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SEGURANÇA
PRECAUÇÕES ESPECIAIS
O espirômetro DATOSPIR MICRO foi desenhado para uso com
a máxima segurança. Todas as instruções de operação devem
ser lidas antes de usar o DATOSPIR MICRO. A inobservância
pode ocasionar ferimentos ao usuário ou ao paciente e danos
ao equipamento e/ou acessórios.
USO PREVISTO
O espirômetro mede e calcula uma série de parâmetros
relacionados com a função respiratória humana.
O espirômetro foi desenhado para uso por uma equipe médica e
pelo paciente quando sob supervisão e instrução de um médico.
O espirômetro não foi desenhado para uso em ambientes
externos ou sob outras condições ou utilizando outras fontes
de força não indicadas neste manual.
Em modo hospitalar, o DATOSPIR MICRO é um espirômetro
completo e os usuários podem configurar totalmente o
instrumento.
No modo paciente, o paciente apenas pode ligar, soprar e
desligar o equipamento. É necessário que, anteriormente,
o médico tenha configurado o equipamento e instruído o
paciente.
O espirômetro não deve ser utilizado dentro de veículos de
transporte.
É aconselhável utilizar o equipamento em um ambiente
acústico silencioso o bastante para permitir ao paciente fazer
as manobras corretamente e ouvir os sinais sonoros.
O equipamento deve ser armazenado em local seguro para
prevenir quedas e consequentemente danos ao equipamento,
ao paciente e/ou técnico.
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Perfil de especialista técnico ou médico:
O espirômetro deve ser utilizado apenas pela equipe médica
e sob a supervisão de um médico. Um treinamento específico
em espirometria é recomendado.
Os usuários devem estar familiarizados com o funcionamento
do equipamento, antes de começar a realizar os testes com
os pacientes.
Toda informação necessária pode ser encontrada no Manual
do Usuário.
Para mais informações, consulte a SIBEL S.A.U. ou o seu
distribuidor.
Perfil do paciente
Idade: > 4 anos até idade avançada
Peso: > 10 kg
Altura: > 50 cm
Estado de saúde: condição física e mental que permita a
realização da manobra de expiração forçada.
EFEITOS NOS PACIENTES USANDO O ESPIRÔMETRO
Os testes espirométricos requerem a cooperação do paciente.
A expiração de esforço completa é necessária para obter valores
significativos de FVC do paciente. O médico deverá avaliar a
capacidade do paciente de passar por testes espirométricos.
Atenção especial deverá ser dada a crianças, os idosos e aos
incapacitados.
LIMITAÇÕES DE USO, CONTRAINDICAÇÕES
Uma análise dos resultados dos testes espirométricos não
é suficiente em si para obter um diagnóstico correto das
condições clínicas do paciente.
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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O histórico do paciente e quaisquer testes que o médico
considere como necessários devem também ser considerados.
Um médico deve interpretar os testes e conseqüentemente
qualquer tratamento receitado como resultado.
Os sintomas do paciente devem ser levados em consideração
pela equipe médica antes que qualquer teste espirométrico
seja feito.
A aceitabilidade do teste é de responsabilidade da equipe
médica.
O espirômetro não deve ser usado quando a validade dos
resultados possa ser alterada por fatores externos.
Recomenda-se que os pacientes que tenham sofrido infarto do
miocárdio no mês anterior não façam o teste. Nos pacientes
com dor torácica ou abdominal, ferimentos orais ou faciais,
estresse ou demência de qualquer tipo, os resultados podem
não ser ideais e/ou reproduzíveis.
O espirômetro não deve ser utilizado dentro de veículos de
transporte.
É aconselhável utilizar o equipamento em um ambiente
acústico silencioso o bastante para permitir ao paciente fazer
as manobras corretamente e ouvir os sinais sonoros.
O equipamento deve ser armazenado em local seguro para
prevenir quedas e consequentemente danos ao equipamento,
ao paciente e/ou técnico.
Tenha o cuidado de NÃO deixar o equipamento em locais
suscetíveis a respingos de água ou outros líquidos, nem de
cobri-lo com objetos que impeçam a circulação de ar enquanto
ele estiver em funcionamento.
O aparelho não deve ser utilizado empilhado ou contíguo a
outro equipamento.
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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RISCOS ELÉTRICOS
NÃO remova o revestimento do equipamento. O aparelho deve
apenas ser reparado por pessoal habilitado. O contato com a
voltagem dentro do sistema pode ocasionar ferimentos sérios.
NÃO use acessórios danificados
NÃO permita que o aparelho seja submergido em qualquer
líquido. ISTO PODE OCASIONAR CHOQUES ELÉTRICOS.
Consulte o método de limpeza do equipamento no Capítulo
8, Seção 8.1. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA.
De acordo com a norma EN60601-1, o equipamento está
classificado para modo de operação contínuo e, pela utilização prevista, é considerado aplicável na totalidade.
É considerado funcionamento essencial a medição de parâmetros de fluxo e volume (de forma a que se possa cumprir
com a exatidão especificada e/ou indicar se a manobra é correta), a apresentação de resultados, e o registo e integridade dos dados na memória. Não é considerado funcionamento
essencial a comunicação com o computador sempre que se
garanta a integridade dos dados.

DESCARGA ELÉCTRICA
Para assegurar os recursos vitais de segurança sob o padrão
EN 60601.1, apenas equipamentos que obedeçam aos padrões
de segurança elétrica atuais sejam conectados a este aparelho.
Para conectar o Datospir Micro a um aparelho não hospitalar
aterrado, um condutor de aterramento adicional deve ser
instalado ao equipamento não hospitalar.
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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RISCO DE EXPLOSÃO
NÃO use o equipamento na presença de anestésicos ou gases
inflamáveis. ISSO PODE CAUSAR UMA EXPLOSÃO.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO
Transdutor da turbina: Para evitar o risco de infecção ou
contaminação cruzada, a turbina deve ser desinfetada como
indicado neste manual.
Bocais: Bocais reutilizáveis também devem ser desinfetados.
Bocais descartáveis não devem ser reutilizados.
É recomendável o uso de filtros antibacterianos quando o
equipamento for utilizado em pacientes infectados ou quando
houver suspeita de risco de contaminação.

RISCO DE INTERFERÊNCIA
Este é um equipamento eletrônico e, portanto, emissões de
alta frequência podem interferir em seu funcionamento. Por
esta razão, aparelhos que possam gerar interferência. (rádios,
telefones celulares, etc.) devem ser mantidos afastados.
Os aparelhos de radiofrequência portáteis podem afetar o
funcionamento normal dos equipamentos médicos eletrônicos.
Este é um equipamento médico e, como tal, requer cuidados
especiais quanto à compatibilidade eletromagnética (CEM), e
deve ser instalado e configurado de acordo com a informação
de CEM anexa (Veja APPENDIX 1. ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY).
O uso de transdutores, acessórios e cabos diferentes dos aqui
especificados (exceto os transdutores e cabos vendidos pelo
fabricante como peças de reposição) pode afetar a segurança
do paciente de forma adversa, provocar mau funcionamento
do equipamento, produzir um aumento das emissões e/ou
uma diminuição da imunidade do equipamento.

511-A00-MU5 • REV. 2.06
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Este símbolo no produto indica que você não pode jogar
este aparelho no lixo doméstico.

