de aplicação do estímulo:
Carga máxima
Dimensões mínimas do eletrodo
Densidade máxima de carga
Componentes de c.c na saída

1 a 100Hz
Retangular positivo, retangular negativo, bifásico
único, trem
50µC
0,25cm²
200µC/cm²
Não há

* Para atender a normas de segurança, o software limita a frequência, a amplitude ou ambas conforme a
largura de pulso escolhida de maneira que a energia por segundo, considerando-se a aplicação através de uma
resistência de 1kΩ não ultrapasse 50mJ para larguras de pulso abaixo de 1000µs e não ultrapasse 25mJ para
larguras de pulso iguais ou superiores a 1000µs.
Tabela 4
Estimulador elétrico Neuro-TES:
Amplitude do estímulo
Duração de cada fase do estímulo

Impedância de saída
Impedância de carga para operação
ideal
Impedância de carga máxima p/ pulso
único
Impedância de carga (kΩ)=1000/I-0,3
onde I=corrente desejada em mA;
1000V=voltagem máxima aplicada;
0,07kΩ=resistência interna
Frequência do estímulo
Formas do estímulo:
Padrões de aplicação do estímulo:
Intervalo entre pulsos no trem
Número de pulsos em trem
Carga máxima
Dimensões mínimas do eletrodo
Densidade máxima de carga
Componentes de c.c na saída
Tabela 5
Voltagem:
Unidades eletrônicas
Consumo

10 a 1000V
50 µs a 200 µs
(a cada fase do estímulo, com limitação de energia a 50mJ por pulso,
considerando-se uma resitâneica de 1kΩ )
70Ω
1,0kΩ para toda faixa de operação
9,93kΩ para corrente de 100mA
0,93kΩ para corrente de 1000mA

Máximo de 1 Hz
retangular positivo, retangular negativo, bifásico
único, trem, duplo trem,
trem e controle
1 a 10ms
Até 9 (com limitação de energia a 150mj por segundo)
50µC
0,25cm²
200µC/cm²
Não há

5 V DC (Via USB)
Não mais que 1.5VA

Tabela 6
Computador:
Desktop de família PC
220 V AC (60 Hz)/127 V AC (60 Hz)
Notebook de família PC
220 V AC (60 Hz) / 127 V AC (60 Hz) / Bateria
Nota: O notebook deve atender à norma IEC 60950 e não pode ser de classe de isolamento 0. O notebook pode
ficar no ambiente do paciente porém não entra em contato com o paciente.
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Tabela 7
Monitor de padrão reverso:
Monitor LCD

220 V AC (60 Hz)/127 V AC (60 Hz)
Conector VGA
(deve-se ajustar o delay e dimensões do monitor no software)
Monitor CRT
220 V AC (60 Hz)/127 V AC (60 Hz)
Conector VGA
(deve-se ajustar dimensões do monitor no software)
Nota: O Monitor deve atender à norma IEC 60950 e não pode ser de classe de isolamento 0.
O Monitor pode ficar no ambiente do paciente porém não entra em contato com o paciente.
Tabela 8
Dimensões:
Unidade amplficadora
Unidade de estimulação elétrica Neuro-MEP
Unidade de estimulação áudio-visual

190x140x50 mm
220x40x20 mm
155x105x40 mm

Tabela 9
Peso
Unidade amplificadora, não mais que
Unidade de estimulação elétrica, não mais que
Unidade de estimulação áudio-visual, não mais que (Neuro-MEP-4 e
8)
Interface
Segurança
Classe
IPX
Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura
anestésica inflamável com ar oxigênio ou óxido nitroso.
Tabela 10
Estimulador áudio-visual:
Estimulador visual:
Faixa de controle de brilho
Duração do estímulo
Frequência do estímulo
Estimulador auditivo:
Intensidade do estímulo (SPL)
Estimulação por tom:
• Tom
• Duração do estímulo
Estimulação por clique:
• Duração do estímulo
Frequência do estímulo
Estimulação à esquerda/direita/bilateral
Forma do estímulo
Ruído contralateral de mascaramento
Tabela 11
Estimulador por padrão:
Frequência do estímulo
Resolução
Área de exibição na tela
Tipo de imagem
Saída de gatilho "Trig-out"

1.0 kg
0.5 kg
0.5 kg
USB
Tipo BF
I
Zero
Não adequado

-3...0 unidades log
100 – 50000 µs
0.05 – 100 Hz
0 – 120 dB
100 – 8000 Hz
0.025 – 90 ms
100 – 50000 µs
0.05 – 30 Hz
Sim
retangular, meandro, meandro unidirecional, trapézio,
sinusóide, sinusóide modulada
Sim

0.1 – 5 Hz
320x240 pixels, 15 cores
tela cheia, meia tela, 1/4 , área central
xadrez, faixas horizontais ou verticais, imagem personalizada
Sim
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Tabela 12
Fones de ouvido:
"Flatness" de banda
• Na faixa de 100 Hz a 6 kHz, não mais que
• Na faixa de 100 Hz a 8 kHz, não mais que

6 dB
10 dB

Tabela 13
Óculos LED:
Brilho máximo, não menos que
Estimulação Esquerda/Direita/Bilateral

400 cd/m²
Sim

Tabela 14
Estimulador Mini-Ganzfeld:
Brilho máximo, não menos que

500 cd/m²

Tabela 15
Lanternas LED:
Cores
Diâmetro do facho de luz a distância de 35
mm
Iluminação máxima a distância de 35 mm, não
menos que
Tabela 16
Estimulador de padrão em alta-resolução:
Resolução
Área de exibição
Tipo de imagem
Tabela 17
Sonda EOA:
Intensidade de estímulo
"Flatness" de banda do fone:
• Na faixa 500-3000 Hz
• Na faixa 500-5000 Hz
"flatness" do microfone
• Na faixa 500-5000 Hz
Voltagem e fonte:
Unidade eletrônica
Consumo
Desktop de família PC
Notebook de família PC
Grau de segurança de aplicação na presença
de uma mistura anestésica inflamável com ar
oxigênio ou óxido nitroso.

branco, vermelho, verde, azul
10 mm
500 lx

800x600 pixels, 16 milhões de cores
tela cheia, meia tela, 1/4 , área central
xadrez, faixas horizontais ou verticais, imagem personalizada

50 – 80 dB
6 dB
20 dB
6 dB
5 V DC (via USB)
Não mais que 1.5 VA
220/V AC (60 Hz) /127 V AC (60 Hz)
220V AC (60 Hz)/127V AC (60 Hz) / Bateria
Não adequado
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Especificações Neuro-MEP-Micro
Tabela 18
Amplificador:
Número de canais EMG/PE
Taxa de amostragem por canal
Conversor A/D
Impedância de entrada
Nível de ruído (rms)
Sensibilidade
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz (selecionável), não menos que
Rejeição de modo comum, não menos que
Entrada de gatilho (“Trig-in”) para estimulador de terceiros
Tabela 19
Estimulador elétrico:
Amplitude do estímulo
Duração de cada fase do estímulo
Impedância de carga para operação ideal
Impedância de carga máxima p/ pulso único
Impedância de carga (kΩ)=300/I-0,3
onde I=corrente desejada em mA; 300V=voltagem máxima
aplicada; 0,3kΩ=resistência interna
Dimensões mínimas do eletrodo
Densidade máxima de carga
Componentes de c.c na saída
Tabela 20
Estimulador visual:
Duração do estímulo
Frequência do estímulo
Estimulação à esquerda/direita/bilateral
Tabela 21
Estimulador auditivo:
Intensidade do estímulo (SPL)
Estimulação por tom:
• Tom
• Duração do estímulo
Estimulação por clique:
• Duração do estímulo
Frequência do estímulo
Estimulação à esquerda/direita/bilateral
Tabela 22
Estimulador por padrão:
Frequência do estímulo
Modo
Dimensão do padrão em xadrez
Tabela 23
Voltagem e fonte:
Unidade eletrônica
Consumo

2
200 Hz – 80 kHz
16 bits
400 MΩ
<0,5 µV
0.1 – 50000 µV/div.
0.02 – 500 Hz
20 – 10000 Hz
40 dB
110 dB
Sim

0.1 – 100 mA
0.1 – 5 ms
1,0kΩ para toda faixa de operação
Até 2,7kΩ p/ corrente de 100mA
Até 29,7kΩ p/ corrente de 10mA

0,5cm²
100µC/cm²
Não há

2 – 500 µs
0.05 – 100 Hz
Sim

0 – 120 dB
0.05 – 30 Hz
100 – 5000 Hz
1 – 500 ms
0.1 – 5 ms
Sim

1 – 5 Hz
Padrão reverso
3х4, 6х8, 12х16, 24х32, 48х64

5 V DC (via USB)
Não mais que 1.5 VA
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Desktop de família PC
Notebook de família PC
Dimensões:
Unidade de EMG
Peso:
Undiade de EMG
Conjunto de entrega

220V AC (60 Hz) / 127V AC (60 Hz)
220 V AC (60 Hz) / 127 V AC (60 Hz) / Bateria
90x270x50 mm
350 g
3.5 kg

Tabela 24
Interface
Segurança
Classe I
IPX
Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura anestésica
inflamável com ar oxigênio ou óxido nitroso.

