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INTRODUÇÃO
Este manual descreve a operação e manutenção dos Sistemas Neurofisiológicos Neuron-Spectrum, família
formada pelos modelos Neuron-Spectrum-AM, Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-4, NeuronSpectrum-4/EP, Neuron-Spectrum-3, Neuron-Spectrum-2, Neuron-Spectrum-1 (de agora em diante
nomeados sistemas Neuron-Spectrum).
Este documento especifica parâmetros técnicos que são garantidos pelo fabricante.

Atenção!
Não comece a trabalhar com o “sistema Neuron-Spectrum” antes de ter lido esse documento!

Você pode enviar suas perguntas e recomendações para:
Kandel Medical LTD
Rua Vergueiro, 1855, cj 105, Vila Mariana, São Paulo - SP.
Telefone: (11) 2730-0070
info@kandel.com.br
www.kandel.com.br
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1. DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS
NEUROFISIOLÓGICOS NEURON-SPECTRUM
1.1.

FUNÇÃO DOS SISTEMAS DIGITAIS DE EEG

O sistema Neuron-Spectrum Neuron-Spectrum-4/EP destina-se ao registro de EEG e PE de latência
curta, média e longa em qualquer sala, dispensando necessidade de escudo eletromagnético.
Complementado com Neuron-Spectrum-EMG o sistema também realiza EMG em 4 canais.
O Neuron-Spectrum 5 tem no total 41 canais (32 canais de EEG, 4 canais poligráficos, 1 canal separado
de ECG, 2 canais DC, 1 canal de SpO2 e 1 canal respiratório). Complementado com o conjunto NeuronSpectrum–EP e Neuron-Spectrum-EMG o Neuron-Spectrum-5 também realiza registro de PE de latência
curta e EMG. OS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM NÃO SÃO CONSTRUÍDOS COM FUNÇÃO DE MONITOR
MULTIPARAMÉTRICO E NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM ESSA FUNÇÃO EM UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA OU OUTROS AMBIENTES. A possibilidade de registro de múltiplas modalidades de sinal tem
função apenas de diagnóstico e não de monitorização.
OS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM NÃO TEM FUNÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO NEM PROTEÇÃO A
DESCARGA ELÉTRICA POR DESFIBRILAÇÃO. Embora se possam adquirir sinais de ECG pelos canais
poligráficos, como é possível com qualquer outro eletroencefalógrafo ou eletromiógrafo, os sistemas
Neuron-Spectrum não foram construídos para esta finalidade. Os sistemas Neuron-Spectrum têm, entre
outras funções, recursos de análise de variabilidade de freqüência cardíaca, porém não tem recursos de
registro e análise do eletrocardiograma.
O Neuron-Spectrum-AM tem no total 29 canais (16 canais de EEG, 2 canais de EOG, 4 canais de EMG,
1 canal de ECG, 1 canal SpO2, 1 canal de sensor do ronco, 1 canal de índice de abastecimento do sangue, 1
canal com saída direta para sensor, 2 canais para sensor torácico e abdominal piezoelétrico, 1 canal para
sensor termistor e 1 canal para sensor de pressão).
Os sistemas digitais Neuron-Spectrum-1, Neuron-Spectrum-2, Neuron-Spectrum-3, NeuronSpectrum-4, Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-AM são feitos com base no mesmo modelo de
hardware do Neuron-Spectrum-4/P e destinam-se ao registro de EEG e PE de latência longa em qualquer
sala, também dispensando necessidade de escudo eletromagnético.
Os equipamentos são portáteis e podem ter seus canais multiplicados combinando-se mais de uma
unidade eletrônica. Assim, uma unidade Neuron-Spectrum-5 possui 40 canais, mas combinada à outra
unidade opera como um equipamento com 80 canais de aquisição.
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Os sistemas podem ser usados em clínicas, centros de diagnóstico, hospitais e laboratórios de
pesquisa, com a finalidade de:



Estudo funcional do sistema nervoso central;



Estudo do sistema neuromuscular (Neuron-Spectrum-4/EP, 5, AM);



Diagnóstico de epilepsia;



Localização de fonte de atividade elétrica patológica em 3D.



Vídeo-EEG

Propriedades gerais ao estudar EEG/PE:


Áudio e foto-estimulação, inclusive com uso de estimulação por padrão reverso;



Registro síncrono de EEG e Vídeo por 1 ou 2 câmeras e áudio por 1 ou 2 microfones;



Registro de PE de latência longa por canais de EEG: PE por flash, padrão reverso, cognitivo

(P300, MNM, CNV) e somatossensitivo;


Análises de amplitude, espectral, períodométrica, de correlação, de coerência e detecção

automática de atividade epiléptica (busca automática de espículas e ondas agudas) com
mapeamento;


Localização de dipolo em 3-D (o software BrainLoc deve ser incluído no conjunto de

entrega), geração automática de laudo e exportação e importação de arquivos de EEG no formato
European data format (EDF);


Revisão, armazenamento e impressão dos traçados, dos resultados de análise e dos laudos.

Propriedades gerais ao registrar EMG/PE pelos canais poligráficos nos Neuron-Spectrum4/EP, Neuron-Spectrum-5, Neuron-Spectrum-AM:


Registro de EMG e PE por até 4 canais poligráficos em qualquer sala sem necessidade de

escudo eletromagnético;


Estimulação elétrica, auditiva e visual (com uso de padrão reverso)



Registro de PE visual, somatossensitivo, cognitivo (P300, MNM, CNV) e auditivo de latência

curta, média e longa;


Registro de reflexo cutâneo-simpático;



Registro de EMG de superfície;



Registro de EMG de estimulação;
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Estimulação repetitiva;



Registro de EMG de agulha;



Geração de laudo;



Revisão, armazenamento e impressão dos traçados, dos resultados de análise e laudos.
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1.2.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM

1.2.1. ESPECIFICAÇÕES NEURON-SPECTRUM-4EP, 5 e AM
TABELA 1

Canais poligráficos

80 (2 unidades eletrônicas NS-5)
40 (1 unidade NS-5)
58 (2 unidades NS-4EP)
29 (1 unidade NS-4EP e NS-AM)
64 (2 unidades eletrônicas NS-5)
32 (1 unidade NS-5)
42 (2 unidades NS-4EP)
21 (1 unidade NS-4EP)
16 (1 unidade NS-AM)
4 (cada unidade eletrônica NS5, NS-4EP, NS-AM)

Canais DC

2 (cada unidade eletrônica NS5 ou NS-4EP) / 1 (NS-AM)

Canal separado para ECG

1 (cada unidade eletrônica NS5, NS-4EP ou NS-AM)

Canal de fluxo respiratório

1 (cada unidade eletrônica NS5, NS-4EP ou NS-AM)

Total de canais

Canais de EEG

CANAIS DE EEG
Taxa de amostragem

Até 2.000 Hz

Margem de entrada

1 a 12.000 µV

Filtro passa-alta

0.05–10 Hz (passos de 0.01 Hz)

Filtro passa-baixa

5–500 Hz (passos de 0.1 Hz)

Filtro Notch

>40 dB

Rejeição de modo comum

>120 dB

Ruído residual (0,5 a 200Hz)

<0,25 µV RMS ou < 2 µV pico a pico

Impedância de entrada

>400 MΩ

Corrente de fuga

<50 nA
Especificações gerais

Interface

USB USB (todos os modelos) / Wireless (somente NS-AM)

Alimentação

USB 5V
4 Pilhas AA (4,8÷6) V (somente NS-AM)

Consumo

< 2,8 VA

Dimensões

Aproxmadamente 270 x 200 x 50 mm
Aproximadamente 140×95×30 mm (somente NS-AM)

Peso

< 1,2 Kg

Segurança

Tipo BF

IPX
Grau de segurança de
aplicação de uma mistura
anestésica
inflamável com oxigênio ou
óxido nitroso

Zero
Não adequado
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1.2.2. ESPECIFICAÇÕES NEURON-SPECTRUM-1, 2, 3 e 4
TABELA 2