Porém, o descarte deste tipo de lixo é de responsabilidade
do usuário e o mesmo deve ser levado a um ponto de
coleta designado para a reciclagem de aparelhos elétricos
e eletrônicos. A coleta e reciclagem separada deste lixo no
momento da remoção irá ajudar a preservar os recursos
naturais e assegurar que a reciclagem proteja a sua saúde e
o meio ambiente. Se necessitar de maiores informações sobre
os locais em que pode deixar este tipo de lixo para reciclagem,
entre em contato com as autoridades locais de sua cidade ou
bairro, o serviço de coleta de lixo ou o distribuidor que lhe
vendeu o produto.
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Capítulo 1: Instruções para Uso e Instalação

1

. INSTRUÇÕES
PARA USO E
INSTALAÇÃO
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1.1 INTRODUÇÃO
O espirômetro DATOSPIR MICRO é um aparelho compacto com
uma tela de 2x16 (Modelo A) ou uma tela de toque gráfica
de alta resolução (Modelos B e C), dependendo do modelo.
Funciona com um transdutor do tipo turbina que pode ser
conectado a uma impressora externa por USB.
Além disso, usando software (incluído dependendo do modelo),
pode ser conectado em tempo real ou com retardo a um PC
para testes espirométricos com apoio de um PC, para salvar
testes completos ou para transferir dados por outros meios.
Pode ser conectado ao PC usando um cabo RS 232, um Mini
cabo USB (incluído como padrão) ou por Bluetooth (opcional).
O sistema inteiro é controlado por um microprocessador para a
aquisição de cálculos e a apresentação de dados alfanuméricos
e gráficos.
O DATOSPIR MICRO está disponível em uma série de modelos,
incluindo diferentes opções, como detalhado abaixo.

1.2 OBSERVAÇÕES PRÉVIAS
Este manual do usuário é para todos os modelos e opções
do espirômetro DATOSPIR MICRO. Portanto, apenas opções
específicas ou funções do modelo disponível serão aplicáveis
a cada caso.
Este espirômetro foi fabricado usando componentes
profissionais de estado sólido sob estrito controle de qualidade.
Porém, acidentes podem ocorrer durante o transporte ou
armazenagem do equipamento, e é portanto ideal inicialmente
verificar sua condição de seus acessórios antes de instalá-los.

511-A00-MU5 • REV. 2.06
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1.3 MODELOS DO MICRO ESPIRÔMETRO DATOSPIR
Os espirômetros da série DATOSPIR MICRO compreendem os
seguintes modelos, dependendo das opções incluídas:
DATOSPIR MICRO A
DATOSPIR MICRO B
DATOSPIR MICRO C
As tabelas inclusas mostram as capacidades padrão básicas
de cada modelo e todas as outras peças opcionais e funções.
Um modelo pode ser melhorado a qualquer momento pela
adição das respectivas peças. Para fazer isso, entre em
contato com a SIBEL S.A.U. Departamento de Vendas ou seu
distribuidor.
A principal característica diferenciando o Modelo A dos Modelos
B e C é seu modo operacional. O Modelo A funciona com uma
tela de linhas em modo texto e usando 4 botões de silicone.
Os Modelos B e C funcionam com uma tela de toque em modo
gráfico e usando um apontador.

511-A00-MU5 • REV. 2.06
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AVISO
SE FOR DETECTADO QUALQUER DANO Á EMBALAGEM,
ENTRE EM CONTATO COM A TRANSPORTADORA E O
DISTRIBUIDOR IMEDIATAMENTE, ANTES DE COMEÇAR
A INSTALAÇÃO.
A EMBALAGEM NÃO DEVE SER DESCARTADA ATÉ QUE O
CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO TENHA
SIDO TOTALMENTE VERIFICADO.
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RELACIÓN DE CONTENIDO / PACKING LIST

Página 1 de 2

DATOSPIR MICRO

511-A08-010 REV. 13
2019-03
MODELOS / MODELS

CÓDIGO
CODE

CANT. DESCRIPCIÓN
QTY. DESCRIPTION

A

________

1

DATOSPIR MICRO MODELO / MODEL

04194

1

CÓDIGO DESBLOQUEO (PUK) / PERSONAL UNBLOCKING KEY (PUK)

02755

1

PUNTERO / POINTER

09038

1

BOQUILLA CARTÓN DESECHABLE / DISPOSABLE MOUTHPIECE

09152

1

BOQUILLA DE PLASTICO / PLASTIC MOUTHPIECE

09160

1

PINZA NASAL / NOSE CLIP

1

GUIA RAPIDA DE USO MOD. A CASTELLANO (Doc. 511-A11-GR1)/
ENGLISH MOD.A QUICK REFERENCE (Doc. 511-A11-GR2)

1

GUIA RAPIDA DE USO MOD. B/C CASTELLANO (Doc. 511-A21-GR1)
/ ENGLISH MOD.B/C QUICK REFERENCE (Doc. 511-A21-GR2)

1

CONEXIÓN PC - USB/ USB PC CONNECTION LINK

________

________
01683

B

C

---

---

SN: 11A-

---

---

(CABLE MINI USB B 5 PINES – USB A)
03673

2

PILA AA 1.5V ALCALINA / AA 1.5V ALKALINE BATTERY

03175

1

TRANSDUCTOR TURBINA / TURBINE TRANSDUCER

07426

1

MALETA DE TRANSPORTE / CARRYING CASE

01811

1

CONEXIÓN PC – RS232 / PC – RS232 CONNECTION LINK

08800

1

CONEXIÓN PC – RS232 MK II / PC – RS232 MK II CONNECTION
LINK

1

MANUAL DE USO CASTELLANO (Doc. 511-A00-MU1) /
ENGLISH USER MANUAL (Doc. 511-A00-MU2)

1

SOFTWARE ESPIROMETRÍA W20s DEMO

________

08291

SPIROMETRY SOFTWARE W20s DEMO
07828

1

SOFTWARE ESPIROMETRÍA W20s con Licencia
SPIROMETRY SOFTWARE W20swith License

02562

1

OPCION IMPRESORA EXTERNA USB
USB EXTERNAL PRINTER OPTION

01682

1

CABLE MINI USB A 5 PINES – USB B
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RELACIÓN DE CONTENIDO / PACKING LIST

Página 2 de 2
511-A08-010 REV. 13
2019-03
MODELOS / MODELS

CÓDIGO
CODE
02474

CANT. DESCRIPCIÓN
QTY. DESCRIPTION
11

04195

A

C

MÓDULO BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE
INSTRUCCIONES ADAPTADOR / ADAPTER INSTRUCTIONS

01145

1

ADAPTADOR BLUETOOTH / BLUETOOTH ADAPTER

02560

1

OPCIÓN FIRMWARE DIAGNOSTICO
DIAGNOSTIC FIRMWARE OPTION

06994

1

OPCIÓN FIRMWARE BASE DATOS + 1000 PRUEBAS
+1000 TEST DATA BASE FIRMWARE OPTION

01739

1

CARGADOR + 4 PILAS NiMh
CHARGER + 4 BATTERY NiMh

STANDARD

B

OPCIONAL / OPTIONAL

--- NO DISPONIBLE / NOT AVAILABLE

NOTA:
- LOS ARTÍCULOS Y CANTIDADES RELACIONADAS ANTERIORMENTE HAN SIDO CUIDADOSAMENTE COMPROBADAS. EN CASO DE FALTAS O
DESPERFECTOS PROCEDAN A COMUNICÁRNOSLO LO MAS PRONTO POSIBLE.
- SI DETECTA ALGÚN DETERIORO EN EL EMBALAJE, CONTACTE INMEDIATAMENTE CON LA AGENCIA DE TRANSPORTE Y CON SU
DISTRIBUIDOR ANTES DE PROCEDER A INSTALARLO. NO SE DEBE DESPRENDER DE LOS EMBALAJES, BOLSAS, ETC. HASTA QUE
VERIFIQUE TOTALMENTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
- SÍRVANSE DEVOLVERNOS UNA COPIA DEL ALBARAN SELLADA Y FIRMADA.
- EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO EN DEPOSITO, ROGAMOS NOS LO ENVÍEN EN PERFECTO ESTADO, COMPLETO DE
ACCESORIOS Y DEBIDAMENTE EMBALADO. CUALQUIER DESPERFECTO OCASIONADO PROVOCARÍA UN CARGO CORRESPONDIENTE A LA
REPARACIÓN O REPOSICIÓN.