USB
Tipo BF
Zero
Não adequado

Especificações
Neuro-EMG-Micro-2
Tabela 25
Amplificador:
Número de canais EMG/PE
Taxa de amostragem por canal
Conversor A/D
Sensibilidade
Impedância de entrada
Nível de ruído (RMS)
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz (selecionável), não menos que
Rejeição de modo comum, não menos que
Interface
Tabela 26
Estimulador elétrico:
Amplitude do estímulo
Duração de cada fase do estímulo
Impedância de carga para operação ideal
Impedância de carga máxima p/ pulso único
Impedância de carga (kΩ)=300/I-0,3
onde I=corrente desejada em mA; 300V=voltagem
máxima aplicada; 0,3kΩ=resistência interna
Dimensões mínimas do eletrodo
Densidade máxima de carga
Componentes de c.c na saída
Tabela 27
Voltagem:
Unidade eletrônica
Desktop de família PC
Notebook de família PC
Dimensões:
Undiade de EMG
Pacote de entrega
Peso:

2
1 – 40 kHz
16 bit
0.1 – 50000 µV/div.
400 MΩ
<0,5 µV
0.02 – 1000 Hz
20 – 10000 Hz
40 dB
100 dB
USB

0.1 – 100 mA
0.1 – 5 ms
1,0kΩ para toda faixa de operação
Até 2,7kΩ p/ corrente de 100mA
Até 29,7kΩ p/ corrente de 10mA

0,5cm²
100µC/cm²
Não há

5 V DC
220 V AC (60 Hz) / 127 V AC (60 Hz)
220 V AC (60 Hz) / 127 V AC (60 Hz) / Bateria
150x200x60 mm
450x300x320 mm
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Undidade de EMG
Pacote de entrega (sem micro), não mais que
Potência e fonte:
Consumo, não mais que

0.9 kg
4.8 kg
1.5 VA

Tabela 28
Interface
Segurança
Classe I
IPX
Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura anestésica
inflamável com ar oxigênio ou óxido nitroso.

USB
Tipo BF
Zero
Não adequado

Especificações
Neuro-Audio
Tabela 29
Canais de PE
Número de canais
Taxa de amostragem por canal
Conversor A/D
Impedância de entrada
Nível de ruído (RMS)
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz (selecionável), não menos que
Rejeição de modo comum, não menos que
Tabela 30
Estimulador auditivo:
Intensidade do estímulo (SPL)
Frequência
Estimulação por tom:
• Tom
• Stimulus duration
Estimulação por clique:
• Duração de estímulo
Estimulação à esquerda/direita/bilateral
Tabela 31
Sonda de EOATE
Intensidade de estímulo
Retidão de banda de passagem do fone:
• na banda 500 ÷ 2500 Hz
• na banda 2500 ÷ 4500 Hz
Retidão de banda de passagem do microfone
• na banda 500 ÷ 4500 Hz
Intermodulação de terceira ordem do estímulo
Ruído do microfone do sistema
Tabela 32
Voltagem da fonte:
Unidade eletrônica
Consumo
Desktop de família PC

2
200 Hz - 80 kHz
16 bit
não menos que 200 MΩ
não mais que 0,5 µV
0.02 - 3000 Hz
10 - 10000 Hz
não menos que 25 dB
não menos que 100 dB

0.1 - 125 dB SPL
0.05 - 30 Hz
100 - 8000 Hz
0.125 - 30 ms
100 - 30000 µs
sim

50 - 80 dB
não mais que 6 dB
não mais que 25 dB
não mais que 6 dB
não mais que -80 dB
-10 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz BW)

5 V DC
Não mais que 1.5 VA
220 V AC (60 Hz), 127 V AC (60 Hz)
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Notebook de família PC

220 V AC (60 Hz), 127 V AC (60 Hz)/Bateria

Tabela 33
Dimensões:
Unidade eletrônica
Pacote de entrega

190×140×50 mm
450×350×320 mm

Tabela 34
Peso:
Unidade eletrônica
Pacote de entrega
Interface
Segurança
Classe I
IPX
Grau de segurança de aplicação na presença de
uma mistura anestésica inflamável com ar
oxigênio ou óxido nitroso.

não mais que 1.0 kg
não mais que 6.0 kg
USB
Tipo BF
Zero
Não adequado

Especificações
Neuro-ERG
Tabela 35
Amplificador Neuro-ERG (é o mesmo que o do Neuro-MEP):
Número de canais
Taxa de amostragem por canal
Conversor A/D
Impedância de entrada
Nível de ruído (RMS)
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz (selecionável), não
menos que
Rejeição de modo comum, não menos que
“Damping” intercanais
Interface
Saída de gatilho para uso de estimuladores de terceiros
Tabela 36
Unidade estimuladora visual:
Estimulador visual:
Faixa de controle de brilho
Duração do estímulo
Frequência do estímulo
Tabela 37
Estimulador de padrão:
Frequência de estimulação
Resolução
Área de exibição:
• tela cheia
• meia-tela
• quarto de tela
• área central
Tipo de imagem:
• xadrez

4
200 Hz – 40 kHz
16 bits
200 MΩ
0,5 µV
0.02 – 1000 Hz
10 – 10000 Hz
40 dB
100 dB
60 dB
USB
Sim

-3…0 log units
100 – 50000 µs
0.05 – 50 Hz

0.1 – 5 Hz
320x240 pixels, 15 cores
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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• faixas veriticais ou horizontais
• definida por usuário
Saída de gatilho para uso de estimuladores de terceiros

Sim
Sim
Sim

Tabela 38
Estimulador visual (óculos LED):
Brilho máximo, não menos que
Estimulação esquerda/direita/bilateral

400 cd/m²
Sim

Tabela 39
Estimulador Mini-ganzfeld:
Brilho máximo, não menos que

500 cd/m²

Tabela 40
Lanternas LED:
Coress:
Diâmetros de ponto branco a 35mm de distância
Iluminação máxima a 35 mm de distância, não menos que
Tabela 41
Estimulador padrão do adaptador de alta resolução :
Resolução
Área de exibição:
• tela cheia
• meia-tela
• quarto de tela
• área central
Tipo de imagem:
• xadrez
• faixas veriticais ou horizontais
• definida por usuário
Voltagem da fonte:
Unidade eletrônica
Dimensões:
Unidade amplificadora
Unidade estimuladora áudio-visual
Pacote de entrega (sem micro)
Peso:
Amplificador, não mais que
Unidade estimuladora áudio-visual, não mais que
Pacote de entrega, não mais que
Interface
Segurança
Classe
IPX
Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura
anestésica inflamável com ar oxigênio ou óxido nitroso.

Branco, vermelho, verde, azul
10 mm
500 lx

800x600 pixels, 16 millions of colors
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
5 V DC
190x140x50 mm
155x105x40 mm
450x350x320 mm
1.0 kg
0.5 kg
8.0 kg
USB
Tipo BF
I
Zero
Não adequado
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Especificações do HUB-USB
Tabela 42
Especificações do HUB-USB
Alimentação

Número de portas USB e tipo
Carga máxima por porta USB
Carga máxima com todas portas em uso
Força de isolação
Resistência de isolação da entrada ao circuito de
saída
Dimensões
Partes aplicadas
Segurança

85 – 264 V
47-63Hz
32 VA
7 portas USB 2.0
500mA
3.0A
4000V da entrada para a saída
1500V do case ao circuito de saída
Não menos que 10MΩ
40 x 155 x 110mm
Tipo BF
I
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1. Em paciente com dispositivo eletrônico implantado (como marca-passo cardíaco,
por exemplo) deve-se obter garantias de que tal dispositivo não será influenciado
pela estimulação
2. É vedado utilizar corrente que, em virtude do posicionamento dos eletrodos de
estimulação, gere corrente trans-torácica.
3. Para eliminar o risco de queimaduras no paciente, deve-se umedecer
adequadamente os feltros de terminais estimuladores de superfície e respeitar as
dimensões mínimas de eletrodos mencionadas nas tabelas de especificações dos
estimuladores. Densidades de corrente maiores que 2mA/cm² requerem especial
atenção do operador à carga total aplicada.
4. Em testes com estimulação, evite posicionar eletrodos e cabos de captação
próximos (<5cm) de eletrodos e cabos de estimulação, pois estes podem emitir
ruídos durante a aplicação do estímulo.
5. Apenas equipamentos compatíveis com as normas NBR IEC 60601-1 podem ser
conectados ao Sistema Neuro-MEP
6. A conexão simultânea do paciente a um equipamento cirúrgico de
eletrocauterização e ao Sistema Neuro-MEP traz risco de queimaduras em pontos
de posicionamento de eletrodos de estimulação ou captação e danos ao sistema
Neuro-MEP.
7. A operação do Sistema Neuro-MEP nas proximidades (<1metro) de um
equipamento de terapia por ondas curtas pode provocar instabilidade na saída do
estimulador elétrico
8. Não tente eliminar falhas abrindo componentes do sistema. Não realize exames
com microcomputador, estimulador elétrico, amplificador ou outras unidades do
sistema Neuro-MEP abertas.
9. Não conecte o eletrodo de aterramento do paciente a via de aterramento protetor
adicional ou a outro elemento condutor.
10. Tome medidas para evitar contato entre as partes aplicadas e qualquer elemento
condutor, mesmo os aterrados.
11. Não conecte ao sistema produtos não incluídos no kit de entrega, a menos que
tenha informações de compatibilidade expressas neste manual.
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1.5. Tabela comparativa entre os modelos de Sistemas
Neurofisiológicos Neuro-MEP
Embora todos os equipamentos da família NEURO-MEP de dispositivos
multifuncionais sejam construídos com base num mesmo modelo de Hardware e software
(indicado para realização de eletromiografia, potenciais evocados, eletrorretinografia e
emissões otoacústicas) a nomeação de cada produto da linha pode não incluir o prefixo
MEP, criado para salientar os recursos em EletroneuroMiografia (o M de MEP) e Potenciais
Evocados (o EP de MEP).