Canais poligráficos

56 (2 unidades NS-4), 28 (1 unidade NS4)
40 (2 unidades NS-3), 20 (1 unidade NS3)
34 (2 unidades NS-2), 17 (1 unidade NS2)
18 (2 unidades NS-1), 9 (1 unidade NS1)
42 (2 unidades NS-4), 21 (1 unidade NS4)
38 (2 unidades NS-3), 19 (1 unidade NS3)
32 (2 unidades NS-2), 16 (1 unidade NS2)
16 (2 unidades NS-1), 8 (1 unidade NS1)
4 (NS4) ou 1 (NS3, NS2 e NS1)

Canais DC

2 (NS4)

Canal de fluxo respiratório

1

Total de canais
Canais de EEG

CANAIS DE EEG
Taxa de amostragem

Até 5.000 Hz

Margem de entrada

5 a 12.000 µV

Filtro passa-alta

0.05–10 Hz (passos de 0.01 Hz)

Filtro passa-baixa

5–500 Hz (passos de 0.1 Hz)

Filtro Notch

>40 dB

Rejeição de modo comum

>110 dB

Ruído residual (0,5 a 200Hz)

<0,3 µV RMS ou < 2 µV pico a pico

Impedância de entrada

>400 MΩ

Corrente de fuga

<50 nA
Especificações gerais

Interface

USB (todos os modelos)

Alimentação

USB 5V

Consumo

< 2,8 VA

Dimensões

140 x 200 x 45 mm

Peso

< 0,9 Kg

Segurança

Tipo BF

IPX
Grau de segurança de
aplicação de uma mistura
anestésica
inflamável com oxigênio ou
óxido nitroso

Zero
Não adequado
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1.2.3. ESPECIFICAÇÕES DOS CANAIS ADICIONAIS
TABELA 3
Canais poligráficos EMG/ PE

4 canais (NS-4, NS-4EP, NS-5, NS-AM) e 1 canal (NS-1, 2 e 3)

Taxa de amostragem

Até 40.000 Hz (ou 160.000 Hz se for usado apenas um canal)

Margem de entrada

Filtro passa-alta

5 µV a 50mV
0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5,
10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 750 µV/div.; 1,
1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 mV/div
0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25,
40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400 ms/div.; 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 s/div.
0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 Hz;
1, 2, 3 kHz

Filtro passa-baixa

10, 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 Hz; 1, 2, 3, 5, 10 kHz

Canais DC

2 canais (NS-4, NS-4EP e NS-5) 1 canal (NS-AM)

Banda de passagem

0 a 300 Hz

Banda de voltagem medida

-3V a +3V

Canal de fluxo respiratório

1 canal (todos modelos)

Banda de passagem

0,05Hz a 7,5 Hz

Sensibilidade
Varredura

Canal para ECG
Filtro passa-alta

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 5, 10 Hz

Filtro passa-baixa

5, 10, 15, 35, 75, 100, 150, 200 Hz

Canal de foto-estimulação

1 canal (todos modelos exceto NS-AM)

Duração

0,1 a 3000 ms

Brilho máximo com Óculos LED

(1100 ± 110) cd/m²

Brilho máximo com est.
unilateral

(16000 ± 1600) cd/m²

Frequência de estímulo

0,1 a 100 Hz

Estimulação uni ou bilateral

Sim

Canal para estimulação
auditiva

2 canais (todos modelos exceto NS-AM)

Intensidade de estímulo

Até 118dB (com fone TA-01)
Até 126 dB (com fone TDH-39)

Frequência de estimulação

Até 100 Hz

Tom de estimulação

100 a 5000 Hz

Duração do estímulo em clique

100 a 5000µs

Duração do estímulo em tom

1 a 5000 ms

Estimulação uni ou bilateral

Sim

Condensação / rarefação

Sim

Ruído de mascaramento

Sim (apenas NS-4 EP e 5)
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Canal de estimulação de
padrão

1 canal (todos modelos)

Frequência de estimulação

0,1 a 10 Hz

Distância de estimulação

10 a 1000 cm

Padrões

4 x 3, 8 x 6, 16 x 12, 32 x 24, 64 x 48 quadrados

Canal de estimulação elétrica

1 canal (apenas NS-4EP e 5)

Intensidade

1 a 100mA

Duração

50 a 5000 µs

Frequência de estimulação

Até 100 Hz

Controle de intensidade de
saída

sim
Para operação ideal: 1,0kΩ para toda faixa de operação.
De caga máxima p/ pulso único:

Impedância de carga (kΩ)

Até 2,7kΩ p/ corrente de 100mA.
Até 29,7kΩ p/ corrente de 10mA.

Canal de oximetria

*Método de cálculo: 300/I-0,3
onde I=corrente em mA, 300V=voltagem máxima aplicada,
0,3kΩ=resistência interna
1 canal opcional em qualquer modelo

Comprimento de onda emitida

Espectro vermelho: 660 nm
Espectro infra-vermelho: 890 nm

Tempo de medida

Menor que 5 segundos

Princípio de funcionamento

Absorção de luz de 2 comprimentos de onda

Faixa de medida

50 a 100%

Precisão

±2% para saturação entre 70 a 100%
±3% para saturação entre 50 e 69%
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1.2.4. ESPECIFICAÇÕES MONITOR

TABELA 4
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
(devem-se ajustar dimensões do monitor no software)

Nota: O monitor deve atender a 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.

1.2.5. ESPECIFICAÇÕES DO COMPUTADOR

TABELA 5
Computador:
Desktop de família PC
Notebook de família PC

220 V AC (60 Hz)/127 V AC (60 Hz)
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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1.3.

DIRETRIZES E DECLARAÇÕES DO FABRICANTE

TABELA 6
TABELA 201
Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas
Os sistemas Neuron-Spectrum são destinados para utilização em ambiente eletromagnético especificado
baixo. O cliente ou usuário do Neuron-Spectrum deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaios de Emissões

Conformidade

Emissões de RF
ABNT IEC CISPR11

Classe A

Emissões Harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões devido à flutuação de
tensão / cintilação
IEC 61000-3-3

Conforme

Ambiente Eletromagnético – Diretrizes
O Neuron-Spectrum 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 doméstica, 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 próximo.
Pode ser necessário tomar medidas
mitigatórias, como reorientação ou
relocação do equipamento ou a
blindagem do local.
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TABELA 7
TABELA 202
Diretrizes e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética (Ver 6.8.3.201 a) 6)
Ensaios de Imunidade Eletromagnética
O Neuron-Spectrum é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado baixo. O
cliente ou usuário do Neuron-Spectrum deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ambiente Eletromagnético
Nível de Ensaio da ABNT
Nível de
Ensaios de Imunidade
NBR IEC 60601
Conformidade
Diretrizes
Pisos deveriam ser de
Descarga eletrostática
madeira, concreto ou
(ESD)
cerâmico. Se os pisos forem
+- 6kV por contato
Conforme
cobertos com material
+- 8 kV pelo ar
IEC 61000-4-2
sintético, a umidade
relativa deveria ser de pelo
menos 30%.
Transitórios elétricos
Qualidade do fornecimento
rápidos / Trem de
+- 2 kV nas linhas de
de energia deveria ser
pulsos (“Burst”)
alimentação
Conforme
aquela de um ambiente
+- 1 kV nas linhas de
hospitalar ou comercial
IEC 61000-4-4
entrada / saída
típico.
Surtos
IEC 61000-4-5

Quedas de tensão,
interrupções curtas e
variações de tensão
nas linhas de entrada
de alimentação
IEC 61000-4-11

Campo magnético na
freqüência de
alimentação (50/60
Hz)

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

Conforme

< 5% Ut (> 95% de queda
de tensão em Ut) por 0,5
ciclo.
40% Ut (60% de queda de
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.

Conforme

3 A/m

Conforme

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
NeuronSpectrum exige operação
continuada durante
interrupção de energia, é
recomendado que o
Neuron-Spectrum 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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TABELA 8
TABELA 204
Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnética
Para todos os equipamentos e sistemas que não são de suporte a vida (Ver 6.8.3.201 B)
O Neuron-Spectrum é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O
cliente ou usuário do Neuron-Spectrum deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Nível de Ensaio da
Nível de
Ambiente Eletromagnético Ensaios de Imunidade
ABNT NBR IEC 60601
Conformidade
Diretriz

RF Conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz até 80 Mhz

[V1]V
Conforme

Equipamentos de comunicação de RF
portátil e móvel não deveriam ser usados
próximos a qualquer parte do NeuronSpectrum, 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
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).