NOTE:
- THE ITEMS AND QUANTITIES RELATED BEFORE HAVE BEEN CAREFULLY CHECKED. IN CASE OF ANY PART IS MISSING OR IS
DAMAGED,NOTIFY US AS QUICKLY AS YOU CAN.
- IF YOU DETECT ANY DAMAGE IN THE PACKAGING, CONTACT WITH YOUR DISTRIBUTOR BEFORE PROCEEDING TO INSTALL IT.
- DO NOT THROW AWAY THE PACKAGING, BAGS, ETC. UNTIL THE CORRECT FUNCTIONING OF THE DEVICE IS VERIFIED
- IN THE CASE OF RETURNING THE GOODS, IT WILL BE APPRECIATED THAT YOU SEND THE DEVICE IN PERFECT ORDER, WITH ALL THE
ACCESSORIES AND PROPERLY PACKAGED. ANY DAMAGE SUFFERED WILL MAKE A CHARGE CORRESPONDING TO REPAIR OR NEW PARTS.

PREPARADO/PREPARED BY...................................

Fecha/Date:

/

/

*Os módulos de oximetria de pulso e módulo Bluetooh não está disponível no Brasil
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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AVISO
De acordo com os diferentes regulamentos,
particularmente o 93/ 42/EEC Diretriz para Aparelhos
Médicos, aparelhos eletromédicos devem ser verificados
e/ou calibrados regularmente para assegurar o
funcionamento confiável e a segurança dos pacientes,
usuários e do meio ambiente.
Assim como as calibrações de rotina do espirômetro DATOSPIR
MICRO, seus sistemas de segurança, ajustes e funções, etc.
devem passar por um serviço geral anual e, sob nenhuma
circunstância exceder um período de dezoito meses sem ter
sido verificado. Essas verificações também devem ser feitas
quando se suspeite que o equipamento esteja funcionando
de forma incorreta. Essas verificações devem ser feitas pelo
fabricante ou por pessoal técnico habilitado autorizado pela
SIBEL S.A.U., de acordo com o fabricante (SIBEL S.A.U.)
Procedimentos de Verificação e Ajuste. Todos os acessórios
e peças de reposição, etc. devem ser originais e devem ser
solicitadas ao fabricante ou distribuidor autorizado de forma
a assegurar o correto funcionamento do espirômetro.

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE
A SIBEL S.A.U. apenas é responsável pela segurança,
confiabilidade e funcionamento do equipamento se:
• O local onde o equipamento é instalado ou usado obedecer
aos requisitos relacionados a instalações elétricas do IEC e
outros regulamentos aplicáveis.
• Todos os reparos, serviços e modificações dentro e fora do
período de garantia forem executados pelo pessoal técnico
da SIBEL S.A.U.
• O equipamento for usado por pessoal habilitado de acordo
com as recomendações deste manual do usuário.
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MODELO A

1- Botão liga/desliga
2- Tela LCD alfanumérica
3- Teclado
4- Transdutor turbina
5- Conexão USB
6- Conexão série RS·232
7- Placa de especificações
8- Pilha de lítio (CR1632)
9- Botão de carregamento do Firmware
10- Pilhas principais (2xAA 1.5V)
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MODELO B/C

123456789-

Botão liga/desliga
Tela LCD gráfica
Transdutor turbina
Conexão USB
Conexão série RS·232 Conexão SpO2
Placa de especificações
Pilha de lítio (CR1632)
Botão de carregamento do Firmware
Pilhas principais (2xAA 1.5V)
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INSTALAÇÃO E USO

INSTALAÇÃO DO DATOSPIR MICRO
O espirômetro DATOSPIR MICRO é classificado como CLASSE
IIa de acordo com o critério da Diretriz para Aparelhos Médicos
Européia 93/42/EEC e, em consonância com o tipo de proteção
contra choques elétricos estabelecido pelo padrão EN60601.1,
o equipamento é classificado como CLASSE IP tipo B.
Pilhas
O espirômetro DATOSPIR MICRO funciona normalmente
usando duas pilhas AA 1.5 V ou opcionalmente usando pilhas
recarregáveis de hidreto de níquel metálico NiMh (AA 1.2 Tipo
V). Se você não for utilizar o equipamento por um tempo,
remova as pilhas para evitar o extravasamento de suas
substâncias.
AVISO:
Nunca tente recarregar pilhas alcalinas. Isso danificaria
as pilhas e o carregador.
Em ambos os casos, a autonomia irá depender da qualidade
das pilhas usadas. No Modelo A, pilhas alcalinas de 1.5 V ou
pilhas recarregáveis de 2400 mAh irão durar aproximadamente
40 horas.
A autonomia pode cair em 50% quando funcionando por
conexão Bluetooth, e a conexão USB ao PC não irá usar pilhas,
pois o equipamento é alimentado através da porta USB do PC.
Nos modelos B e C, a duração das pilhas será menor que no
Modelo A. Esta será diretamente afetada pelo tempo em que
a luz da tela LCD estiver acesa.
O tempo de recarga para pilhas recarregáveis de NiMh irá
depender do carregador usado.
Para poupar energia, o equipamento inclui um sistema de
auto desligamento que desliga o equipamento quando este
não for tocado por 5 minutos, exceto durante o uso em telas
de espirometria. Em caso de desligamento, os dados na tela
serão perdidos e o processo normal de religar o equipamento
deve ser feito.
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Nos modelos B e C, para poupar energia, a iluminação do
LCD será desligada se o equipamento não for usado em 20
segundos.
AVISO:
Quando for inserir as pilhas pela primeira vez ou
quando for trocá-las, o equipamento pode ligar
automaticamente. Isto é normal e não indica qualquer
tipo de mau funcionamento.
Condições atmosféricas
As condições atmosféricas de funcionamento são:
• Temperatura atmosférica entre 5 e 40ºC. (A American
Thoracic Society recomenda 17 a 40ºC)
• Umidade relativa abaixo de 95% (sem condensação)
• Pressão atmosférica de 525 a 800 mmHg (Entre 699,9 e
1066,7 hPa) (de aprox. 3000 a - 400 metros)
Localização
Tome cuidado de não colocar o equipamento onde possa ser
atingido por água ou outros líquidos, ou coberto por objetos
que evitem que o ar circule ao redor do mesmo quando estiver
em funcionamento.
Uma vez que as pilhas tenham sido inseridas e o equipamento
esteja em um local apropriado, o mesmo estará pronto para
começar a funcionar.
INSTALAÇÃO DO MÓDULO USB
O equipamento inclui um micro controlador exclusivamente
para Controle USB, que está pronto para uso. Para uso com
um PC, simplesmente instale o Driver USB e o Software de
espirometria W20s no PC.
Para ambas as instalações, consulte o Manual do Usuário do
Software de Espirometria W20s.