O modelo completo chamado de Neuro-MEP, com os acessórios opcionais
adequados, tem capacidade para realização de todos os principais testes descritos no
manual técnico que os acompanha.

Outros modelos da família tem restrições no hardware, software ou acessórios à
realização de toda a gama de testes, e por isso é retirado da sua nomeação o prefixo MEP,
substituindo-se este pelos seguintes prefixos: Neuro-EMG, Neuro-EP, Neuro-Audio e NeuroERG.

A tecnologia e os fundamentos de funcionamento de todos os modelos da família são
semelhantes. As mesmas precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e
instruções sobre armazenamento e transporte são válidas para todos os modelos.

Nas tabelas comparativas adiante, o nome Neuro-ERG descreve tanto um equipamento
independente como um acessório. Os nomes Neuro-EP e Neuro-OAE designam acessórios.
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1.6. TABELA COMPARATIVA GERAL
Modelo de equipamento

RECURSOS

Eletromiografia

Neuro-MEP 4, 5, 8 e
16

Neuro-MEPMicro

Neuro-EMG-Micro
4

Neuro-EMGMicro-2

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim (Neuro-EP)

Sim (Neuro-EP)

Sim (Neuro-EP)

Monitorização
Neurofisiológica
(Acessório necessário)

Sim (Neuro-IOM)

Potenciais Evocados
(Acessório necessário)

Sim

Eletrorretinografia
(Acessório necessário)

Sim (Neuro-ERG)

Emissões Otoacústicas
(Acessório necessário)

Sim (Neuro-OAE)

NeuroAudio

NeuroERG

Sim

Sim (Neuro-ERG)

Sim

Sim

1.7. TABELA COMPARATIVA TÉCNICA DE AMPLIFICADORES:
Parâmetro

Amplificador
Neuro-MEP-4,5, 8, 16, 32,
Neuro-EMG-Micro-4 e
Neuro-ERG

Neuro-MEPMicro

Neuro-EMGMicro-2

Neuro-Audio

2
1 – 40 kHz

2
200 Hz - 80 kHz

16 bit
400 MΩ
<0,5 µV RMS
0.02 – 1000 Hz
20 – 10000 Hz
40 dB

16 bit
200 MΩ
<0,5 µV RMS
0.02 - 3000 Hz
10 - 10000 Hz
não menos que 25
dB
não menos que
100 dB

Número de canais
Taxa de amostragem por canal

4, 5, 8 ou 16
200 Hz – 40 kHz

Conversor A/D
Impedância de entrada
Nível de ruído banda de 2 Hz-10 kHz, no máximo
Filtro passa-alta
Filtro passa-baixa
Filtro notch ligado ou desligado, a 50 ou 60Hz
(selecionável), não menos que
Rejeição de modo comum, não menos que

16 bit
1000 MΩ
<0,5 µV RMS
0.02 – 1000 Hz
10 – 10000 Hz
40 dB

2
200 Hz – 80
kHz
16 bits
1000 MΩ
<0,5 µV RMS
0.02 – 500 Hz
20 – 10000 Hz
40 dB

100 dB

110 dB

100 dB

USB
Sim
0.1 – 50000
µV/div.

USB

“Damping” intercanais
Interface
Saída de gatilho para uso de estimuladores de terceiros
Sensibilidade

60 dB
USB
Sim
0.1 – 50000 µV/div.

USB

0.1 – 50000
µV/div.
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1.8. Acessórios, partes, eletrodos: ilustrações e advertências
do fabricante:
Para estimulação visual e auditiva, devem ser usados acessórios fornecidos pela
própria marca Neurosoft. O método de posicionamento e ajustes de parâmetros de
estimulação adequados a cada aplicação pertencem ao campo de conhecimento da
Neurofisiologia e estão fora do escopo desse manual.

Para estimulação elétrica devem ser respeitadas dimensões mínimas de eletrodos
estimuladores (0,25cm² para o estimulador Neuro-TES e 0,5cm² para Neuro-IOM e NeuroMEP). Afora esta ressalva, para estimulação elétrica ou captação de sinais elétricos
biológicos, podem ser usados quaisquer eletrodos cujos conectores sejam compatíveis com
os conectores próprios dos diferentes tipos de estimulador elétrico ou suas extensões (vide
tabela abaixo), desde que as dimensões mínimas sejam acima do especificado para o
estimulador.

O método de aplicação e a escolha de dimensões, propriedades elétricas e físicas dos
eletrodos de estimulação ou captação de sinais biológicos são escolhidos com base na
aplicação a que se destinam e são ditados por conhecimentos de neurofisiologia que estão
fora do escopo desse manual.
Estimulador
Neuro-TES
Neuro-IOM

Neuro-MEP

Conectores
Conectores de segurança de 1,5mm na extensão ou no cabeçal de
comutação eletrônica
Conectores de segurança de 1,5mm no painel do equipamento ou
nos cabeçais de extensão (canais 1 a 9) e 1 conector DIN5 com
pinos ativos nos pólos 1(catodo) e 2 (anodo)
Conector DIN5 com pinos ativos nos pólos 1 (catodo) e 2 (anodo)

Atenção: ao seu usar eletrodos cuja superfície de contato corresponda, na intensidade
escolhida, a estímulos com densidade acima de 2 mA/cm2, recomenda-se especial atenção à
região do corpo em que é feito o contato com o paciente.

Atenção: Como regra adicional de segurança, procure tomar medidas para evitar contato
acidental entre partes aplicadas e outras partes condutivas, mesmo as aterradas.

Todos os acessórios, opcionais e módulos descritos neste manual são considerados
de uso exclusivo com os sistemas Neurosoft e influenciam no desempenho de sua segurança.

O conjunto de eletrodos para EMG pode ser incluído no pacote de entrega
opcionalmente. O distribuidor nacional só irá comercializar estes itens separadamente para
clientes que tenham adquirido equipamento da Neurosoft, portanto considera que são de
uso exclusivo dos produtos da Neurosoft no território Brasileiro. Tais itens podem ser
substituídos por similares nacionais que tenham registro na ANVISA e utilizem os mesmos
conectores descritos abaixo. Os demais acessórios e opcionais também serão
comercializados apenas entre clientes que tenham adquirido Equipamentos da Neurosoft.

Os itens descritos abaixo como acessórios são considerados também opcionais e, à
exceção do “Botão do paciente”, podem ser substituídos por produtos similares registrados
na ANVISA.
Declaração: Pasta adesiva e abrasiva, gel para eletrodos, eletrodos descartáveis e gel
condutivo oftalmológico devem ser adquiridos à parte e devem possuir registro na ANVISA.
A agulha (concêntrica ou monopolar) também deve ser adquirida à parte e possuir registro
na ANVISA. O adaptador para conexão de agulha e cabo dos demais acessórios deve ter
conexão DIN ou “touch-proof” para ser usado com os Sistemas Neuro-MEP.

Os kits de entrega da família de sistemas Neuro-MEP são compostos por uma
combinação de unidades eletrônicas amplificadoras e estimuladoras com periféricos para
captação de sinais e aplicação de estímulos.

A modularidade permite ampliar os recursos pela combinação de mais módulos, que
são todos integradas através de um HUB-USB. Com mais módulos amplificadores pode-se
ampliar o número de canais de captação até 16. Com mais módulos estimuladores pode-se
ampliar o número de canais de estimulação elétrica até 9 de baixo grau (moduladas por
amperagem) e 4 pares de saídas de alto grau de estimulação (moduladas por voltagem).
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Ilustrações
UNIDADES AMPLIFICADORAS
Unidade eletrônica amplificadora Neuro-MEP com 4 canais (Variante com 4 canais
que faz parte dos kits Neuro-MEP, Neuro-EMG, Neuro-ERG e Neuro-IOM):

Unidade eletrônica amplificadora Neuro-MEP com 8 canais (Variante com 8 canais
que faz parte dos kits Neuro-MEP, Neuro-EMG, Neuro-ERG e Neuro-IOM):
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Unidade eletrônica amplificadora Neuro-EMG-Micro-2 (Variante com 2 canais e
estimulador elétrico embutidos que faz parte do kit Neuro-EMG-Micro):

Unidade eletrônica amplificadora Neuro-EMG-Micro-4 (Variante com 4 canais e
estimulador elétrico embutidos que faz parte do kit Neuro-EMG-Micro):
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Unidade amplificadora Neuro-MEP-Micro (Variante com 2 canais, estimuladores e
controles embutidos):

Unidade eletrônica amplificadora Neuro-MEP com 5 canais (Variante com 5 canais
que faz parte dos kits Neuro-MEP, Neuro-EMG, Neuro-ERG):
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Unidade eletrônica Neuro-MEP com 16 canais (Variante com 4 unidades Neuro-MEP4, Estimulador elétrico Neuro-IOM-9, 3 unidades de HUB USB e Estimulador elétrico NeuroTES que faz parte dos kits Neuro-MEP e Neuro-IOM):