RF Radiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 Mhz até 2,5 Ghz

[E1] V/m
Conforme

É recomendada que a intensidade de
campo estabelecida pelo transmissor de
RF, como determinada através de uma
inspeção eletromagnética no local a), seja
menor que o nível de conformidade em
cada faixa de freqüência b). 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 Neuron-Spectrum é usado excede o nível
de conformidade utilizado acima, o Neuron-Spectrum 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 Neuron-Spectrum.
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 9
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 dão suporte a vida (Ver 6.8.3.201)
Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o
Neuron-Spectrum.
O Neuron-Spectrum é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de
RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do Neuron-Spectrum pode ajudar a prevenir
interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação
RF portátil e móvel (transmissores) e o Neuron-Spectrum 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
150 kHz até 80 MHz
80 MHz até 800 MHz
800 MHz até 2,5 GHz
transmissor
W
d= [3,5 / V1] √P
d= [3,5 / E1] √P
d= [7/E1] √P
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 absorçãoe reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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1.4.

TABELA DE COMPARAÇÃO GERAL ENTRE OS MODELOS

TABELA 10
NeuronSpectrumAM

NeuronNeuronSpectrum- Spectrum5
4/EP

NeuronSpectrum4/P

NeuronSpectrum3

NeuronSpectrum2

NeuronSpectrum1

Canais de EEG

16

32

21

21

19

16

8

Canais
poligráficos

4

4

4

4

1

1

-

Canais
respiratórios

3

1

1

1

1

1

-

Canal de ECG

1

1

1

-

-

-

1

Canais DC

1

2

2

2

-

-

-

Canal de SpO2

1

1
(opcional)

1
(opcional)

1 (USB
opcional)

1 (USB
opcional)

1 (USB
opcional)

1 (USB
opcional)

Saída de
Estimulação
elétrica

-

Sim

Sim

-

-

-

-

Saída de fotoestimulação

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

-

-

-

-

Saída de
Estimulação
auditiva
Saída para
Estimulação
padrão
Entrada/saída
de Gatilho
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1.5.

TABELA DE COMPARAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS AMPLIFICADORES DOS CANAIS DE EEG

TABELA 11

Sensibilidade

Filtro Passaalto

Neuron
SpectrumAM

NeuronSpectrum5 e 4/EP

1 - 12000
μV/mm

1 - 1000
μV/mm

NeuronSpectrum4/P

NeuronSpectrum3

NeuronSpectrum2

1 - 500 μV/mm

0.05 a 10 Hz

0.05 a 10 Hz

Filtro Passabaixo

5, 10, 15,
35, 75,
100, 150,
200, 250,
500 Hz

5, 35, 75,
100, 150,
500 Hz

5 a 500 Hz

Taxa de
amostragem

Até 1000
Hz

Até 2000 Hz

até 5000 Hz

Conversor A/D

Rejeição de
modo comum

16 bit

Não
menos
que 90 dB

Não menos
que 120 dB

Taxa de
supressão da
Potência de
freqüência pelo
filtro notch
Nível de ruído
RMS

Impedância de
entrada

NeuronSpectrum1

não menos que 110 dB

40 dB

Não mais
que
0.35 μV

Não mais
que 0.25 μV

não mais que 0.3 μV

Não menos que 400 MΩ
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1.6.

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES ELETRÔNICAS DA FAMÍLIA NEURON-SPECTRUM

1.6.1. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-AM
Total de 29 canais assim distribuídos: 16 canais de EEG, 2 canais de EOG, 4 canais de EMG, 1 canal de
ECG, 1 canal SpO2, 1 canal de sensor do ronco, 1 canal de índice de abastecimento do sangue, 1 canal com
saída direta para sensor, 2 canais para sensor torácico e abdominal piezoelétrico, 1 canal para sensor
termistor e 1 canal para sensor de pressão.

Figura 1. Unidade eletrônica Neuron-Spectrum-AM

1.6.2. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-5
Total de 41 canais e 5 saídas, assim distribuídos: 32 canais de EEG, 4 canais poligráficos, 1 canal de
ECG, 1 canal respiratório, 1 canal de SpO2, 2 canais DC. Saídas: 1 saída eletroestimuladora, 1 saída áudioestimuladora, 1 saída fotoestimuladora, 1 saída para estimulador padrão, 1 canal de entrada e saída de
gatilho.

Figura 2. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum 5
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1.6.3. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-4/EP
Total de 29 canais e 4 saídas, assim distribuídos: 21 canais de EEG, 4 canais poligráficos, 2 canais DC,
1 canal respiratório. Saídas: 1 saída eletroestimuladora, 1 saída áudio-estimuladora, 1 saída
fotoestimuladora, 1 saída para estimulador padrão.

Figura 3. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum-4/EP

1.6.4. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-4
Total de 23 canais e 4 saídas, assim distribuídos: 21 canais de EEG, 1 canal poligráfico, 1 canal
respiratório. Saídas: 1 saída áudio-estimuladora, 1 saída fotoestimuladora, 1 saída para estimulador padrão.

Figura 4. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum 4

1.6.5. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-3
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Total de 21 canais e 4 saídas, assim distribuídos: 19 canais de EEG, 1 canal poligráfico, 1 canal
respiratório. Saídas: 1 saída áudio-estimuladora, 1 saída fotoestimuladora, 1 saída para estimulador
padrão.

Figura 5. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum 3

1.6.6. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-2
Total de 18 canais e 4 saídas, assim distribuídos: 16 canais de EEG, 1 canal poligráfico, 1 canal
respiratório. Saídas: 1 saída áudio-estimuladora, 1 saída fotoestimuladora, 1 saída para estimulador padrão.

Figura 6. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum 2
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1.6.7. UNIDADE ELETRÔNICA NEURON-SPECTRUM-1
Total de 9 canais e 1 saída, assim distribuídos: 8 canais de EEG, 1 canal de ECG. Saídas: 1 saída
fotoestimuladora, 1 saída para estimulador padrão.

Figura 7. Unidade Eletrônica Neuron-Spectrum 1

1.7.

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Todos acessórios descritos neste manual são de uso exclusivo com produtos Neurosoft.
Declaração: eletrodos descartáveis e gel para eletrodos devem ser adquiridos à parte e devem
possuir registro na ANVISA.
Para estimulação visual e auditiva, devem ser usados acessórios fornecidos pela própria Neurosoft.
O método de posicionamento e ajustes de parâmetros de estimulação adequados a cada aplicação pertence
ao campo de conhecimento da Neurofisiologia e estão fora do escopo desse manual.
Para estimulação elétrica devem ser respeitadas dimensões mínimas de eletrodos estimuladores
(0,5cm²). 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.
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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.

TABELA 12

Estimulador

Conectores

Interno

Conector DIN5 com pinos ativos nos pólos 1 (catodo) e 2 (anodo)

TABELA 13
Estimulador elétrico:
Amplitude do estímulo
Duração do estímulo

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

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

(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
Frequência do estímulo
Forma do estímulo:

0,5cm²
100µC/cm²
0.05 – 100 Hz
Retangular

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. A
Neurosoft do Brasil 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.
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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
Neuron-Spectrum.
Os kits de entrega da família de sistemas Neuron-Spectrum são compostos por uma combinação de
unidades eletrônicas amplificadoras e estimuladoras com periféricos para captação de sinais e aplicação de
estímulos.
1.7.1. LISTA COMPLETA DE ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS


Pedestal para Sistemas Neuron-Spectrum



Foto-Estimulador LED sem Suporte



Suporte para Foto-Estimulador



Eletrodo de Ponte para EEG



Eletrodo Auricular em Presilha - Unidade



Cabo para Eletrodos de Ponte e Auriculares (EEG)



Capacete de Silicone para Fixação de Eletrodos de Ponte



Adaptador para Encaixe dos Cabeçais Neuron-Spectrum ao Pedestal



Foto Estimulador LED Branco USB de Alta Potência



Cabo para Eletrodo Terra Botão de Pressão (touch-proof)