511-A00-MU5 • REV. 2.06

Manual do usuário

27

Este caso é similar ao acima mencionado.
Inserindo-se o módulo bluetooth opcional, o equipamento
estará pronto para transmitir dados via Bluetooth.
Para uso com um PC, simplesmente instale o Módulo Bluetooth
e o Software de espirometria W20s no PC. O PC estará então
pronto para receber os dados transmitidos pelo equipamento.
Para ambas as instalações, consulte o Manual do usuário do
software de espirometria W20s.
Uma vez que o Módulo Bluetooth tenha sido configurado no PC,
uma conexão será estabelecida toda vez que o equipamento
e o PC forem ligados.
Apesar de o Módulo Bluetooth interno do DATOSPIR MICRO
usar pilhas, particularmente durante a transmissão de dados,
é uma boa idéia desativar o módulo se não for necessária uma
conexão com o PC. Isto irá aumentar a vida útil das pilhas.
O Bluetooth é ativado e desativado acessando-se a opção
Bluetooth na tela principal.
PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Em cumprimento da lei de proteção aos dados (LOPD), o
DATOSPIR MICRO tem uma opção de proteção do equipamento
acessada por senha (PIN), usando uma senha de 4 dígitos.
Esta opção pode ser customizada, ativada ou desativada
conforme a necessidade.
Quando ativada, uma tela irá aparecer solicitando a senha
(configurada pelo usuário) quando o equipamento é ligado.
Se uma senha (PIN) errada for digitada três vezes, o
equipamento irá travar e irá desligar. Ao religar, a tela irá
aparecer solicitando o código de desbloqueio ou PUK (fornecido
ao comprador do equipamento).
Isto evita acesso ao equipamento e, mais especificamente, aos
dados particulares que contenha por pessoal não autorizado.
Para informação sobre a Lei de Proteção aos Dados (LOPD),
consulte o APÊNDICE 2.
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LIGANDO
Para ligar o espirômetro DATOSPIR MICRO, pressione o botão
.
O equipamento irá então fazer um bipe e uma auto verificação.
O logotipo «SIBELMED», o nome do equipamento, a versão
do programa e o endereço da SIBEL S.A.U. irão aparecer na
tela por dois segundos.
Se a proteção do aparelho estiver ativada, a tela para digitar
a senha (PIN) irá aparecer.
Se a proteção do equipamento não estiver ativada ou se a
senha (PIN) correta tiver sido digitada, o MENU PRINCIPAL
irá então ser mostrado, o que varia de acordo com o modelo.
Modelo A:

Modelos B e C:

NOTA:
Na primeira vez que o equipamento é ligado, a proteção
está desativada e a senha (PIN) é 0000. Veja seção
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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UTILIZANDO O EQUIPAMENTO
O espirômetro foi desenvolvido para ser fácil de usar, de uma
forma que seja também simples de usar. O equipamento pode
parecer difícil de utilizar, devido a suas múltiplas funções,
apesar de que seu desenho e seu uso irão rapidamente mostrar
que é realmente fácil e intuitivo para qualquer pessoal médico.
Todas as funções são acessíveis através dos 4 botões de
silicone localizados abaixo da tela (Modelo A) ou usando
os ícones na tela que podem ser selecionados usando um
apontador (Modelos B e C).
Todos os modelos podem ser conectados como padrão ou
opcionalmente a uma impressora externa, onde isto tenha sido
previamente selecionado na opção de Customização. Nesse
caso, seguindo as instruções da impressora correspondente.

1.6 MODOS DE OPERAÇÃO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem dois modos de operação:
• Modo DOENTE
• Modo HOSPITALAR
Cada um é selecionado na tela principal.
MODO DOENTE
Este modo de operação significa que o DATOSPIR MICRO
pode ser programado para controlar os pacientes asmáticos.
Aviso: O Brasil não se destina o uso do aparelho em casa.
Veja seção 2.12 / 3.13 OPERAÇÃO NO MODO DOENTE.
O equipamento é muito simples e fácil de utilizar, apresentando
o valor medido da PEF, FEV1 ou FVC em uma faixa de cores
que inclui o Verde, Amarelo e Vermelho (semáforo), como
programado.
As operações do espirômetro pelos pacientes são salvas em um
Banco de Dados interno e subseqüentemente para um Banco
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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de Dados em um PC para análise de dados e armazenagem.
MODO HOSPITALAR
Esta opção significa que o DATOSPIR MICRO pode ser usado
como um sofisticado espirômetro com as seguintes funções:
• Espirometria
. Detalhes do paciente (Referência, Idade, Peso, Altura,
Sexo, Índice Fumante)
. Condições atmosféricas (Temperatura, Pressão, Umidade)
. Testes (FVC, VC, MVV, Dilatação bronquial)
. Relatório
• Customização (opções selecionáveis)
. Espirometria (Referências/Parâmetros/Gráficos/Diagnóstico/
Modos de dilatação /Avisos)
. Modo doente (Detalhes do paciente / dados do teste)
. Impressoras
. Curvas padrão (Recuperar padrão / modificar padrão)
. Pilha
. Linguagem
. Acertar o relógio (Hora / Data)
• Calibragem
• Banco de Dados interno para salvar testes com dados gráficos
e alfanuméricos (dependendo do modelo).
• Manutenção
. Avisos
. Contraste do LCD
. Verificação do equipamento
. Configuração do equipamento
. Curvas ATS
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• Modos de função
. Doente
. Hospitalar
• Bluetooth
Todas as seções neste Capítulo (exceto 2.12 OPERAÇÃO NO
MODO DOENTE) referem-se ao MODO HOSPITALAR.

2.1 FUNÇÕES
As funções do espirômetro DATOSPIR MICRO são mostradas
para uma melhor compreensão de sua estrutura. Esta estrutura
corresponde ao Modelo A e é caracterizada pelo fato de que
contém menus de texto.
O DATOSPIR MICRO Modelo A tem 4 botões de silicone
localizados abaixo da tela para navegar os diferentes menus
do equipamento.
Em geral, os botões
diferentes menus.
O botão

e

permitem navegar os

proporciona acesso à opção selecionada e o botão

leva de volta ao menu anterior.
As seguintes funções podem ser acessadas do menu principal,
dependendo das opções inclusas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESPIRÔMETRIA
CALIBRAGEM
BANCO DE DADOS
CUSTOMIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
MODO DE OPERAÇÃO
BLUETOOTH
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2. VC (Teste Lento da Capacidade Vital)
1. Iniciar procedimento
2. Resultados
3. Salvar BD
4. Salvar PRE
5. Relatório
6. Deletar
7. Novo paciente
3. MVV (Teste de Ventilação Máxima Voluntária)
1. Iniciar procedimento
2. Resultados
3. Salvar BD
4. Salvar PRE
5. Relatório
6. Deletar
7. Novo paciente
4. Dilatação (Teste de dilatação pós bronquial)
1. PRE procedimento
1. Iniciar procedimento
2. Resultados
3. (Diagnóstico)
4. Salvar BD
5. Relatório
6. Deletar
2. Deletar PRE
5. Relatório Total
6. Novo paciente
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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1.ESPIRÔMETRIA
1. FVC (Teste de Esforço da Capacidade Vital)
1. Iniciar procedimento
2. Resultados
3. Diagnóstico
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6. Relatório
7. Deletar
8. Novo paciente
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2. CALIBRAGEM
1. Calibragem
2. Calibragem do BD
1. Registro de dados
2. Deletar o registro
3. Relatório
3. BANCO DE DADOS
1. Buscar no BD
1. Resultados
2. (Diagnóstico)
3. Relatório
4. Deletar teste
2.
3.
4.
5.