Unidade eletrônica Neuro-Audio (Variante com 2 canais e estimulador auditivo
embutido que faz parte do kit Neuro-Audio):
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UNIDADES ESTIMULADORAS
Unidade estimuladora Neuro-IOM com 9

Unidade estimuladora Neuro-TES

canais

Unidade de estimulação elétrica Neuro-MEP

Unidade de estimulação áudio-visual

HUB-USB:
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Acessórios para EMG e PEs
Todos ite ns de ste capítulo são para uso exc lusivo
nos S istem as Neurof isiológicos Neuro-MEP

Eletrodo terra em pulseira

Eletrodo de estimulação elétrica em barra

Eletrodo de estimulação elétrica em garfo
com distância ajustável

Eletrodo de estimulação elétrica em garfo
com controles

Cabo de extensão blindado

Base de pedais

Eletrodo para captação ou estimulação em
alça

Martelo para exame de reflexo T

35

Acessórios para EMG e PEs
Todos ite ns de ste capítulo são para uso exc lusivo
nos S istem as Neurof isiológicos Neuro-MEP

Eletrodo de extensão com terminais em
jacaré

Teclado de controle para o software de EMG

Sensor eletrônico de temperatura

Óculos LED para estimulação em flash

Botão do paciente para potenciais cognitivos

Fones TA-01 para Potenciais evocados

Adaptador para estimulação de alta
resolução
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Acessórios para MIO
Extensão de estimulação com 5 canais para
estimulador elétrico Neuro-MEP

Extensão de estimulação em 4 canais para
Neuro-TES

Extensão de estimulação com 4 canais para
Neuro-IOM

Extensão “medusa” para 2 amplificadores
Neuro-MEP

Acessórios para Estudos de OAE
Sonda de estimulação para otoemissões

Cavidade de teste para sonda
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Acessórios para ERG
Estimulador Mini-Ganzfeld.

Eletrodo de córnea em alça

Lanternas LED com concentradores
vermelhom azul, verde e branco

Eletrodo de córnea em gancho

Adaptador para conexão dos eletrodos de
córnea à entrada

Eletrodo auricular

Suporte para estimulador Mini-Ganzfeld e
lanternas LED

Suporte para fronte e queixo

Para o registro de ERG, são incluídos também óculos LED e eletrodos de cúpula, já ilustrados na lista
de acessórios para PE e EMG
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1.9. Módulos de software opcionais
Módulo Neuro-EP para Neuro-EMG e Neuro-EMG-Micro
O módulo Neuro-EP permite realizar potenciais evocados de curta, média e longa
latência, auditivos, visuais e cognitivos (além dos somatossensitivos já incluídos nos modelos
básicos).
O módulo é composto de software, Unidade estimuladora áudio-visual, botão do
paciente, óculos LED e fones de ouvido e adaptador para conexão a monitor CRT para
estimulação visual.
O Neuro-EMG somado com o módulo Neuro-EP fica idêntico ao Neuro-MEP-4.

39

Módulo Neuro-EP para Neuro-MEP-Micro
Este módulo é semelhante ao anterior, com a diferença de não haver necessidade da
unidade estimuladora áudio-visual, pois os recursos dessa estão incluídos na unidade
eletrônica principal do Neuro-MEP-Micro.

Módulo Neuro-IOM para 2 sistemas Neuro-MEP-8
Com o software Neuro-IOM e extensões, os amplificadores e estimuladores do
Sistema Neuro-MEP permitem fazer monitorização neurofisiológica.
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Módulo Neuro-ERG
Nota: o nome Neuro-ERG designa tanto um acessório como um pacote de
equipamento. A indicação de tratar-se de equipamento ou acessório está indicada no rótulo
do produto. O Módulo Neuro-ERG para realização de eletrorretinografia e eletro-oculografia
pode ser usado com o Neuro-MEP-4, Neuro-MEP-5, Neuro-MEP-8 ou o Neuro-EMG (caso
em conjunto com Neuro-EP). O módulo é composto por software e conjunto de acessórios
(25 eletrodos de córnea em alça, 5 em gancho, adaptador para conexão de eletrodos de
córnea, 2 eletrodos auriculares com cabo de conector touch-proof, suporte de fronte e
queixo, lanternas LED com concentradores vermelho, azul, verde e branco e suporte,
estimulador mini-ganzfeld).

A imagem acima mostra o conjunto dos itens do pacote do Equipamento Neuro-ERG.
A lista detalhada, item por item, é ilustrada no capítulo 1.4.8. O Módulo Neuro-ERG
corresponde ao software e estes itens, menos o amplificador, o estimulador os monitores e
o computador. No Brasil não serão comercializados o gel oftalmológico, gel para eletrodos e
pasta adesiva, que devem ser adquiridos a parte e possuir registro na ANVISA.
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Módulo Neuro-OAE
Este módulo pode ser usado apenas com o Neuro-MEP-4, Neuro-MEP-5 ou NeuroMEP-8, ou então com o Neuro-EMG se houver sido adquirido o Módulo Neuro-EP.
O módulo Neuro-OAE, para estudo de emissões otoacústicas transitórias evocadas, é
composto por software, sonda para EOAT (vide item 1.4.6.4) e pontas auriculares
descartáveis de silicone com diâmetro entre 4 e 13mm, sendo 4 peças de cada tamanho e 1
tamanho para cada 1mm de intervalo de diâmetro.
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1.10. Pacotes de entrega dos Sistemas Neurofisiológicos
Neuro-MEP







Unidade eletrônica principal:
►Amplificador (Neuro-MEP-4, Neuro-MEP-5, Neuro-MEP-8, Neuro-MEP-16, NeuroEMG-4, Neuro-EMG-Micro-2, Neuro-ERG) ou
►Amplificador-estimulador (Neuro-MEP-Micro, Neuro-EMG-Micro, Neuro-Audio)
Suporte
Conjunto de eletrodos para EMG:
o Eletrodo de superfície – 2 peças.
o Eletrodo em barra– 2 peças.
o Eletrodo em anel
o Eletrodo terra – 2 peças (para criança ou adulto)
o Adaptador para conexão de agulha
o Eletrodo em cúpula – 5, 8 ou 16 unidades (p/ 2, 4 ou 8 canais)
o Eletrodo eletroestimulador
Caixas de som, CD com software, Manuais técnico e de usuário

Neuro-MEP-4 e 8 e Neuro-EMG-4 incluem também:
 Unidade eletro-estimuladora
 Hub-USB
Neuro-MEP-4 e 8 incluem ainda:
 Unidade estimuladora Áudio-Visual
 Botão do paciente
 Estimulador visual (óculos LED)
 Estimulador auditivo (fones de ouvido)
Neuro-ERG inclui:
 Eletrodos de córnea em alça e gancho
 Adaptadores para conexão de eletrodos de córnea
 Eletrodo auricular com cabo de conector touch-proof
 Suporte de fronte e queixo
 Lanternas LED com concentradores vermelho, azul, verde e branco e suporte
 Estimulador mini-ganzfeld
Neuro-Audio inclui:
 Sonda EOAT
 Estimulador auditivo (fones de ouvido)
 Conjunto de pontas auriculares de 4 a 13mm de diâmetro
 Cavidade de teste
Neuro-MEP-16 inclui:
 4 amplificadores Neuro-MEP
 1 estimulador Neuro-TES
 1 estimulador Neuro-IOM
 3 extensões para estimulador Neuro-IOM
 1 extensão para estimulador Neuro-TES
 2 extensões medusa para amplificadores Neuro-MEP
 2 HUBs USB
 Maleta para IOM
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1.11. Visualização do conjunto de partes e acessórios de cada
modelo do equipamento
Neuro-MEP-8

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, agulha concêntrica, pasta abrasiva e
pasta adesiva não são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil.

Neuro-MEP-4 e Neuro-EMG

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, agulha concêntrica e pasta adesiva
não são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil. O Neuro-EMG
usa o mesmo amplificador e estimulador e só difere por não incluir o estimulador audiovisual e os acessórios para potenciais evocados (Óculos LED, fones de ouvido, botão do
paciente), ou seja, tem aspecto semelhante ao Neuro-EMG-Micro (foto logo abaixo) porém
com o amplificador do Neuro-MEP-4.
44

Neuro-MEP-5

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, agulha concêntrica, pasta abrasiva e
pasta adesiva não são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil.

Neuro-EMG-Micro

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, agulha concêntrica, pasta abrasiva e
pasta adesiva não são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil.
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Neuro-MEP-Micro

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, agulha concêntrica, pasta abrasiva e
pasta adesiva não são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil.