Cabo de Extensão Blindado com 3 Vias, 1.5 metro, Terra Pino 3- CBEX315.3 (990103.004-15)



Botão do Paciente USB para PEs Cognitivos



Adaptador para Conexão a Monitor de Padrão Reverso



Óculos LED para PE Visual



Eletrodo Interligador para Registro de PEs



Par de Terminais em Alça em Fibra Condutiva Adulto RE-2



Cabo Coaxial Blindado de Extensão com 2 Vias



Eletrodo de Estimulação em Barra com Pontas Intercambiáveis Metálicas/Feltro (adulto) SBE-2



Eletrodo Terra Neurosoft em Pulseira de Fibra Condutiva GE-1 (250mm)



Eletrodo Terra Neurosoft em Pulseira de Fibra Condutiva GE-2 (400mm)



Sensor de Ronco



Sensor de Posição



Sensor de Esforço Respiratório Torácico / Abdominal



Sensor de Dedo para Oximetria SPO²
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Unidade de Oximetria USB para sistemas Neuron-Spectrum



Cabeçal portátil de conexão de eletrodos em polissonografia (PU5)



Sensor de Fluxo Respiratório para Polissonografia - ATS-1-20 (2m)



Sensor de CO² - Capnógrafo



Sensor de Pressão Nasal para Polissonografia APS-1 com 5 Cânulas e adaptador para conector TP



Transdutor de pressão nasal para Polissonografia

Todos os acessórios listados acima são considerados opcionais e variam de acordo com a escolha do
usuário ou modelo do equipamento. Nas sessões a seguir, são ilustrados os principais acessórios utilizados
com a Família Neuron-Spectrum.

1.7.2. FOTO ESTIMULADOR
Foto estimulador LED com suporte, para uso exclusivo com produtos Neurosoft.

Figura 8. Foto estimulador LED com suporte.

1.7.3. ACESSÓRIOS PARA REGISTRO DE EEG
Declaração: eletrodos descartáveis e gel para eletrodos devem ser adquiridos à parte e devem
possuir registro na ANVISA.
Os acessórios aqui descritos serão comercializados apenas entre clientes que tenham adquirido
equipamentos da Neurosoft, portanto são considerados de uso exclusivo desses equipamentos. Estes
acessórios podem ser substituídos por produtos com especificações semelhantes que possuam registro na
ANVISA. O mesmo se aplica aos acessórios descritos na seção de módulos adicionais.
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Figura 9. Eletrodos de ponte para uso com capacete de
borracha Neurosoft para registro de EEG

Figura 10. Eletrodo sensor de temperatura

Figura 11. Eletrodos de cúpula metálica vazada com
conector touch-proof para registro de EEG

Figura 12. Cabo para eletrodos auriculares e de ponte com
conector aos eletrodos de ponte e auriculares
do tipo garra e conector ao amplificador do tipo “touch-proof”

Figura 13. Eletrodo auricular
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Figura 14. Capacetes para colocação de eletrodos de EEG
em ponte

1.7.4. ACESSÓRIOS (OPCIONAIS) PARA POTENCIAIS EVOCADOS
Estes acessórios acompanham o módulo Neuron-Spectrum-EP e fazem parte do pacote de entrega
do Neuron-Spectrum-4/EP. São de uso exclusivo nos sistemas da Neurosoft.

Figura 15. Botão do paciente com cabo conector
USB para uso em Potenciais evocados cognitivos

Figura 16. Eletrodo eletroestimulador com pontas de
feltro removíveis e conector DIN 5 com pinos ativos de n° 1 e 2
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Figura 17. Estimulador visual (óculos LED) com conector DIN-5

Figura 18. Adaptador para conexão de estimulador de padrão

Figura 19. Estimulador auditivo (fones de ouvido)

30

1.8.

DESCRIÇÃO DE MODELOS

1.8.1. MODELO NEURON-SPECTRUM-AM

Figura. 20

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-AM
Unidade eletrônica
Case para Neuron-Spectrum-AM
Sistema de eletrodos de EEG longo prazo gravação (tamanhos: 36-42, 42-48, 48-54, 54-60, 60-66) - 3
peças.
Bandagem elástica para fixação de eletrodo
Adaptador para cânula nasal
Cartão de memória
Roteador sem fio
Cinto de 1.400 milímetros
Cinto de 1.150 milímetros
Carregador com baterias Ni-MH recarregáveis do tipo AA (R6)
Software
Manual técnico
31

Manual do usuário
1.8.2. MODELO NEURON-SPECTRUM-5

Figura. 21

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-5
Unidade eletrônica com suporte
Foto-estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 25 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo para eletrodos auriculares e de ponte – 25 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Software
Manual do usuário
Manual técnico
Mala de transporte
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1.8.3. NEURON-SPECTRUM-4/EP

Figura. 22

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-4/EP
Unidade eletrônica com suporte
Foto estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 25 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo para eletrodos auriculares e de ponte – 25 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Neuron-Spectrum-LEP – software para registro em múltiplos canais de PE com mapeamento
Neuron-Spectrum-EP – software e equipamento para estudo em 4 canais de PE de curta e longa latência:
Eletrodo de cúpula com cabo para registro de PE – 8 unidades
Conjunto para registro de PE:
Estimulador visual (Óculos LED)
Estimulador auditivo (fones de ouvido)
Eletrodo eletroestimulador
Adaptador para conexão de estimulador de padrão (qualquer monitor SVGA pode ser usado. O
monitor deve ser comprado à parte)
Botão do paciente
Software
Manual técnico e do usuário e Mala de transporte
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1.8.4. NEURON-SPECTRUM-4

Figura. 23

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-4
Unidade eletrônica com suporte
Foto-estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 25 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo para eletrodos auriculares e de ponte – 25 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Software
Manual do usuário
Manual técnico
Mala de transporte
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1.8.5. NEURON-SPECTRUM-3

Figura. 24

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-3
Unidade eletrônica com suporte
Foto estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 23 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo para eletrodos auriculares e de ponte – 23 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Software
Manual do usuário
Manual técnico
Mala de transporte
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1.8.6. NEURON-SPECTRUM-2

Figura. 25

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-2
Unidade eletrônica com suporte
Foto estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 20 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo para eletrodos auriculares e de ponte – 20 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Software
Manual do usuário
Manual técnico
Mala de transporte
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1.8.7. NEURON-SPECTRUM-1

Figura. 26

Pacote de entrega Neuron-Spectrum-1
Unidade eletrônica com suporte
Foto estimulador LED com suporte
Conjunto de acessórios para registro de EEG:
Eletrodos de ponte ou disco para EEG – 15 unidades
Eletrodo auricular para EEG – 3 unidades
Cabo de EEG para 1 hemisfério – 3 unidades
Capacetes para colocação de eletrodos de EEG (pequeno, médio e grande) – 3 unidades
Software
Manual do usuário
Manual técnico
Mala de transporte
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1.9.

MÓDULOS OPCIONAIS

Todos os módulos opcionais, incluindo os acessórios que deles fazem parte, são de uso exclusivo
em sistemas Neurosoft.
Alguns módulos são adicionáveis a apenas parte dos modelos da família Neuron-Spectrum. Quando
houver esta restrição, ela será mencionada no capítulo que descreve o módulo.
1.9.1. NEURON-SPECTRUM-LEP
Módulo de software para potenciais evocados auditivos, visuais, cognitivos e somatossensitivos de
latência longa. Este módulo já é incluído no Neuron-Spectrum-4/EP. O software pode ser acrescido de
acessórios conforme a necessidade do solicitante: unidades estimuladoras (elétrica ou audiovisual), óculos
LED, fones de ouvido e eletrodo estimulador, adaptador para conexão a monitor de estimulação por padrão
reverso ou botão do paciente.