Buscar paciente
Buscar registro
Relatório sumarizado
Deletar BD

4. CUSTOMIZAÇÃO
1. Espirometria
1. Referências
1. Adultos
2. Crianças
3. Fator étnico
2. Parâmetros
1. FVC
2. VC
3. MVV
3. Gráficos
4. Diagnóstico
5. Modos de dilatação
6. Avisos
2. Modo doente
1. Detalhes do paciente
2. Dados do teste
3. Impressoras
4. Padrão
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1. Recuperar padrão
2. Modificar padrão
5. Pilha
6. Linguagem
7. Acertar o relógio
8. Senha (Pin)
5. MANUTENÇÃO
1. Avisos
2. Contraste do LCD
3. Verificação do equipamento
1. Impressora
2. CPU
3. LCD
4.Teclado
5. ADCs
6. Inputs
4. Configuração do equipamento
1. Resetar
2. Reindexar
3. Calibrar
4. Modo VC
5. Atualiza senha (PIN)
5. Curvas ATS
1. FVC
2. VC
3. MVV
6. MODO DE OPERAÇÃO
1. Modo doente
2. Modo hospitalar
7. BLUETOOTH
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2.2 CUSTOMIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Todo usuário deve customizar o espirômetro DATOSPIR MICRO
de acordo com suas necessidades devido à variedade de opções
inclusas.
As diferentes opções incluídas no menu de Customização são
explicadas em detalhe na seção anterior.
CUSTOMIZAÇÃO DA ESPIRÔMETRIA
Esta opção customiza quaisquer sub-opções específicas aos
testes espirométricos
1. Referências
O tipo de referência solicitada pode ser selecionado (SEPAR,
ERS, KNUDSON, CRAPO, ZAPLETAL, MORRIS, AUSTRIACAS,
GUTIERREZCHILE, CASTRO-BRASIL, POLGAR-WENG,
P.PADILLA-MÉXICO, HANKINSON) para adultos e crianças e
o fator étnico.
Este dá prioridade à faixa de idade selecionada para adultos
se uma tabela diferente é escolhida para crianças.
Extrapola os valores para as idades fora da faixa da tabela
selecionada.
2. Parâmetros
Os parâmetros observados ou medidos a serem usados podem
ser selecionados.
Isto ocorre apenas em nível de tela ou para o relatório. Todos
os parâmetros são salvos no Banco de Dados e podem ser
ativados a qualquer momento.
3. Gráficos
Os gráficos podem ser salvos no Banco de Dados.
4. Diagnóstico
O tipo de diagnóstico pode ser selecionado (Miller ou Snider,
Kory & Lyons).
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6. Avisos
A impressão de avisos de Não-conformidade a respeito das
operações com critérios ATS/ERS pode ser selecionada.
CUSTOMIZAÇÃO DO MODO DOENTE
Nesta opção é possível configurar o DATOSPIR MICRO para
uso em modo doente.
Veja seção 2.12 OPERAÇÃO NO MODO DOENTE.

CUSTOMIZAÇÃO DA IMPRESSORA
Nesta opção você pode escolher se deseja imprimir em preto
e branco ou em cores. O DATOSPIR MICRO funciona apenas
com impressoras HP-PCL.
Para poder imprimir com o equipamento você deve:

1 Selecionar o tipo de impressora conectado ao equipamento
(uma vez que isso tenha sido feito você não terá que repetir
esse passo a menos que a impressora seja alterada).

2 Conecte o equipamento á impressora externa usando o
Cabo Mini USB, código 305-600-040 (incluído, dependendo
do modelo).
3

Ligue a impressora.

CONFIGURAÇÃO PADRÃO
Esta opção memoriza um status do programa de customização
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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definida pelo usuário para recuperá-lo a qualquer momento
globalmente e automaticamente. Esta opção restaura a
customização original se tiver sido modificada voluntariamente
ou por acidente. Em geral, esta configuração irá corresponder
á usada com mais freqüência.
1. Recuperar padrão
A configuração salva pode ser carregada como padrão.
2. Modificar padrão
A configuração atual pode ser salva para uso como padrão.
CUSTOMIZAÇÃO DA PILHA
O DATOSPIR MICRO funciona com dois tipos de pilha (alcalina
ou NiMh), independentemente da pilha selecionada nesta
seção.
Esta seleção apenas afeta o calculo feito dentro do equipamento
para indicar os níveis de carga da pilha.
CUSTOMIZAÇÃO DA LINGUAGEM
Esta opção permite que seja escolhida a linguagem do
equipamento.
ACERTAR O RELÓGIO
Esta opção acerta a hora e a data do relógio dentro do
equipamento.

CUSTOMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Esta opção permite que a senha (PIN) requerida para ligar o
equipamento seja alterada (se a opção de proteção estiver
ativada) e permitir ou desabilitar a proteção do equipamento.
As seguintes telas irão aparecer em sucessão:
511-A00-MU5 • REV. 2.06
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2.3 PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Se a proteção do equipamento tiver sido ativada, a seguinte
tela irá aparecer quando este for ligado:

Digite a senha (PIN).
Se a senha (PIN) configurada na customização de proteção do
equipamento for digitada, o acesso será dado ao DATOSPIR
MICRO e a tela principal irá aparecer.
Se uma senha (PIN) errada for digitada três vezes, o
equipamento irá travar e irá desligar. A seguinte tela irá
aparecer quando o aparelho for religado:
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Para ativar a proteção, selecione YES na tela da senha (PIN)
e entre a senha (PIN) nas novas telas (1) e (2).
Para mudar a senha (PIN), você deverá digitar a atual. Se uma
senha (PIN) errada for digitada três vezes, o equipamento irá
travar e irá desligar.
Veja a seguinte seção (2.3 PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO).
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Entre o código de desbloqueio (PUK) fornecido na compra do
equipamento.
Se o código correto for digitado, o DATOSPIR MICRO irá
destravar e a tela principal irá aparecer. Daí em diante,
o equipamento irá retornar a seu status inicial (Proteção
desativada e PIN 0000).
Se um código errado for digitado, o equipamento irá continuar
travado.
Isto evita acesso ao equipamento e, mais especificamente, aos
dados particulares que contenha ao pessoal não autorizado.

2.4 PROCEDIMENTOS DE TESTE DE CAPACIDADE
VITAL SOB ESFORÇO «FVC»
Os procedimentos a serem feitos para executar os testes de
Capacidade vital sob esforço «FVC», teste lento de capacidade
vital «VC» e o Procedimento de Teste da Ventilação Voluntária
Máxima «MVV» são muito parecidos. Portanto, apenas uma
descrição detalhada será dada nesta seção.
ENTRANDO OS PARÂMETROS DO PACIENTE
Ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão
a seguinte tela apareça:

Aperte o botão

Pressione o botão

e espere que

e o seguinte irá aparecer:

e o seguinte irá aparecer:
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Selecione os dígitos usando os botões
ou

ou

e

determine o valor para cada dígito.

Pressione o botão
para ir para o próximo e assim em
diante no restante das telas indicadas.