Neuro-ERG

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos, gel oftalmológico e pasta adesiva não
são incluídos no pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil.
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Neuro-Audio

Nota: Monitor, Microcomputador, Gel para eletrodos e pasta adesiva não são incluídos no
pacote de entrega do modelo comercializado no Brasil

Neuro-MEP-16
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1.12. Operação e Tecnologia do Sistema Neuro-MEP
O modo de operação do sistema Neuro-MEP é baseado no registro, entrada e análise
no PC de biopotenciais de músculos, nervos, cérebro e outros sinais fisiológicos.
O sistema Neuro-MEP opera sob controle de um PC padrão IBM com mouse, teclado,
impressora e o sistema operacional Windows.
O sistema Neuro-MEP inclui estimulador elétrico, áudio-visual, botão do paciente,
pedal e teclado exclusivo. Todas as unidades são conectadas ao PC através de cabo USB.
O processamento de sinais fisiológicos, sua apresentação, análise matemática e
armazenamento no disco rígido e a geração e impressão de relatórios é feita utilizando o PC.
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2. Montagem e configuração do Sistema Neuro-MEP
2.1. Exigências ao pessoal que conduz a instalação do
sistema Neuro-MEP
A montagem e configuração do sistema Neuro-MEP pode ser feita por pessoa
autorizada pelo fabricante ou por técnicos da entidade médica que irá usá-lo. É importante
lembrar que a montagem correta do sistema Neuro-MEP é fundamental para a segurança e
precisão de sua operação. Etapas de montagem ou configuração importantes para a
segurança e precisão serão marcados em negrito e itálico no texto.

49

2.2. Seleção da sala de exame e posicionamento do
equipamento
Antes de montar e configurar o sistema Neuro-MEP é necessário selecionar uma sala
apropriada, levando em consideração a fiação e o aterramento da sala, e ler as seguintes
recomendações e exigências:

1. O uso de redes elétricas em que o pólo neutro e o terra estão combinados é
terminantemente proibido.

2. Recomenda-se que a unidade eletrônica seja posicionada à maior distância possível
de cabos de energia, painéis de disjuntores ou quaisquer equipamentos elétricos
que possam emitir campos eletromagnéticos na freqüência local.

3. Recomenda-se

uma

distância

mínima

de

3

metros

de

tais

fontes.

4. Não é permitido situar a unidade eletrônica a uma distância menor de 5 metros de
equipamento emissor de microondas ou ondas curtas sob risco de instabilidade na
operação do primeiro.

5. Os computadores usados devem corresponder às exigências de segurança das
normas “All-Union State Standard” R 50267.0-92 (IEC 601-1-88) para Rússia ou DIN
EN 60601-1:96 − para países Europeus ou então estar conectados através de
transformador de isolamento que também corresponda às mencionadas exigências.
Notebooks requerem uma fonte especial.

6. É proibido o uso de extensores com múltiplas tomadas, pois há risco de ruptura da
linha de aterramento. A utilização de vários equipamentos associados pode levar à
somação de corrente de fuga de múltiplas unidades atingindo valores perigosos.

7. Antes de colocar o sistema Neuron-Spectrum em funcionamento o eletricista deve
checar a qualidade da tomada tripolar e a integridade do circuito de aterramento.
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Abaixo observa-se o esquema típico de conexão do sistema Neuro-MEP ao desktop e ao
notebook (Fig. 2.1, Fig. 2.2).

Fig. 2.1. Exemplo de conexão ao Desktop (veja explicações abaixo).

Fig. 2.2 Exemplo de conexão ao Notebook (veja explicações abaixo).
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Abreviaturas utilizadas nas figuras:
 AV – estimulador áudio-visual;
 PU – Fonte do notebook que corresponde à norma All-Union State Standard R
50267.0-92
 (IEC 601-1-88) para Rússia ou DIN EN 60601-1:96 para países da comunidade
européia;
 C – cadeira do paciente;
 Kb – teclado;
 PB – botão do paciente;
 M – monitor;
 Ms – mouse;
 Nb – Notebook;
 P – impressora;
 Fs – pedal;
 PS – monitor para estimulação por padrão;
 SU – unidade do sistema;
 T – transformador de isolamento que corresponda às normas All-Union State
Standard R 50267.0-92 (IEC 601-1-88) para Rússia ou DIN EN 60601-1:96 para países
da comunidade européia;
 ES – Estimulator elétrico;
 A – amplificador;
 D.Kb. – teclado exclusivo;
 Hub – Hub-USB.
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2.3. Checando o Kit de entrega
Se a embalagem em que o sistema Neuro-MEP foi transportado passou por
condições de umidade excessiva ou temperatura muito abaixo daquela em que ele será
usado, é necessário mantê-lo em repouso em condições adequadas de umidade e
temperatura por 24 horas.
Verifique se os itens na caixa correspondem à lista de componentes especificada no
item 1.3.
O computador embalado em caixas separadas deve ser aberto de acordo com seu
próprio manual.
Inspecione externamente os componentes do sistema Neuro-MEP verificando se não
há sinal de dano.
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2.4. Montagem e conexão ao PC
Instale o programa no desktop (veja abaixo). O programa deve ser instalado antes da
primeira conexão do sistema Neuro-MEP ao computador.
O modelo Neuro-MEP é formado por várias unidades. Cada unidade deve ser
conectada a uma porta USB: Amplificador, estimulador elétrico, estimulador áudio-visual,
botão do paciente, pedal e teclado exclusivos. Veja a figura 2.3. As unidades podem ser
conectadas diretamente ou através de um Hub-USB. O Hub-USB pode ser externo ao PC ou
embutido (veja Fig. 2.3). Lembre que o amplificador, estimuladores (elétrico, áudio-visual,
magnético e martelo de reflexos) e o botão do paciente devem ser conectados ao mesmo
controlador de USB, ou seja, no mesmo Hub-USB ou em conectores USB adjacentes que se
saiba usarem o mesmo controlador. O pedal e o teclado exclusivo podem ser conectados a
qualquer porta USB. A fonte do Hub-USB (não exibida na fig 2.3) deve ser conectada a uma
tomada 220V ou 127V. Não use Hubs-USB passivos (que não tem conexão com
fonte adicional de energia) A conexão a portas USB situadas em monitor ou
teclado do PC não garante operação correta do equipamento.

Fig. 2.3
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Há variações no kit de entrega. A variante exibida na Fig 2.4, por exemplo, consiste
somente de amplificador e estimulador elétrico e permite a realização de EMG e PE
somatossensitivo.

Fig. 2.4

O modelo Neuro-MEP-Micro é formado por apenas uma unidade eletrônica que deve
ser ligada a uma porta USB. Veja na figura abaixo como conectar acessórios à unidade. Os
opcionais “base de pedais” e o “botão do paciente” também podem ser conectados à porta
USB do computador.
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Abaixo segue ilustração que orienta conexão do Modelo Neuro-Audio ao PC e aos
acessórios:

Abaixo segue ilustração que orienta conexão do Modelo Neuro-EMG-Micro ao PC e
aos acessórios:
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Se o kit de entrega inclui um estimulador ganzfield, este pode ser acoplado ao
conector para o estimulador áudio-visual que também é utilizados para conexão dos óculos
LED (Fig. 2.3). A ordem de montagem do suporte para a fixação do estimulador ganzfield é
mostrada na Fig. 2.5.

Fig. 2.5

A ordem de montagem para o suporte de fronte e queixo é mostrada na Fig. 2.6.

Fig. 2.6
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Se o sensor de temperatura foi incluído no kit de entrega, conecte-o a qualquer porta
USB do PC.
A versão de 8 canais do Neuro-MEP é fornecida com 2 amplificadores de 4 canais. No
programa os canais 1 a 4 recebem um número de série menor e os canais 5 a 8 um número
de série maior. Ambos amplificadores devem ser conectados a um Hub-USB.
Lembre-se que, ao usar 2 amplificadores, os conectores para o terra estão separados
e devem portanto ser interconectados com o uso do cabo interligador.
Dependendo da variante do kit de entrega, o equipamento pode ser fornecido com
adaptador para estimulação em padrão reverso de alta resolução (800x600, 16 milhões de
cores) ou com resolução regular (320x240, 2 de 15 cores). Na primeira, um adaptador
conectado a porta ou Hub-USB interliga a saída DVA (da placa de vídeo do
microcomputador) ao monitor adicional (Fig. 2.7).

Fig. 2.7

O adaptador para estimulação de alta-resolução deve ser conectado a uma porta USB
ou Hub-USB. O amplificador deve ser conectado ao mesmo controlador USB ou ao mesmo
Hub-USB.
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A área de trabalho do Windows deve ser exibida também no segundo monitor.
Recomenda-se ajustar a configuração de ambos monitores para 32 bits de cores. Para a
correta exibição do padrão-reverso em alta resolução é necessário ter instalado o DirectX
7.0. As versões do Windows Me, XP e posteriores já contém esta versão. Ao trabalhar com
versões Windows 98 ou 2000 é necessário atualizar o DirectX para versão 7.0. Essa
atualização é fornecida gratuitamente pela Microsoft.
Posicione o suporte o mais próximo possível do local em que o exame será realizado
e acople o amplificador a este. Conecte todo equipamento necessário. As unidades podem
ser conectadas ao PC tanto enquanto ligado como desligado. Se a janela exibida na Fig. 2.8
aparecer após a conexão, pressione o botão “Next”, sem inserir o disco de instalação.

Fig. 2.8

Se a mensagem “Electrical stimulator has not been tested on the Windows XP
compatibility" aparecer na tela, pressione o botão “Anyway continue”.
O aterramento deve ser feito na tomada de 3 pinos à qual o computador é
conectado. Lembre-se que a qualidade dos sinais registrados, especialmente os de baixa
amplitude, depende da qualidade do aterramento.
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2.5. Instalação do software . Requisitos mínimos do
computador.