QUADRO 1

38

1.9.2. NEURON-SPECTRUM-EP
Software e acessórios para PE de latência curta, média e longa através dos 4 canais poligráficos no
Neuron-Spectrum-4/EP e no Neuron-Spectrum-5. Os acessórios incluídos no módulo são os seguintes: botão
do paciente com cabo conector USB para uso em Potenciais evocados cognitivos, fones de ouvido, óculos
LED e adaptador para conexão a monitor para estimulação visual.
QUADRO 2
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1.9.3. NEURON-SPECTRUM VIDEO
Software e equipamentos de vídeo para Vídeo-EEG. O conjunto inclui uma câmera analógica, uma
placa de captura e um conjunto de eletrodos para registro. A câmera, a placa de captura e os eletrodos
podem opcionalmente ser adquiridos à parte. O software Neuron-Spectrum video já é incluído no módulo
Neuron-Spectrum-PSG.
TABELA 13
N° de câmeras suportadas

1 ou 2

N° de canais para gravação de áudio

1 ou 2

Possibilidade de registro noturno

Sim (com iluminador infravermelho
ou câmera com modo noturno)

Formato de armazenamento de vídeo

MPEG-4

Precisão da sincronização de vídeo e EEG (a 25 quadros por
segundo)

1 quadro (40 µs)

Resolução máxima de imagem

640х480

Sistema operacional

Windows XP

Portas para captura

PCI, USB, PCMCIA

Controle remoto do zoom

suportado pelo software

Controle remoto de posição de câmera

suportado pelo software

Zoom digital na imagem de vídeo em modos de gravação e
revisão

sim

Possibilidade de gravação de vídeo EEG em CD e DVD

sim

Possibilidade de operação simultânea em 2 monitores (o
primeiro

sim

para EEG e sinais poligráficos e o segundo para vídeo)
Modos de exibição de vídeo

PiP, 2PiP, dois monitores
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Figura. 27 e 28

Figura. 29
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1.9.4. NEURON-SPETRUM-EMG
Software e conjunto de acessórios para Eletromiografia usando o Neuron-Spectrum-5 ou NeuronSpectrum-4/EP. O Módulo inclui os acessórios adiante. Agulhas concêntricas, gel para eletrodos, pasta
adesiva e abrasiva deverão ser adquiridos à parte e possuir registro na ANVISA.

Figura 30. Eletrodo de superfície: Eletrodo de cúpula metálica fechada com
cobertura de plástico, revestido com Cloreto de prata e conector “touch proof”

Figura 31. Adaptador para conexão de agulha concêntrica
com conector DIN 5 e pinos ativos 1 e 2,
localizados como já descrito acima.

Figura 32. Eletrodo em anel metálico com conexão DIN de
5 pinos, sendo os canais ativos os de N° 1 e 2.
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Figura 33. Eletrodo em anel metálico com conexão DIN de
5 pinos, sendo os canais ativos os de N° 1 e 2.

Figura 34. Eletrodo eletroestimulador com pontas de
velcro removíveis e conector DIN 5 com pinos
ativos de n° 1 e 2

Figura 35. Eletrodo terra com conector touch-proof e
fixação por cinta de velcro
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1.9.5. NEURON-SPECTRUM-PSG
Módulo de software e acessórios para Polissonografia. O software Neuron-Spectrum-PSG inclui todos
os recursos do software Neuron-Spectrum-Video. O módulo pode opcionalmente incluir conjunto de
eletrodos de cúpula para registro de EEG, EMG, EOG e ECG, sensores respiratório, de ronco, de esforço
abdominal, de posição e de saturação de O2. Acessórios similares que possuam os mesmos conectores e
estejam registrados na ANVISA podem ser utilizados. O módulo pode incluir também câmera de vídeo
analógica e placa de captura.

Figura 36. Sensor de ronco com conector touch-proof

Figura 37. Sensor para esforço abdominal e respiratório

Figura 38. Sensor de posição
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Figura 39. Sensor de dedo para Oximetria

Figura 40. Sensor respiratório com cabo adaptador para
conexão touch-proof

Figura 41. Unidade externa para Oximetria
(Desnecessária no Neuron-Spectrum-5)
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1.9.6. NEURON-SPECTRUM-ERG
Software e acessórios para eletrorretinografia e oculografia para uso com Neuron-Spectrum-5 e
Neuron-Spectrum-4/EP. O módulo é composto por um estimulador audiovisual Neuro-MEP, software,
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.

Figura. 42

A Figura. 40 mostra os itens do pacote do Equipamento Neuro-ERG. O Módulo Neuron-SpectrumERG corresponde ao software e estes itens, menos o amplificador, os monitores e o computador. No Brasil
não serão comercializados o gel oftalmológico, gel para eletrodos e pasta adesiva. Estes itens devem ser
adquiridos à parte e possuir registro na ANVISA.
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1.9.7. POLY-SPECTRUM-RHYTHM
Software para análise autonômica. Os acessórios são opcionais e podem incluir: cabo de 3 vias com
conector DIN 5 (com pinos ativos 1, 2 e 3) para registro de ECG, 4 eletrodos em garra para registro de ECG
em membros e sensor respiratório. Os acessórios podem ser substituídos por qualquer outro com a mesma
finalidade disponível no Brasil e registrado na ANVISA.

Figura. 43

Figura. 44
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1.9.8. NEURON-SPECTRUM-PEU4
Unidade para comutação rápida de eletrodos no Neuron-Spectrum-4/EP, Neuron-Spectrum-4,
Neuron-Spectrum-3 e Neuron-Spectrum-2.

Figura. 45

1.9.9. NEURON-SPECTRUM-PEU5
Unidade para comutação rápida de eletrodos no Neuron-Spectrum-5.

Figura. 46

1.9.10. UNIDADE EXTERNA PARA REGISTRO DE SPO2

Figura. 47
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1.9.11. NEURON-SPECTRUM-BOSLAB
O Neuron-Spectrum-Boslab é software que pode ser adicionado aos modelos Neuron-Spectrum-5 e
4/EP dirigido ao treinamento por biofeedback. O módulo inclui também 1 eletrodo sensor de temperatura,
3 eletrodos auriculares com cabo e 5 eletrodos de cúpula.
QUADRO 3

1.10. SEGURANÇA E COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
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A compatibilidade eletromagnética (EMC) satisfaz as normas All-Union State Standard R 50267.0.295 (IEC 601-1-2-93) e NBR IEC 60601-1-2:2001.
Todos os cabos e acessórios com os quais o equipamento atendeu aos requisitos de EMC são
entregues com o equipamento e são descritos no capítulo 5 deste manual. O uso de acessórios diferentes
dos especificados pode resultar em aumento de emissões ou redução de imunidade do equipamento.
Quanto à segurança, cada sistema Neuron-Spectrum satisfaz as normas All-Union State Standard R 50267.092 (IEC 601-1-88), DIN EN 60601-1:1996, All-Union State Standard R IEC 601-1-1-96, NBR IEC 60601-1-1:2000,
NBR IEC 60601-2-26:2002 e NBR IEC 60601-2-40:1998.
A unidade de EEG é alimentada via porta USB, tem duplo isolamento e peças tipo BF de acordo com
as exigências All-Union State Standard R 50267.0-92 (IEC 601-1-88) e DIN EN 60601-1:1996.
O computador deve seguir às normas All-Union State Standard R 50377-92 (IEC 950-86) e All-Union
State Standard R 51318.22-99 (CISPR 22) para classe B.
O Neuron-Spectrum não deve ser usado adjacente ou empilhado a outro equipamento. Se esta forma
de uso é necessária, o Neuron-Spectrum deve ser observado para verificar a operação normal na
configuração em que será usado.
1.10.1. INTERFACE SEM FIO PARA NEURON-SPECTRUM-AM
A unidade eletrônica Neuron-Spectrum-AM é projetada para operação em redes locais sem fio (WiFi) do padrão IEEE 802.11.
O sistema garante a compatibilidade com as redes que satisfaçam requisitos 802.11b/g/n.
A unidade eletrônica suporta 2 faixas de freqüência: 2,4 GHz (1-13 canais) e 5 GHz (36-140 canais).
Potência máxima emissiva é 17 dBm.
O sistema suporta os seguintes métodos de autenticação e criptografia: No encryp-tion/WEP64/128Open connection, WEP64/128-Shared Secret, TKIP-WPA PSK, AES/CCMP-WPA2 PSK.

Interpretação dos símbolos internacionais nas unidades eletrônicas:
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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.