Entre 4 e 100

Entre 50 e 230 cm

Entre 15 e 200 Kg

Entre masculino e feminino

Entre 0 e 200 maços por dia
por numero de anos

Entre 0 e 20 cigarros

Entre 80 e 120%
O Índice fumante é o mesmo que o número de cigarros
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fumados por dia dividido por 20 e multiplicado pelo numero
de anos fumando (cigarros dia x anos fumando / 20).
O fator étnico é usado em áreas sem quaisquer parâmetros
de referência que usem alguma porcentagem existente, mas
corrigida. Este fator DEVE SER SELECIONADO COMO 100
SE NÃO FOR USADO e pode apenas ser modificado através
do Programa de Customização.
Pressione o botão
Use os botões
opções:

para ir para a tela TESTE FVC.
ou

para selecionar uma das seguintes

Permite a aquisição de dados do procedimento espirométrico

Mostra os resultados dos três melhores procedimentos

Mostra o diagnóstico de acordo com os resultados obtidos

Salva o procedimento selecionado no Banco de Dados

Salva no Banco de Dados como PRE
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Deleta qualquer procedimento

Opção para mudar o paciente ou para mudar alguns detalhes
de um paciente já existente

ENTRANDO TESTES DE CAPACIDADE VITAL SOB ESFORÇO
«FVC»
O técnico que executará os testes espirométricos forçados
deverá saber os procedimentos normais requeridos de forma
que o paciente possa ser orientado. Onde este não seja o caso,
certas documentações sobre a questão devem ser revistas.
Quando a espirometria for ser executada, os seguintes passos
devem ser levados em consideração:

1 Verifique se o bocal está corretamente inserido na turbina,
como na figura.
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ENCAIXE COM
FIRMEZA

2 Instrua o paciente sobre como executar o teste, pois sua
cooperação é vital para que seja completado corretamente.

AVISO:
O teste deve ser executado por pessoal habilitado.
Reveja o Capítulo 7. TÉCNICAS DE ESPIRÔMETRIA ou
peça por um curso de espirometria na SIBEL S.A.U.
Os pacientes podem executar o procedimento de espirometria
de duas maneiras diferentes:
• A primeira consiste em começar a mover a turbina com
EXPIRAÇÃO FORÇADA seguida por INSPIRAÇÃO FORÇADA,
se necessário.
• A segunda consiste no paciente respirar normalmente através
da turbina e, quando indicado pelo técnico, encher os pulmões
de ar e então iniciar a EXPIRAÇÃO FORÇADA seguida por
INSPIRAÇÃO FORÇADA, se necessário.

3 Informe o paciente sobre como segurar o equipamento
quando estiver usando o espirômetro, tomando cuidado para
não pressionar nenhum botão e colocando o clipe nasal como
na figura seguinte.
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4 Selecione a tela
o botão

e pressione

. A seguinte tela irá aparecer:

O equipamento é segurado de forma que o médico possa ver
a tela enquanto o paciente está fazendo os testes.
No lado da mão esquerda há um retângulo indicando que o
equipamento está pronto para que o teste seja iniciado. O
paciente tem 30 segundos para começar. Após esse tempo,
se não houver iniciado o teste, o equipamento irá entrar em
modo de espera (standby) e deve ser pressionado novamente.
Após o procedimento expiratório, a segunda linha da tela irá
mostrar uma barra, o movimento desta é proporcional ao
volume do procedimento expiratório. O valor máximo da barra
corresponde a um volume de 6 litros.
No final do procedimento, um ou mais dos Avisos, se tiverem
sido ativados no Programa de Customização, podem aparecer
para avisar que o procedimento não obedece aos critérios
ATS/ERS.
Uma indicação é feita para informar que o procedimento não foi
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executado de acordo com um dos seguintes critérios ATS/ERS:
ET - Indica que a expiração não foi completada de forma
satisfatória, pois a variação do volume no ultimo Segundo do
procedimento foi abaixo de 25 ml, ou o procedimento durou
menos que 6 segundos (em pacientes com idade de 10 anos
ou mais) ou menos de 3 segundos (em pacientes com menos
de 10 anos de idade).
EX - Indica que o início da expiração não foi satisfatório, pois o
volume extrapolado está acima de 5% do FVC ou 0.15 litros. A
ATS/ERS recomenda que seja menos que 5% do FVC ou 0.15
litros, o que for mais alto.
O técnico executando a espirometria pode, onde considerado
apropriado, desativar esses avisos no Programa de
Customização. Nesse caso, eles também serão removidos do
relatório impresso.
Essa desativação ocorre apenas em nível de tela. Os avisos
ainda são levados em consideração quando da solicitação do
procedimento.

5 Pressione o botão

, se os Avisos estiverem ativados.

A seguinte tela ou similar será mostrada, dependendo dos
parâmetros selecionados no Programa de customização.

X.XX: Valor Observado do parâmetro, nesse caso FVC.
YY: % entre o Valor Observado e o valor de referência.
x.xx: Valor Observado do parâmetro, nesse caso FEV1.
yy: % entre o Valor Observado e o valor de referência.
ATENÇÃO: Verifique no Programa de customização se as
REFERÊNCIAS e o FATOR ÉTNICO foram adequadamente
selecionados.
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Usando os botões de seleção
ou
é possível visualizar
o valor observado e a porcentagem em relação ao valor de
referência para cada parâmetro customizado.
Se um parâmetro não possuir um Valor de Referência, a
porcentagem correspondente não será mostrada.

6

Pressione o botão
novamente e complete um novo
procedimento. Quantos procedimentos forem necessários
podem ser completados.
O DATOSPIR MICRO irá sempre salvar os cinco melhores
resultados de FVC e VC e os três melhores para MVV, de acordo
com o critério ATS/ERS (*).
Não devem ser feitos mais que oito procedimentos para não
cansar o paciente.
Se três ou mais procedimentos tiverem sido completados e os
parâmetros FVC e/ou FEV1 estiverem piscando, isto indica que
o critério de repetibilidade para um ou ambos os parâmetros
foi atingido.
Este critério indica que os dois melhores valores observados
de FVC e os melhores dois de FEV1 diferem em não mais que
150 ml se o FVC é maior que 1 litro ou em não mais que 100
ml se o FVC é abaixo ou igual a um litro.
NOTA: Lembre-se que o botão de retorno lhe leva de
volta ao menu sem perder a informação disponível até
agora, exceto quando você trocar o paciente.
(*) Critério ATS/ERS:
O procedimento com menos avisos é considerado o melhor (ET, EX). Com
o mesmo número de avisos, o procedimento com o mais alto valor
somado de FVC+FEV1 é considerado o melhor.
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MOSTRANDO OS RESULTADOS
Os resultados podem ser vistos uma vez que ao menos um
procedimento tenha sido completado. Para fazer isso, volte
para a seguinte tela

e, usando os botões

Pressione o botão
aparecer:

ou , selecione a opção

e uma tela semelhante á seguinte irá

Indica o número de procedimentos na memória. O melhor (M1)
irá sempre ser selecionado (texto piscando) por predefinição.
Esta tela indica o seguinte:
• O número de procedimentos na memória. Podem haver de
um a cinco procedimentos.
• Os procedimentos são ordenados de acordo com o critério
ATS/ERS (*) explicado na seção anterior, com M1 sendo o
melhor e M5 sendo o pior.
• O procedimento entre parêntesis [M3] indica a posição obtida
pelo último procedimento entrado.
• O texto piscando indica o procedimento selecionado.
Para mostrar os resultados, pressione