Se você adquiriu o sistema Neuro-MEP em conjunto com o PC, o equipamento é
entregue já com software instalado e configurado. Se você adquiriu o sistema NeuroMEP separadamente, estude cuidadosamente os seguintes parágrafos.
O sistema inclui o software Neuro-MEP. O software para EMG pode funcionar

corretamente em qualquer computador padrão IBM com processador Intel Pentium Celeron
1 GHz ou superior (recomenda-se Intel Pentium IV), com no mínimo 128 Mb de memória e
sistema operacional Windows 98/ME/2000/XP (recomenda-se Windows XP). Para a versão
de 8 canais o requisito mínimo é um processador Intel Pentium IV Celeron 2 GHz. É
necessário ao menos 20Mb de espaço livre no disco rígido para a instalação do software e ao
menos 100 Mb para o arquivamento dos exames realizados.
 Os exames de EMG são salvos no disco rígido em um banco de dados partilhado por todos
os outros sistemas da Neurosoft.


O software é entregue com um CD de instalação. Se o software já foi instalado e você
quer atualizá-lo, leia item 6 deste capítulo.



O processo de instalação é feito na seguinte sequência:

- Se você trabalha com Windows 2000/XP, faça “log in” como administrador.
- Insira o CD de instalação e aguarde a sua execução automática

(Fig. 2.9).

Se a execução automática não foi acionada e a figura 2.9 não apareceu, encontre o
arquivo AUTORUN.EXE e execute-o.
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Fig. 2.9

Posicione o cursor do mouse no item Neuro-MEP e clique com o botão esquerdo.
Siga as instruções de instalação.


Para o ajuste do software e do equipamento, inicie o programa e selecione no menu
Setup|Program….

O processo de ajuste é descrito no manual do usuário, no capítulo 1.06 “Configuração de
software e hardware”.


Se o software já foi configurado e está sendo atualizado, os arquivos da versão anterior
serão apagados, incluindo os arquivos com o banco de dados de valores normais para os
exames. Se você quiser manter o banco de dados de valores normais ao atualizar o
software, você deve fazer o seguinte:

- Antes da instalação do software, copie a pasta NORMBASE, que contém os valores normais

e situa-se, por default, em C:\Arquivos de programas\NeuroSoft\Neuro-MEP.
- Instale o programa como descrito acima.
- Cole

a pasta NORMBASE anterior sobre a pasta de mesmo nome criada pela instalação do

programa.



No CD de instalação do Neuro-MEP há um arquivo com amostras de exames de
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Eletromiografia. Para visualizá-los, siga os passos:
- Inicie o programa (veja manual do usuário)
- Selecione Checkup|Open.
- Na caixa de diálogo Checkup selection, pressione o botão

e escolha EmgEpErg.pak no diretório Checkups|Neuro-MEP do CD.
Em seguida pressione o botão “Open”.
Para revisar a amostra do exame, selecione no menu Checkup|Open (veja manual do
usuário).

62

3. Fazendo uso do Sistema Neuro-MEP
3.1. Medidas de segurança ao usar o Sistema Neuro-MEP
Medidas de segurança e prevenção de trauma elétrico ao examinador ou ao paciente
examinado

1. Em paciente com dispositivo eletrônico implantado (como marca-passo cardíaco,
por exemplo) deve-se obter garantias de que tal dispositivo não será influenciado
pela estimulação
2. É vedado utilizar corrente que, em virtude do posicionamento dos eletrodos de
estimulação, gere corrente trans-torácica.
3. Para eliminar o risco de queimaduras no paciente, deve-se umedecer
adequadamente os feltros de terminais estimuladores de superfície e respeitar as
dimensões mínimas de eletrodos mencionadas nas tabelas de especificações dos
estimuladores. Densidades de corrente maiores que 2mA/cm² requerem especial
atenção do operador à carga total aplicada.
4. Em testes com estimulação, evite posicionar eletrodos e cabos de captação
próximos (<5cm) de eletrodos e cabos de estimulação, pois estes podem emitir
ruídos durante a aplicação do estímulo.
5. Apenas equipamentos compatíveis com as normas IEC 60601-1 podem ser
conectados ao Sistema Neuro-MEP
6. A

conexão

simultânea

do

paciente

a

um

equipamento

cirúrgico

de

eletrocauterização e ao Sistema Neuro-MEP traz risco de queimaduras em pontos
de posicionamento de eletrodos de estimulação ou captação e danos ao sistema
Neuro-MEP.
7. A operação do Sistema Neuro-MEP nas proximidades (<1metro) de um
equipamento de terapia por ondas curtas pode provocar instabilidade na saída do
estimulador elétrico
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8. Não tente eliminar falhas abrindo componentes do sistema. Não realize exames
com microcomputador, estimulador elétrico, amplificador ou outras unidades do
sistema Neuro-MEP abertas.
9. Não conecte o eletrodo de aterramento do paciente a via de aterramento protetor
adicional ou a outro elemento condutor.
10. Tome medidas para evitar contato entre as partes aplicadas e qualquer elemento
condutor, mesmo os aterrados.
11. Não conecte ao sistema produtos não incluídos no kit de entrega, a menos que
tenha informações de compatibilidade expressas neste manual.
12. Não há componentes de c.c. na saída de sinal dos estimuladores do Sistema NeuroMEP, portanto não é necessário tomar medidas específicas em relação a
componentes c.c
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3.2. Procedimentos de preparo do Sistema Neuro-MEP
Limitações à operação:
 A temperatura ambiente deve estar situada entre +10 e +35С.
 A umidade relativa do ar à temperatura de +25С deve ser de 80%.
 Pressão atmosférica deve estar entre 730 e 790mm Hg.

Antes de ligar o equipamento é necessário se assegurar de que não há na unidade
eletrônica ou no microcomputador falhas mecânicas que possam representar perigo.

Ligando e testando o sistema Neuro-MEP:

A unidade eletrônica do sistema Neuro-MEP não tem chave de liga/desliga. A energia
da unidade eletrônica é ligada após o carregamento do programa Neuro-MEP.
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3.3. Procedimentos de Limpeza e desinfecção dos materiais
Para limpeza das unidades eletrônicas, dos cabos USB e outros acessórios, com exceção
dos eletrodos, use tecido levemente umedecido com álcool 70%.

Para limpeza dos eletrodos reutilizáveis, após o registro, remova-os do paciente,
limpando os resíduos de gel ou pasta adesiva nos eletrodos com espuma, água morna e uma
escova macia e em seguida colocá-los sobre uma gaze seca. Para a desinfecção dos eletrodos
pode-se usar bastonetes de algodão e um tecido umedecidos com álcool 70%. Limpe
primeiro os eletrodos e em seguida os cabos. Deixe agir por 10 minutos. Não se deve usar
instrumentos afiados ou pontudos para limpeza dos eletrodos, nem molhar os contatos
elétricos dos cabos.

Se não houver outros exames a serem realizados até o final do dia, deve-se desligar o
equipamento, o computador e a impressora. Se o equipamento irá ficar inativo por vários
dias, deve-se desconectá-lo da tomada.
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3.4. Solucionando Problemas
Se qualquer problema ocorrer com o sistema Neuro-MEP, verifique em primeiro ligar
se todas as unidades estão conectadas ao PC através de portas USB ou de Hub-USB. Em
seguida verifique a conexão do Hub-USB ao PC. Não se pode usar Hub-USB passivo (sem
conexão a fonte própria). Uma lista de alguns problemas e respectivos modos de resolução
segue adiante (Tabela 3.1).

Tabela 3.1

Problema

Causa

Solução

Mensagem do
programa:
Verifique se o amplificador está conectado. Se não há
“Neurosoft
Amplificador não
erros de conexão, desconecte o amplificador e conecte-o
systems
está conectado ao
novamente vários segundos após. Se ainda não se corrige
supported by the computador.
o problema, reinicie o computador.
software can’t
be found”.
Mensagem do
programa:
Verifique se o amplificador está conectado. Se não há
“Connection Amplificador não
erros de conexão, desconecte o amplificador e conecte-o
error: Neuro- está conectado ao
novamente vários segundos após. Se ainda não se corrige
MEP-4
computador.
o problema, reinicie o computador.
is not connected
or in disrepair”.
Mensagem do Outro programa
programa:
usando o sistema
“Connection Neuro-MEP está
Feche o outro programa que está usando o sistema
error: Neuroaberto (por
Neuro-MEP. Se você não encontrá-lo, reinicie o
MEP-4 is already exemplo, outra
computador.
used by another cópia do Neuroprogram”.
MEP).
Mensagem do
programa:
“Neuro-MEP-4
amplifier
disconnection
error”. End the
Erro de
Feche o programa, desconecte o amplificador da porta
program,
desconexão do USB e conecte-o novamente após vários segundos. Se não
disconnect the
amplificador
funcionar, reinicie o computador.
amplifier from
the computer
and connect
again in several
seconds”.
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Mensagem do
programa:
Não há
Conecte o estimulador ao computador. Se o estimulador
“The stimulators estimuladores
está conectado, desconecte-o e conecte novamente após
are not found. conectados ao
vários segundos. Se não funcionar. Reinicie o computador.
The signal
computador.
registration is
impossible”.
Mensagem do
programa:
“Connection
O estimulador
Verifique se o estimulador está conectado. Se o
error: Neuro- elétrico não está estimulador está conectado, desconecte-o e conecte
MEP-4 electrical conectado ao
novamente após vários segundos. Se não funcionar.
stimulator is not computador
Reinicie o computador.
connected or in
disrepair”.
Mensagem do
programa:
Outro programa
“Connection
usando o
error: Neuroestimulador está
MEP-4 (or 5)
Feche o outro programa que está usando o estimulador.
aberto (por
electrical
Se não encontrá-lo, reinicie o computador.
exemplo, outra
stimulator is
cópia do Neuroalready used by
MEP).
the other
program”.
Mensagem do
programa:
“Neuro-MEP-4
(or 5) electrical
stimulator
disconnection
error”. End the
Erro de
Feche o programa, desconecte o estimulador da porta USB
program,
desconexão do
e conecte-o novamente após vários segundos. Se não
disconnect the
estimulador.
funcionar, reinicie o computador.
stimulator from
the computer
and
connect again in
several
seconds”.
Mensagem do
programa:
Estimulador
“The connection
Audio-visual
Verifique se o estimuladro está conectado. Se o
error: auditory- Neuro- MEP-4 (ou estimulador está conectado, desconecte-o e conecte
visual stimulator
5) não está
novamente após vários segundos. Se não funcionar.
Neuro-MEP-4
conectado ao
Reinicie o computador.
(or 5)is not
computador.
connected or in
68

disrepair”.
Mensagem do
programa:
“Auditory-visual
stimulator
Neuro- MEP-4
(or 5) is already
used by the
other program”.
Mensagem do
programa:
“Neuro-MEP-4
(or 5) auditoryvisual stimulator
disconnection
error”. End the
program,
disconnect the
stimulator from
the computer
and
connect again in
several
seconds”.