1.11. TECNOLOGIA E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE EEG
O sistema Neuron-Spectrum de EEG é baseado no registro e entrada no computador de biopotenciais
cerebrais e outros sinais fisiológicos que serão gravados e analisados.
O sistema Neuron-Spectrum de EEG opera sob controle de um computador do tipo PC (IBM PC) com
mouse, teclado, impressora e sistema operacional Windows. O sistema inclui uma unidade eletrônica que
capta os sinais de EEG (e outros sinais fisiológicos), converte-os ao formato digital e direciona-os ao PC para
gravação e análise.
O sistema pode incluir foto e áudio-estimuladores para registro de testes funcionais e também
estimulação e registro de PE. O foto estimulador faz a estimulação através de LEDs de alta potência com
estímulos separados para olhos direito e esquerdo. Fones de ouvido são usados como áudio-estimuladores.
O sistema Neuron-Spectrum de EEG é classificado como modo de operação contínuo.
O sistema Neuron-Spectrum é conectado ao PC através de cabo USB ou Wireless (NS-AM). O PC
realiza com este dado processamento, gravação, análise matemática, armazenamento em disco rígido,
geração de laudo e impressão.
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2. INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM
2.1.

EXIGÊNCIAS AO PESSOAL QUE CONDUZ A INSTALAÇÃO DO SISTEMA NEURON-SPECTRUM

A montagem e configuração do sistema Neuron-Spectrum 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 Neuron-Spectrum é fundamental para a segurança e precisão de sua operação. Etapas de
montagem ou configuração importantes para a segurança e precisão serão marcadas em negrito e itálico no
texto.
2.2.

SELEÇÃO DA SALA DE EXAME E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

Antes de montar e configurar o sistema Neuron-Spectrum é necessário selecionar uma sala
apropriada, levando em consideração a fiação e o aterramento da sala, e ler as seguintes recomendações e
exigências:
 O uso de redes elétricas em que o polo neutro e o terra estão combinados é terminantemente
proibido.
 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.
 Recomenda-se uma distância mínima de 3 metros de tais fontes.
 Não é permitido situar a unidade eletrônica a uma distância menor de 5 metros de equipamento
emissor de micro-ondas ou ondas curtas sob risco de instabilidade na operação do primeiro.
 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.
 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.
 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 se observa o esquema típico de conexão do sistema Neuron-Spectrum ao desktop e ao
notebook (Figura 46, Figura 47):

Figura. 48. Exemplo de posicionamento e conexão ao PC do sistema Neuron-Spectrum.

Figura. 49. Exemplo de posicionamento e conexão a Notebook do sistema Neuron-Spectrum.
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Abreviaturas utilizadas nas figuras:
 Ph – Foto estimulador;
 PU – Fonte do notebook que corresponde à norma All-Union State Standard R 50267.0-92 (IEC 6011-88) para Rússia ou DIN EN 60601-1:96 para países da comunidade europeia;
 C – cadeira do paciente;
 Kb – teclado;
 M – monitor;
 EU – Unidade eletrônica de EEG
 Nb – Notebook;
 P – impressora;
 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 europeia;





cabos de energia 127/220 V.
cabos de energia 127/220 V (conexão alternativa).
cabos de sinal.
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2.3.

DESEMBALANDO E CONFERINDO O SISTEMA NEURON-SPECTRUM

Se a embalagem em que o sistema Neuron-Spectrum 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 componente. O computador embalado em
caixas separadas deve ser aberto de acordo com seu próprio manual. Inspecione externamente os
componentes do sistema Neuron-Spectrum verificando se não há sinal de dano.
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2.4.

MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA NEURON-SPECTRUM DE EEG

1. Posicione o computador e o sistema Neuron-Spectrum de EEG de acordo com seu plano e instale o
software no PC (Veja capítulo 2.5.). O software deve ser instalado antes da primeira conexão do
sistema Neuron-Spectrum de EEG ao PC.
2. O sistema digital de EEG pode ser conectado ao computador com o último desligado ou ligado. Se a
janela exibida na Fig. 48 aparece após a conexão do equipamento, pressione o botão “Next” (ou
Seguinte) sem introduzir o CD de instalação.

Fig. 50

Quando a mensagem da Fig. 49 aparecer pressione o botão Finish (ou Finalizar):

Fig. 51
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A) MONTAGEM E CONEXÃO DOS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM-2, NEURON-SPECTRUM-3 E
NEURON-SPECTRUM-4

1. Monte a base, que inclui os seguintes elementos (Fig. 50):
 base (1);
 pés (2);
 hastes (3-4);
 trava (5).

Fig. 52

Procedimento para montagem da base:
 Parafuse os 3 pés (2) na base (1);
 encaixe as hastes (3) na base (1) e fixe-a com parafuso;
 parafuse uma haste (4) na outra (3);
 fixe a trava(5) na base à altura desejada e ajuste-a conforme descrito abaixo;
 introduza a unidade de EEG na fenda da trava (5).
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2. Ajuste a trava, que inclui os seguintes itens (Fig. 51):
 Peça frontal da trava (1) com fenda (5);
 Peça posterior da trava (2);
 Parafuso de ajuste (3);
 Parafuso (4).

Fig. 53

É importante ajustar a trava de maneira que as distâncias h, (Fig. 51) entre as 2 peças que formam a trava,
sejam idênticas.
 O ajuste da trava é feito da seguinte maneira:
 Encaixe a trava na base e aperte-a com os parafusos (4);
 Encaixe a trava com uma mão e afrouxe levemente os parafusos (4);
 Com o parafuso de ajuste (3) procure manter distâncias semelhantes nos lados opostos;
 Fixe a trava com os parafusos (4);
 Verifique a qualidade do ajuste e, se o ajuste estiver imperfeito, repita o procedimento.

3. Posicione o foto estimulador na base.
4. Introduza o cabo do foto estimulador no conector

da unidade de EEG.

5. Introduza os cabos de EEG nos conectores Fp1,…O2, A1, A2 do painel frontal da unidade de EEG.
6. O esquema geral dos equipamentos Neuron-Spectrum-2, Neuron-Spectrum-3, Neuron-Spectrum-4
e Neuron-Spectrum-5 é dado na Fig. 52. O sistema Neuron-Spectrum de EEG deve ser conectado à
porta USB do PC ou Hub-USB ativo (conectado a fonte). Não se deve conectar a unidade a portas USB
situadas no monitor ou teclado. Proíbe-se a conexão a USBs passivos (sem fonte independente).
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Fig. 54

B) CONEXÃO DO SISTEMA NEURON-SPECTRUM-4/EP
1. Monte a base. Ajuste a unidade de EEG na trava. Ajuste a trava (veja seção prévia);
2. Posicione o foto estimulador na base;
3. Conecte o cabo do foto estimulador na conexão
estimulador em

. A conexão

da unidade de EEG. Conecte o áudio-

é usada para o adaptador para estimulação de padrão;

4. Introduza os cabos de EEG nas tomadas Fp1,…O2, A1, A2 do painel frontal da unidade de EEG;
5. Conecte todos os eletrodos e sensores necessários na unidade de EEG;
6. Na Fig. 53 é dado o modelo de conexão do Neuron-Spectrum-4/EP. O sistema Neuron-Spectrum de
EEG deve ser conectado à porta USB do PC ou Hub-USB ativo (conectado a fonte). Não se deve
conectar a unidade a portas USB situadas no monitor ou teclado. Proíbe-se a conexão a USBs
passivos (sem fonte independente).
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Fig. 55

C) CONEXÃO DO NEURON-SPECTRUM-VIDEO
1. O esquema de conexão do Neuron-Spectrum-Video usando uma câmera USB é dado na Fig. 54;

Fig. 56
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2. Fixe a câmera no suporte e conecte a câmera ao PC (após ter instalado os drivers com o CD de
instalação da câmera);
3. Na Fig.55 é exibido o esquema de conexão do Neuron-Spectrum-Video ao usar câmeras de vídeo
analógicas.