.
511-A00-MU5 • REV. 2.06

Manual do usuário

49

ou
Portanto, os parêntesis [M3] e o texto piscando não
tem que combinar.
Ao acessar os resultados de um teste, o melhor FVC (mFVC)
e o melhor FEV1(mFEV1) irão aparecer primeiro, seguidos
pelos resultados do procedimento selecionado. Os melhores
valores de FVC e FEV1 podem corresponder a qualquer um
dos procedimentos disponíveis.
TIPO DE DIAGNÓSTICO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem dois tipos de diagnóstico
que podem ser selecionados no Programa de customização.
NOTA:
Se você não concordar com esses dois critérios, não os
use como referência.
O diagnóstico e os resultados do teste devem sempre
ser validados pelo especialista.
• Diagnóstico Miller
Apresenta as seguintes informações: NORMAL, RESTRITIVO,
OBSTRUTIVO ou COMBINADO, de acordo com o critério do
seguinte gráfico
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• Diagnósticos Snider, Kory & Lyons
É baseado nos seguintes critérios:
Se o FVC > 80% do FVC referência e FEV1 > 80% dos Valores
de Referência de FEV1 na faixa de referência. Diagnóstico
Normal
Se FEV1/FVC% < FEV1/FVC% Referência e FEV1 < 80% do
FEV1 Referência Distúrbio Ventilatório Obstrutivo
FEV1 < 80% Ligeiro
FEV1 < 65% Moderado
FEV1 < 50% Intenso
FEV1 < 35% Muito Intenso
Se FEV1/FVC% > FEV1/FVC% Referência e FVC < 80% do
FVC referência
Distúrbio Ventilatório Não Obstrutivo
FVC < 80% Ligeiro
FVC < 65% Moderado
FVC < 50% Intenso
FVC < 35% Muito Intenso
Se FEV1/FVC% > FEV1/FVC% Referência e FVC > 80% do
FVC referência
Há suspeita de distúrbio ventilatório misto
Se FEV1/FVC% < FEV1/FVC% Referência e FEV1 > 80% do
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Se o teste de dilatação PÓS bronquial is executado e o FEV1
PÓS exceder o FEV1 base ou PRE em 15% Há uma resposta
positiva á medicação dilatadora bronquial
MEMORIZANDO TESTES DE FVC
Memorizando um teste no Banco de Dados interno
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem um Banco de
Interno que pode salvar diferentes testes para
subseqüentemente transferidos a um PC Banco de
usando Software de espirometria W20s.
Este banco pode ser do tipo «L» ou «H», dependendo
capacidade.

Dados
serem
Dados
de sua

O processo é semelhante ao descrito na seção MOSTRANDO
OS RESULTADOS, apesar de previamente selecionar a opção

Pressione o botão
e uma tela semelhante á seguinte irá
aparecer, dependendo do número de procedimentos feitos:

• Os procedimentos são ordenados de acordo com o critério
ATS/ERS (*), com M1 sendo o melhor e M5 sendo o pior.
• O procedimento entre parêntesis [M3] Indica a posição obtida
pelo último procedimento entrado.
• O texto piscando Indica o procedimento selecionado (o
melhor [M1] é selecionado por predefinição)
Selecione o procedimento a ser salvo usando os botões
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e
(aparecendo entre parêntesis) e pressione
A seguinte tela irá aparecer por alguns segundos:

.

Se você cometeu um erro ou deseja modificar o procedimento,
repita o processo.
(*) Critério ATS/ERS:
O procedimento com menos avisos é considerado o melhor (ET, EX).
Com o mesmo número de avisos, o procedimento com o mais alto valor
somado de FVC+FEV1 é considerado o melhor.

Memorizando um teste para compará-lo em modo de
dilatação PÓS bronquial
Estas opções permitem que um teste seja salvo no modo PRÉ
dilatação bronquial para então compará-lo com o modo PÓS
dilatação bronquial.
O processo é semelhante ao descrito acima, mas a opção tem
que ser previamente selecionada

Pressione o botão
e uma tela semelhante á seguinte irá
aparecer, dependendo do número de procedimentos feitos:

Selecione o procedimento a ser salvo usando os botões
e

(aparecendo entre parêntesis) e pressione

.

511-A00-MU5 • REV. 2.06

Manual do usuário

53

Se você cometeu um erro ou deseja modificar o procedimento,
repita o processo.
PRINTING THE FVC
O espirômetro DATOSPIR MICRO pode imprimir qualquer
procedimento feito usando uma impressora externa.
O processo é semelhante ao descrito na seção anterior, mas
a opção tem que ser previamente selecionada

Pressione o botão
aparecer:

e uma tela semelhante á seguinte irá

Verifique se a impressora está pronta e conectada. Selecione o
procedimento para ser impresso (texto piscando) e Pressione
. O melhor (M1) é recomendável.
A impressora irá apresentar um relatório similar ao seguinte:
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U.































Isto irá incluir os parâmetros e gráficos correspondentes á
curva selecionada.
Se você não quiser que gráficos, certos parâmetros, o
diagnóstico e/ou avisos ATS/ERS sejam mostrados, desativeos como mostrado na Seção 2.2. CUSTOMIZAÇÃO DO
EQUIPAMENTO.
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Se você quiser uma impressão global do relatório, incluindo os
testes FVC, VC e MVV feitos em um paciente, siga os passos
descritos na seção Impressão do Relatório Geral.
A seguinte tela irá aparecer durante o processo de impressão:

A linha de cima indica a porcentagem do relatório já impressa.
A impressão pode ser cancelada a qualquer momento
pressionando-se o botão

.

DELETANDO UM PROCEDIMENTO FEITO
O espirômetro DATOSPIR MICRO deleta qualquer procedimento
feito, seja porque você está em dúvida se seus valores estão
corretos devido a falhas na execução, que poderiam distorcer
os resultados, ou por outra razão qualquer.
O processo é semelhante ao descrito na seção anterior, mas
a opção tem que ser previamente selecionada:

Pressione o botão
aparecer:

e uma tela semelhante á seguinte irá
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Selecione o procedimento para deletar (piscando) e Pressione
. A seguinte tela irá aparecer:

Pressione o botão
procedimento.

para cancelar e não deletar o

Se você pressionar o botão
a seguinte tela irá aparecer:

para deletar o procedimento,

OUTROS TESTES NO MESMO PACIENTE
Você pode fazer o seguinte após fazer o TESTE FVC em um
paciente:
• Um VC no mesmo paciente
• Um teste MVV no mesmo paciente
• Um teste de dilatação Pós bronquial no mesmo paciente
• Imprimir o relatório geral de todos os testes no mesmo
paciente
• Iniciar o processo de teste em outro paciente.
O espirômetro salva o melhor procedimento de cada teste
FVC, VC, MVV e/ou Dilatação bronquial para imprimir um
relatório geral, onde necessário, contendo todos eles, antes
de prosseguir para outro paciente.
ou
Na tela seguinte e usando os botões
qualquer uma das quatro opções de teste.

selecione
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Esta opção é usada para entrar um novo paciente ou para
mudar alguns detalhes de um paciente existente.
O processo é semelhante ao descrito na seção anterior, mas
a opção tem que ser previamente selecionada:

Pressione o botão

e a seguinte tela irá aparecer:

Entre o código do paciente solicitado (entre 0000000000 e
9999999999).
Se você quiser modificar alguns detalhes de um paciente
existente, entre seu código.
Siga os procedimentos descritos em ENTRANDO PARÂMETROS
DE UM PACIENTE para entrar os detalhes de um novo paciente
ou para modificar os detalhes de um paciente existente.
Se você não salvou os testes completados até agora, o seguinte
aviso irá aparecer após a última tela de dados:

Se você pressionar
no Banco de Dados.