Outro programa
usando o
estimulador está
Feche o outro programa que está usando o estimulador.
aberto (por
Se não encontrá-lo, reinicie o computador.
exemplo, outra
cópia do NeuroMEP).

Erro de
Feche o programa, desconecte o estimulador da porta USB
desconexão do
e conecte-o novamente após vários segundos. Se não
estimulador.
funcionar, reinicie o computador.

O estimulador
Verifique se o estimulador está conectado. Se o
Mensagem do magnético Neuro- estimulador está conectado, desconecte-o e conecte
programa:
MS não está
novamente após vários segundos. Se não funcionar.
“The connection conectado ao
Reinicie o computador.
error: magnetic computador
stimulator
Neuro-MS is not
connected or in
disrepair”.
Mensagem do Outro programa Feche o outro programa que está usando o estimulador.
programa:
usando o
Se não encontrá-lo, reinicie o computador.
“Magnetic
estimulador está
stimulator
aberto (por
Neuro-MS is
exemplo, outra
already used by cópia do Neurothe other
MEP).
program”.
Mensagem do A bobina do
Conecte a bobina ao estimulador e assegure-se de que a
programa:
estimulador
conexão está firme.
“Magnetic
magnético está
stimulator coil is desligada (ou
disconnected”. conectada
incorretamente).
Mensagem do O botão “Start” Libere o botão “Start” do estimulador
programa:
está pressionado
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“The button
ou retido.
“Start” of the
magnetic
stimulator is
pressed
constantly”.
Mensagem do Falha no circuito Enviar o estimulador magnético para assistência técnica.
programa:
do estimulador
“Circuit charge magnético.
of the condenser
is in disrepair”.
Mensagem do Erro de
Feche o programa, desconecte o estimulador da porta USB
programa:
desligamento do e conecte-o novamente após vários segundos. Se não
“Magnetic
estimulador
funcionar, reinicie o computador.
stimulator
Neuro-MS
switch off error”.
End the
program,
disconnect the
stimulator from
the computer
and connect
again in
several
seconds”.
Mensagem do Superaqueciment Aguarde o resfriamento do estimulador ou substitua-o. A
programa:
o do estimulador indicção de superaquecimento do estimuldor é exibida
“Magnetic
magnético
no clipboard e descrita na documentação de operação.
stimulator is
overheated.
Wait until it is
cooled”.
Mensagem do Erro no acesso do Verifique a conexão ao computador do monitor
programa:
programa ao
secundário o do adaptador de alta resolução. Verifique
“Second monitor monitor
também a versão do DirectX instalada no computador (
initiation error”. secundário para deve ser a versão DirectX 7.0 ou superior).
estimulação visual
de alta resolução.
Mensagem do
programa:
“Stimulator
error”.

Erro no dispositivo Execute o comando no menu Setup|Hardware reset. Se
ou no
não funcionar, feche o programa, desconecte o
computador.
estimulador do computador e conecte-o novamente
após vários segundos. Se não funcionar, reinicie o
computador.
Mensagem do O amplificador e Conecte amplificador e estimuladores a um mesmo Hubprograma:
um dos
USB ou a conectores USB adjacentes no gabinete.
“The
estimuladores
synchronization estão conectador
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of the amplifier ao computador
and the
através de
stimulator is
diferentes
impossible as controladores
the devices are USB. Geralmente
connected to the tains conectores
different USB- não estão
controllers”.
adjacentes no
gabinete do
computador
Mensagem do Processador
Feche todos os outros aplicativos à exceção do Neuroprograma:
sobrecarregado MEP e repita o teste. Se a falha se repetir, reinicie o
“Data
não pôde receber computador. Se o problema persistir, provavelmente a
processing error todos dados do velocidade de seu computador é insucifiente.
Os
because of the último teste. É até requisitos mínimos do computador são descritos no
system
aceitável se esta capítulo 2.5 Instalação do software. Requisitos mínimos do
congestion.
mensagem surgir computador.
Repeat the
raramente.
start”.
Mensagem do Erro no
Repita a aquisição do sinal. Se não funcionar, reinicie o
programa:
equipamento.
computador.
“Time-out error.
The data from
the device do
not arrive”.
Mensagem do O sistema foi
Verifique a conexão do sistema Neuro-MEP e repita a
programa:
desconectado
aquisição do sinal. Se não resolver, reinicie o computador.
“Error of
durante a
transferring by aquisição do sinal
USB. Check the ou falhou ao
devices
trocar
connection and informações
repeat the
através da porta
start”.
USB.
Mensagem do Erro causado pela Instale o Windows XP Service Pack 1, uma versão
programa:
versão do
posterior (preferível), ou o Windows ME.
“Service Pack 1 Windows XP em
should be
uso corrente.
installed for
operation of the
equipment with
Windows XP”.
Ruptura nos
Alto nível de
eletrodos
rúido no sinal
Troque os eletrodos.
conectados
ao
registrado
(Frequência de amplificador e ao
paciente.
60Hz ou valor
múltiplo ou
Falha na
Faça medida de impedância e reposicione os eletrodos até
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divisor deste:
30Hz, 120Hz,
180Hz etc.)

High supply-line
noise is in
registered signal
(frequency – 50
Hz or divisible to
it – 100 Hz, 150
Hz, etc.).

Ao iniciar o
registro do sinal,
o estímulo não é
feito.

colocação dos
eletrodos.
Aterramento de
má-qualidade
Presença nas
proximidades de
fonte potente de
interferência
(equipamento de
RX, sala de
fisioterapia,
sistema de
refrigeração,
motor, lâmpada
fluorescente,
equipamento de
solda)
Não foi feita a
interconexão no
aterramento dos
2 amplificadores
no sistema de 8
canais
A estimulação
está desligada no
programa.
O equipamento
de estimulação
(óculos, fones,
etc.) não está
conectado ao
estimulador, ou
está com má
conexão.
A conexão entre
estimulador e
computador foi
perdida.

obter valor aceitável. Caso não consiga impedância
adequada, troque os eletrodos.
Veja capítulo 2

Try to switch off or move off these powerful devices on
the bigger distance. If it is impossible, try to obtain better
parameters of the
digital system grounding.

Conecte o aterramento comum dos 2 amplificadores

Execute, através do menu Setup|Stimulator|Turn
on
stimulator e assegure-se que a opção esteja marcada .

Verifique se o dispositivo de estimulação está conectado.

Execute o comando Setup|Hardware reset. Se falhar,
reinicie o computador.
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3.5. Realização de exames usando o Sistema Neuro-MEP
Ao iniciar a realização de um exame, é necessário ajustar o equipamento conforme
recomenda o manual do usuário.

A realização do exame passa pelas seguintes etapas:
 Posicionamento de eletrodos e sensores;
 Registro do sinal;
 Análise e impressão dos sinais.

Antes de posicionar eletrodos retire a oleosidade da pele, aplicando, por exemplo,
solução de álcool. O uso de gel próprio, para ENMG, e de pasta abrasiva, para PE, é
preferível. As agulhas de EMG devem estar esterilizadas. A Conexão e posicionamento dos
eletrodos deve ser feita após ligar-se o equipamento. Veja mais informações sobre os
eletrodos no manual do usuário.
Depois da colocação dos eletrodos de superfície, é necessário controlar a qualidade
da conexão pelo teste de medida de impedância. Isto é feito através do programa (veja
manual do usuário).
Os meios para registro e análise do sinal são descritos em detalhe no manual do
usuário.
Após o término do exame, os eletrodos devem ser retirados e desinfectados (veja
manual do usuário).
Se não há outro exame previsto até o final do dia, recomenda-se desligar o sistema
Neuro-MEP. Para tanto, feche o programa Neuro-MEP e desligue computador e impressora.
Se o sistema irá ficar vários dias sem uso, recomenda-se desconectar os cabos de energia das
tomadas de força.