Fig. 57

4. Introduza as 2 unidades de captura de vídeo no PC. Introduza o cabo de energia da câmera preto-ebranco na fonte do PC;
5. Posicione a câmera preto-e-branco no suporte. Conecte o cabo que é fornecido com a câmera à saída
mini-DIN presente nesta. A outra ponta do cabo deve ser conectada ao divisor incluído com a câmera.
Os 3 conectores do divisor destinam-se a entradas de áudio e vídeo para o PC.
6. Posicione a câmera colorida em seu suporte. Conecte a fonte de energia da câmera. O cabo de
energia com a inscrição 12V deve ser inserido no conector com a mesma inscrição presente na
câmera. O cabo marcado com  (terra) deve ser inserido no conector com a mesma marcação
presente na câmera. Conecte o cabo grosso e longo incluído com a câmera ao conector BNC no verso
desta. A outra ponta do cabo deve ser conectada à entrada da segunda placa de captura. A fonte da
câmera deve ser ligada ao transformador de isolamento fornecido com o sistema (Fig. 46).
7. Se o conjunto de entrega inclui microfones, conecte-os à entrada de áudio do PC (que geralmente é
marcada em rosa). Posicione um dos microfones na área do paciente e outro na área da equipe
médica.

61

2.5.

INSTALAÇÃO DO SOFTWARE E EXIGÊNCIAS DO COMPUTADOR

1. Se você adquiriu o sistema de EEG junto do computador o sistema já vem instalado e configurado.
Caso você tenha adquirido o computador separadamente, leio com atenção os seguintes parágrafos.
2. O software do sistema Neuron-Spectrum de EEG pode funcionar adequadamente com qualquer
computador de modelo PC com processador Intel Pentium II Celeron 1100 ou superior (recomendase Intel Pentium IV), com no mínimo 128 Mb de memória RAM e sistema operacional Windows
98/ME/XP. É fortemente recomendado usar monitor com no mínimo 17” e resolução mínimas de
1024x768.
3. Para instalação do software é necessário no mínimo 20 Mb de espaço livre no disco rígido e para
armazenamento de exames mais 100 Mb.
4. Os exames de EEG são armazenados num sistema de banco de dados comum a todos equipamentos
da Neurosoft.
5. O software é entregue em um CD. O processo de instalação é descrito abaixo: Introduza o CD no
computador e aguarde pela sua atuo-execução. (Fig.56). Se a auto execução não foi ativada (Fig. 56),
encontre o arquivo AUTORUN.EXE no CD e execute-o.

Fig. 58



Clique sobre o item Neuron-Spectrum na janela que aparece após a execução do CD.
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Ao término da instalação clique o botão “Exit”. A instalação está completa.

6. Exemplos de exames adquiridos como Neuron-Spectrum também estão incluídos no CD. Para revisar
estes exames você deve copiá-los no banco de dados, da seguinte maneira:


Inicie o programa Neuron-Spectrum.



Selecione o comando Checkup/Open.



Na caixa de diálogo Checkup selection pressione

e escolha o arquivo Archive.pak do diretório

Checkups/Neuron-Spectrum no CD. Pressione então o botão “Open”


Para revisar os exames de exemplo, use o comando Checkup/Open.
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3. USO DO SISTEMA NEURON-SPECTRUM DE EEG
3.1.

MEDIDAS DE SEGURANÇA AO USAR O SISTEMA DE EEG

Visando a segurança e prevenção de trauma elétrico ao
examinador ou ao paciente examinado, é vedado:
1. Usar o sistema Neuron-Spectrum montado incorretamente, sem seguir as instruções deste manual.
Conexão ao paciente enquanto se usa equipamento cirúrgico de eletrocauterização (há risco de
causar queimaduras no paciente e dano ao sistema Neuron-Spectrum).
2. Conectar produtos não incluídos no kit de entrega aos conectores de eletrodos.
3. Tentar eliminar falhas abrindo componentes do kit de entrega.
4. Realizar exames com microcomputador, amplificador ou outras unidades do sistema NeuronSpectrum abertas.
5. Conectar todas as conexões de EEG, inclusive o eletrodo de aterramento do paciente a via de
aterramento protetor adicional ou a outro elemento condutor.

Enquanto se usa o estimulador elétrico é necessário tomar as
seguintes precauções:
1. Em paciente com dispositivo eletrônico implantado (como marca-passo cardíaco, por exemplo)
devem-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 e terra,
gere corrente transtorácica.
3. Para eliminar o risco de queimaduras no paciente, devem-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. A conexão simultânea do paciente a um equipamento cirúrgico de eletrocauterização e ao Sistema
Neuron-Spectrum traz risco de queimaduras em pontos de posicionamento de eletrodos de
estimulação ou captação e danos ao sistema Neuro-Spectrum.
5. Não há componentes de C.C. na saída de sinal dos estimuladores do Sistema Neuron-Spectrum,
portanto não é necessário tomar medidas específicas em relação a componentes C.C.
6. Tome medidas para evitar contato entre as partes aplicadas e qualquer elemento condutor, mesmo
os aterrados.

64

3.2.

PROCEDIMENTOS DE REPARO NO SISTEMA NEURON-SPECTRUM7

3.2.1. 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.
3.2.2. LIGANDO E TESTANDO O SISTEMA NEURON-SPECTRUM
A unidade eletrônica do sistema Neuron-Spectrum não tem chave de liga/desliga. A energia da

unidade eletrônica é ligada após o carregamento do programa Neuron-Spectrum.
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3.3.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

TABELA 14
PROBLEMA

CAUSA

Ao ligar o PC, os indicadores no painel
frontal deste não se iluminam.

Conexão incorreta do PC à fonte
de energia

O sistema operacional não é carregado
adequadamente.

Falha em hardware ou software
do PC.

O programa Neuron-Spectrum não se
inicia.

O software do sistema NeuronSpectrum não está instalado ou
está instalado erroneamente

Ao iniciar o modo de monitorização não
se detecta sinal algum.

Conexão incorreta do sistema
Neuron-Spectrum.

Ao iniciar o programa, a mensagem
“Database connection error” aparece
na tela.

O diretório com os exames dos
pacientes está inacessível.
2. O diretório com os exames foi
reposicionado ou renomeado

O laudo do exame não pode ser criado
ou impresso.

A impressora não está instalada,
está desconectada ou apresenta
falha no funcionamento

Após colocação dos eletrodos o valor de
impedância está acima de 1000 kΩ.

Quebra no cabo de derivação.

Os traçados provenientes de um dos
hemisférios não são exibidos
adequadamente.

Problemas com o eletrodo de
referência auricular durante o
registro monopolar ou problemas
com a unidade de EEG

Os traçados em 1 dos canais tem
qualidade ruim.

Mal-funcionamento do cabo.
Problema com a unidade de EEG.

SOLUÇÃO
Verifique a conexão do PC com a
linha de energia.
Reinicie o computador. Caso o
problema persiste, contacte o
revendedor
Verifique se o sistema está instalada
ou reinstale o software usando o CD
que é incluído no conjunto de
entrega
1.Verifique se o sistema deigital está
conectado corretamente.
2. Entre em contato com o suporte
técnico.
Verifique a conexão com a rede
local. Restaure o nome e a posição
original do diretório de exames
Instale a impressora através do
painel de controle do Windows,
conecte-a
e
teste
seu
funcionamento
Troque o cabo de derivação.
1. Verifique a qualidade de
colocação dos eletrodos através de
medida de impedância.
2.Inverta a posição dos eletrodos
auriculares. Se o problema
apareceu
agora
no
outro
hemisfério, isto significa que o
eletrodo é a causa. Troque-o.
3. Se o problema persisir, entre em
contato com o suporte técnico
1. Verifique a qualidade de
colocação dos eletrodos através de
medida de impedância.
2. Troque o eletrodo.
3. Se o problema persisir, entre em
contato com o suporte técnico.
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3.4.

FAZENDO EXAMES COM O SISTEMA NEURON-SPECTRUM DE EEG

Antes de realizar exames de EEG é necessário configurar o equipamento conforme as recomendações
deste manual.
A realização do exame inclui as seguintes etapas:


Posicionar eletrodos e sensores;



Registro dos sinais e realização dos testes funcionais;



A análise e revisão do EEG gravado, impressão dos resultados de análise e dos fragmentos de EEG.

15 a 30 minutos antes de começar a trabalhar, mergulhe em solução fisiológica os eletrodos de ponte.
Antes de colocar os eletrodos de superfície, você pode limpar a pele com solução de álcool. Entre os
eletrodos de ponte e a pele deve-se colocar uma gaze molhada em solução fisiológica, pasta adesiva ou gel.
Os eletrodos podem ser posicionados com o equipamento ligado.

Após posicionar os eletrodos de superfície é necessário controlar a qualidade da colocação através do
teste de impedância. Para isso, ative o modo de medida de impedância. Em todos os sistemas digitais de EEG
(exceto no Neuron-Spectrum-1) a qualidade do posicionamento dos eletrodos é exibida através de cores de
indicadores LED no painel frontal da unidade de EEG. Quando a impedância está na faixa mais baixa de valor
os indicadores iluminam-se na cor verde.

O sensor respiratório é colocado na região supralabial, abaixo das narinas e fixado com uma alça especial
no queixo. Ao término do registro, retire os eletrodos do paciente. Os eletrodos de superfície devem então
ser limpos com água para remoção de toda pasta ou gel. Para desinfecção dos eletrodos (exceto os de
ponte), pode-se usar, por exemplo, solução de peróxido a 3%. Limpe primeiro os eletrodos e em seguida os
cabos. Não se devem usar instrumentos afiados ou pontudos para limpeza dos eletrodos, nem molhar os
contatos elétricos dos cabos. Em seguida lave-os com espuma, enxágue com água morna e coloque-os sobre
uma gaze seca. Se não há nenhum outro exame a realizar 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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3.5.

AÇÕES NA EMERGÊNCIA

Caso haja falha no isolamento elétrico de qualquer dos componentes do sistema Neuron-Spectrum de EEG,
causada por uma emergência (incêndio, acidente mecânico, enchente) há risco de choque elétrico e é
necessário desenergizar o equipamento completamente.
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4. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS NEURON-SPECTRUM
4.1.

EXIGÊNCIAS GERAIS

Medidas de segurança durante a operação são descritas no capítulo 3.1 “Medidas de segurança ao
usar o sistema Neuron-Spectrum”.
Exigências de qualificação da equipe de trabalho são descritas no capítulo 2.1 “Exigências ao pessoal
que conduz a instalação do sistema Neuron-Spectrum”.
A manutenção do sistema Neuron-Spectrum inclui a inspeção externa de cabos e conectores e a
limpeza da superfície externa das unidades com tecido levemente umedecido com água.
A manutenção dos artigos incluídos no kit do sistema Neuron-Spectrum é feita de acordo com o
manual do usuário.
Ao deparar-se com problemas, consulte A Tabela 14 deste manual. Se os problemas não puderem
ser corrigidos usando tais instruções, deve-se consultar o Setor de Assistência Técnica da Neurosoft do Brasil.
Recomenda-se que o Sistema Neuron-Spectrum seja enviado para o Setor de Assistência Técnica da
Neurosoft do Brasil para Manutenção Preventiva e Calibração anualmente. Entre em contato com a
central de Suporte Técnico da Neurosoft do Brasil pelo telefone (11) 2730-0070 para maiores informações.
É recomendada a consulta dos manuais do computador e do monitor para verificar a existência de
medidas adicionais durante a manutenção preventiva.

4.2.

CONSERVAÇÃO DO SISTEMA NEURON-SPECTRUM

Os componentes e acessórios do sistema Neuron-Spectrum devem vir embalados em invólucros
plásticos separados e bem acomodados na maleta em que são entregues.

5. REPAROS NO SISTEMA NEURON-SPECTRUM
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5.1.

EXIGÊNCIAS GERAIS

O reparo do sistema Neuron-Spectrum 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.
O REPARO, DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, DEVE SER REALIZADO APENAS PELO PESSOAL
AUTORIZADO DO SUPORTE TÉCNICO DA NEUROSOFT. CASO SEJA CONSTATADO QUE O APARELHO FOI
MODIFICADO OU REPARADO ANTERIORMENTE POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO, O CLIENTE ESTARÁ
SUJEITTO A PERDA DE GARANTIA.
Os reparos no sistema Neuron-Spectrum 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 Neuron-Spectrum devem ser desligadas.

5.2.

REPAROS DE CABOS, ADAPTADORES E ACESSÓRIOS

Os cabos são examinados externamente e o circuito é checado à procura de rupturas.
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5.2.1. 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 deve ser 28AWG/2C+24AWG/2C, ou
28AWG/2C+22AWG/2C, ou 28AWG/2C+20AWG/2C.

Fig. 59. Esquema elétrico do cabo de interface com computador

5.2.2. 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. 60. Esquema elétrico do estimulador auditivo

5.2.3. REPARO NO FOTO-ESTIMULADOR
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
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montagem. Se for encontrada ruptura, deve-se trocar o cabo ou repará-la. Se não foi encontrada ruptura,
deve-se medir a resistência de cada cabo. Falha nos LEDs deve ser corrigida apenas pelo fabricante.

Fig. 61

5.2.4. REPARO NO SENSOR RESPIRATÓRIO
O sensor respiratório deve ser examinado externamente à procura de falhas. Examine os circuitos
inspecionando o conector do cabo e meça a resistência, que deverá situar-se entre 4 e 10 kΩ.
Se for detectada falha, deve-se abrir o conector e inspecioná-lo. Caso a ruptura seja visível pode-se
tentar corrigi-la através de encurtamento do cabo e solda. Se a falha ocorreu no termistor deve-se procurar
a assistência técnica.

Fig. 62

5.2.5. REPARO NO ADAPTADOR PARA ESTIMULAÇÃO DE PADRÃO
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O adaptador deve ser examinado externamente à procura de falhas. Não é possível examinar o
circuito no lado de conexão do cabo. Se não foi detectada falha abra o cabo no lado do monitor para medir
a resistência de cada fio. Se for detectada ruptura pode-se tentar repará-la.

Fig. 63

5.2.6. 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. 62. Se for encontrada
ruptura, deve-se trocar o cabo ou repará-la.

Fig. 64

5.2.7. REPARO NO CAPUZ DE ELETRODOS
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O capuz de eletrodos é examinado externamente à procura de falhas. Procure rupturas entre os
eletrodos e os pinos. Se for detectada ruptura, pode-se tentar corrigi-la.

Fig. 65
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6. EMBALAGEM E TRANSPORTE DO SISTEMA NEURONSPECTRUM
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 Neuron-Spectrum 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 Neuron-Spectrum 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”).
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7. RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO NEURONSPECTRUM
O sistema Neuron-Spectrum deve ser armazenado em embalagem apropriada num ambiente com
temperatura entre +5 e +40 С e umidade relativa (medida a 25°C) entre 20% e 80%. O ar não deve conter
elemento que possa causar corrosão. Os sistemas digitais não devem ser empilhados além de 4 unidades.
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8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA DA INSTALAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO
Os Sistemas Neurofisiológicos Neuron-Spectrum tem garantia de fábrica de 2 anos. A instalação pode
ser feita pelo próprio usuário, seguindo as instruções deste manual, ou, opcionalmente, pode ser feita pela
Neurosoft do Brasil.
Todo microcomputador usado para operar em conjunto com os Sistemas Neurofisiológicos NeuronSpectrum deve seguir as normas IEC 60950-86 e IEC CISPR 22 para classe B.; ou normas equivalentes.
A Neurosoft do Brasil garante a assistência técnica em território nacional e garante também a
disponibilidade de equipamento reserva caso reparos em equipamentos demorem mais que 1 semana a ser
realizados.
A Neurosoft compromete-se a manter o serviço de assistência técnica pelo prazo mínimo demais 8
anos após o término da garantia (10 anos após a compra), mesmo no caso de equipamentos que tenham
saído de linha nessa ocasião.
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9. 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.
9.1.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Não descarte o Sistema Neuron-Spectrum em lixo comum. Este sistema possui componentes
eletrônicos que contêm pequenas quantidades de metais tóxicos como chumbo, cádmio e mercúrio.
O Neuron-Spectrum deve ser descartado como lixo eletrônico, separadamente do lixo comum, de
acordo com a legislação vigente. Ainda, o Sistema Neuron-Spectrum poderá ser devolvido à Neurosoft do
Brasil para o descarte correto, caso o usuário não encontre empresas especializadas em reciclagem e
descarte de lixo eletrônico.
9.2.

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.
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