3.6. Ações de emergência
Se, por razões não relacionadas ao equipamento, ocorrer uma emergência como
incêndio, enchente ou outra que leve a necessidade de evacuação da sala, o equipamento e
o computador devem ser desconectados da tomada e desenergizados.
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4. Manutenção do sistema Neuro-MEP
4.1. Exigências gerais
Medidas de segurança durante a operação são descritas nos capítulos
“Funcionamento do sistema Neuro-MEP” e “Medidas de segurança ao usar o sistema
Neuro-MEP”.
Exigências de qualificação da equipe de trabalho são descritas no capítulo “Exigências
ao pessoal que conduz a instalação do sistema Neuro-MEP”.
A manutenção do sistema Neuro-MEP inclui a inspeção externa de cabos e
conectores e a limpeza da superfície externa das unidades com tecido levemente
umedecido.
A manutenção dos artigos incluídos no kit do sistema Neuro-MEP é feita de acordo
com o manual do usuário.
Ao deparar-se com problemas, consulte o capítulo 3.4 deste manual. Se os problemas
não puderem ser corrigidos usando tais instruções, deve-se consultar o distribuidor nacional
da assistência técnica da Neurosoft Ltd no Brasil.
Recomenda-se que o Sistema Neuro-MEP seja enviado para o Assitência Técnica
Autorizada, distribuidor nacional da Neurosoft Ltd, para Manutenção Preventiva e
Calibração anualmente. Entre em contato com a central de Suporte Técnico Autorizada
pelo telefone (11) 99960-7050 para maiores informações sobre o agendamento da entrega
de seu aparelho.

4.2. Conservação do Sistema Neuro-MEP
Os componentes e acessórios do sistema Neuro-MEP devem vir embalados em
invólucros plásticos separados e bem acomodados na maleta em que são entregues.
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5. Reparos no Sistema Neuro-MEP
5.1. Exigências Gerais
O reparo do sistema Neuro-MEP requer treinamento e instrumentos e software
especiais sob responsabilidade do fabricante ou representante. O reparo conduzido com
abertura do equipamento digital é proibido. O reparo do microcomputador e monitor para
estimulação visual pode ser feito por estabelecimentos especializados próximos ao cliente.
Os reparos no sistema Neuro-MEP aqui descritos referem-se a componentes e cabos.
É proibida a realização de reparos com o equipamento ligado. Ao se fazer reparos,
todas as unidades do sistema Neuro-MEP devem ser desligadas.

5.2. Reparo de cabos, adaptadores e acessórios
Os cabos são examinados externamente e o circuito é checado à procura de rupturas.

CABO DE INTERFACE COM COMPUTADOR (USB)
O cabo de interface com o computador é examinado externamente e o circuito é
checado à procura de ruptura. No caso de falha do cabo, este deve ser trocado ou reparado.
Ao se trocar o cabo, é necessário atentar à sua marcação. A marcação das dimensões do cabo
devem ser 28AWG/2C+24AWG/2C, ou 28AWG/2C+22AWG/2C, ou 28AWG/2C+20AWG/2C.

Fig. 5.1. Esquema elétrico do cabo de interface com computador.
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REPARO NO ESTIMULADOR AUDITIVO
O estimulador auditivo (fones de ouvido) é examinado externamente e a resistência
do circuito é medida. Tal valor deve estar entre 90 e 110 Ω. Para detectar-se ruptura ou
curto-circuito é necessário abrir o conector e inspecioná-lo. Se não se encontrou a falha,
deve-se abrir o estimulador auditivo e medir a impedância de cada cabo. Se a ruptura foi
encontrada, deve-se repará-la ou trocá-la.

Fig. 5.2. Esquema elétrico do estimulador auditivo

REPARO NOS ÓCULOS LED
Os óculos LED devem ser inspecionados externamente à procura de falha no cabo. A
disposição dos fios do circuito no cabo está de acordo com a ilustração abaixo. É necessário
abrir a tomada para verificar a montagem. Se foi encontrada ruptura, deve-se trocar o cabo
ou repará-la. Se não foi encontrada ruptura, deve-se entrar em contado com a assistência
técnica.

Fig. 5.3. Esquema elétrico dos óculos LED
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REPARO NAS LANTERNAS LED
As lanternas LED e o cabo são inspecionadas externamente à procura de falhas. O
circuito é verificado de acordo com a Fig. 5.4 usando-se o dispositivo para checagem de LED.
É necessário abrir o cabo conector e checar a montagem. Se a falha não for detectada, abra
o corpo da lanterna e meça a resistência em cada cabo. Se foi encontrada ruptura, deve-se
trocar o cabo ou repará-la. A detecção e correção de falha nos LED só pode ser feita pela
equipe de assistência técnica.

Fig. 5.4. Esquema elétrico das lanternas LED.

REPARO NOS ESTIMULADORES GANZFELD
O estimulador Ganzfeld é seu cabo são examinados externamente à procura de
falhas. O circuito é verificado, de acordo com a Fig. 5.5, usando-se o dispositivo para
checagem de LED. É necessário abrir o cabo conector e checar a montagem. Se foi
encontrada ruptura, deve-se trocar o cabo ou repará-la. Se a falha não foi detectada, entre
em contato com a assistência técnica.
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Fig. 5.5. Esquema elétrico do estimulador Ganzfeld.

REPARO NO ELETRODO DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA
O eletrodo estimulador é inspecionado externamente à procura de rupturas no cabo. É
necessário abrir o conector do cabo e checar a montagem, que deve estar de acordo com a
Fig. 5.6. Se foi encontrada ruptura, deve-se trocar o cabo ou repará-la.

Fig. 5.6.
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6. Ebalagem e transporte do sistema Neuro-MEP
A embalagem deve ter padrão semelhante àquela em que o equipamento foi recebido.
Caso a última esteja danificada e o equipamento venha a ser transportado ou armazenado
por prazo longo, respeite as seguintes recomendações:
O sistema Neuro-MEP e documentação operacional devem ser embalados em
invólucros plásticos e caixas de papelão.
As caixas de papelão devem ser lacradas com fita crepe ou embaladas em papel.
O sistema Neuro-MEP pode ser enviado por qualquer transportadora que siga boas
regras aplicáveis a tal atividade, à exceção de aeronaves com compartimento de carga não
aquecido.
O transporte marítimo deve ser feito de acordo com as “Recomendações de segurança
para transporte marítimo”.
O envio marítimo pode ser feito por contêiner ou por carga fracionada (“part-load”).

7. Armazenamento do Sistema Neuro-MEP
O sistema Neuro-MEP deve ser armazenado em embalagem apropriada num
ambiente com temperatura entre +5 e +40ºС e umidade relativa de 20% a 80% quando
medida a +25ºС. O ar não deve conter elemento que possa causar corrosão. Os sistemas
digitais não devem ser empilhados além de 4 unidades.

8. Outras observações
Caso o equipamento ou seus acessórios sejam expostos a descargas elétricas,
eletrostáticas ou magnéticas; a fontes térmicas de ignição ou a variações de pressão ou
aceleração pode haver disfunção transitória no funcionamento ou até dano permanente aos
componentes eletrônicos, dependendo da intensidade da exposição. Seguindo as normas já
mencionadas neste manual o risco de dano ou interferência é minimizado. O dano pode se
manifestar como mensagem de erro emitida pelo programa ou como deterioração na
qualidade do sinal registrado. Caso o problema não possa ser solucionado com as
orientações dadas ao longo deste manual, consulte nosso suporte técnico.

79

8.1. Proteção Ambiental

Não descarte o Sistema Neuro-MEP em lixo comum. Este sistema possui
componentes eletrônicos que contêm pequenas quantidades de metais tóxicos como
chumbo, cádmio e mercúrio.
O Neuro-MEP deve ser descartado como lixo eletrônico, separadamente do lixo
comum, de acordo com a legislação vigente. Ainda, o Sistema Neuro-MEP poderá ser
devolvido ao distribuidor nacional da Neurosoft para o descarte correto, caso o usuário não
encontre empresas especializadas em reciclagem e descarte de lixo eletrônico.

8.2. Biocompatibilidade
os acessórios do Sistema Neuro-MEP que entram em contato com o paciente não
causam

reações alérgicas nem irritações na pele, devendo ser colocados em contato

somente com a superfície intacta da pele. Não há risco de efeitos danosos às células nem
riscos de irritação potencial.

9. Condições e prazos de garantia da instalação e
assistência técnica do produto.
Os Sistemas Neurofisiológicos Neuro-MEP possuem garantia de fábrica de 1 ano.
A instalação pode ser feita pelo próprio usuário, seguindo as instruções deste
manual, ou pelo distribuidor nacional dos produtos Neurosoft Ltd.
Todo microcomputador usado para operar em conjunto com os Sistemas
Neurofisiológicos Neuro-MEP deve seguir as normas IEC 60950-86 e IEC CISPR 22 para classe
B ou normas equivalentes.
O representantel nacional da Neurosoft garante a assistência técnica dos produtos da
Neurosoft Ltd em território nacional.
O representantel nacional da Neurosoft compromete-se a manter o serviço de
assistência técnica pelo prazo mínimo de mais 8 anos após o término da garantia, mesmo no
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caso de equipamentos que tenham saído de linha nessa ocasião.
A assistência técnica será prestada diretamente distribuidor nacional da Neurosoft
em todo o território nacional, inclusive para troca de fusíveis e outras peças do Sistema
Neuro-MEP, tendo em vista a segurança do sistema e não divulgação de circuitos ou outros
componentes guardados por razões de segredo industrial.
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