, os testes completados serão salvos

Se você pressionar
, os testes completados não serão salvos
no Banco de Dados e NÃO PODERÃO SER RECUPERADOS.
Todos os testes completados irão então pertencer ao novo
paciente.
NOTA:
No caso de ter modificado alguns detalhes de um
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paciente existente, seus parâmetros serão recalculados
levando em consideração as mudanças feitas.

2.5 PROCEDIMENTOS PARA TESTE LENTO DE
CAPACIDADE VITAL «VC»
O procedimento para executar o teste lento de capacidade vital
«VC» é semelhante ao descrito na Seção 2.4 PROCEDIMENTOS
PARA TESTE DE CAPACIDADE VITAL SOB ESFORÇO
«FVC» com as seguintes variações:

1 Se o teste é executado no mesmo paciente, como descrito
na seção OUTROS TESTES NO MESMO PACIENTE, volte

usando o botão
usando os botões

na tela de Seleção de Testes e selecione,
ou

, o teste VC.

Se o paciente é novo, inicie como descrito na seção ENTRANDO
OS PARÂMETROS DO PACIENTE.

2

Instrua o paciente sobre como executar este tipo de
teste, pois sua cooperação é vital para que seja completado
corretamente.

3 O tempo máximo permitido para o procedimento é de 45

segundos.
O equipamento salva um máximo de cinco procedimentos,
ordenados de acordo com o valor de VC, onde M1 é o melhor
VC e M5 o pior.

4 Para medir os parâmetros ERV e TV corretamente,
cada procedimento deverá conter ao menos quatro ciclos
respiratórios.

5 O registro de parâmetros e gráficos é como mostrado abaixo.
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2.6 PROCEDIMENTOS DE TESTE DA VENTILAÇÃO
VOLUNTÁRIA MÁXIMA «MVV»
Os procedimentos para executar o teste da Ventilação Voluntária
Máxima «MVV» são semelhantes ao descrito na Seção 2.4
PROCEDIMENTOS PARA TESTE DE CAPACIDADE VITAL
SOB ESFORÇO «FVC» com as seguintes variações:

1 Se o teste é executado no mesmo paciente, como descrito
na seção OUTROS TESTES NO MESMO PACIENTE, volte

usando o botão
usando os botões

na tela de Seleção de Testes e selecione,
ou

, o teste MVV.

Se o paciente é novo, inicie como descrito na seção ENTRANDO
OS PARÂMETROS DO PACIENTE.

2

Instrua o paciente sobre como executar este tipo de
teste, pois sua cooperação é vital para que seja completado
corretamente.

3 O tempo máximo permitido para o procedimento é de 15
segundos.
O equipamento salva um máximo de três procedimentos,
ordenados de acordo com o valor de MVV, onde M1 é o melhor
MVV e M3 o pior.

4 O registro de parâmetros e gráficos é como mostrado abaixo.
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2.7 PROCEDIMENTOS DE ESPIRÔMETRIA PÓS
DILATAÇÃO BRONQUIAL
O espirômetro DATOSPIR MICRO permite que o teste de
dilatação pós bronquial seja executado em FVC, VC e MVV
desde que um teste tenha previamente sido completado no
modo PRÉ dilatação bronquial e salvo no Banco de Dados.
O propósito deste modo de operação é o de proporcionar
resultados espirométricos PRÉ e PÓS a aplicação de drogas
dilatadoras dos brônquios no mesmo relatório.
O procedimento para executar a espirometria Pós dilatação
bronquial é como se segue:
1 Complete um teste FVC, VC ou MVV no paciente antes de
aplicar a droga dilatadora, como descrito na seção anterior.
2 Memorize o PRÉ teste no Banco de Dados para compará-lo
em modo PÓS, como explicado na seção 2.4 MEMORIZANDO
TESTES FVC.
3 Aplique a dosagem de droga dilatadora bronquial estabelecida
pelo especialista ao paciente e espere durante o período
padronizado.
4 Volte usando o botão
selecione, usando os botões

na tela de Seleção de Testes e
ou

,

Selecione a tela:

e Pressione

.
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5 Selecione o PRÉ teste com o qual deve ser comparado e
Pressione

.

6 Então proceda como indicado na Seção 2.4 PROCEDIMENTOS
PARA TESTE FVC.
A única variação é no ponto 5, pois a % é pesada em relação
aos valores observados nos modos PRÉ bronquial e PÓS
bronquial.
Se o relatório impresso for requisitado, os dados serão
apresentados como mostrado abaixo. Três colunas de dados
podem ser vistas:
• PRÉ (Valores observados PRÉ dilatação bronquial)
• PÓS (Valores observados PÓS dilatação bronquial)
• %WGT (% pesada entre os valores PÓS e PRÉ)
%WGT = 100 x 2 (PÓS-PRÉ) / (PÓS+PRÉ)
(Veja J.E. Cotes: Lung Function. Assessment and Application
in Medicine. Blackwell Sci. 4th Edition 1979, p52-53)
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2.8 PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS

U.

A instrução normativa em uso no que tange a espirometria
recomenda que todos espirômetros estejam perfeitamente
calibrados. Isto se deve a alterações que podem modificar
as características dos circuitos eletrônicos e peças mecânicas
com o decorrer do tempo e causar alterações nos fatores
de calibragem do espirômetro. Dessa forma, um sistema de
calibragem foi incorporado baseado em um volume sinal de
referência (ou seja: Uma seringa).

Além disso, este fator de calibragem deve levar em consideração
as mudanças de volume associadas a condições atmosféricas.
Sendo o fator mais influente a temperatura.
O DATOSPIR MICRO inclui um Programa de Calibragem rápida
e fácil (menos de um minuto) para verificação e auto correção
do desvio nas medições tomadas baseado em um padrão ou
volume de referência para o controle de qualidade de diferentes
testes espirométricos.

A regularidade da calibragem depende do usuário, apesar
de que, instruções normativas recomendem que seja feita
diariamente ou semanalmente.

PROCESSO DE CALIBRAGEM
O processo de calibragem é como se segue:

1

Instale O espirômetro e a seringa como na figura
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Mangueira de Registro

Seringa de
Calibragem

2

Ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão
que a seguinte tela seja mostrada:

3 Com os botões

4 Pressione

ou

e aguarde

selecione:

, a seguinte tela irá aparecer:

5 Pressione

e entre o volume da seringa em litros (entre
0 e 6 litros, dependendo da seringa)
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Se um 0 for entrado, os fatores predeterminados serão usados
(Fct = 1 e NPulsos = 188) e o processo de calibragem é
completado.
NOTA:
Onde a seringa não estiver disponível, o valor entrado em
Volume não é relevante e não é levado em consideração
quando da calibragem automática do equipamento.

6 Pressione

. A seguinte tela irá aparecer:

Se o número de pulsos associados a sua turbina for como
aparece na tela, continue sem modificá-lo.
Se for diferente, entre o número de pulsos da turbina. Nesse
caso, os fatores são calculados e o processo de calibragem
completado.
NOTA:
Cada turbina é individualmente calibrada de fábrica
e é associada a um fator equivalente aos pulsos/
litros detectados e impressos na mesma. Apesar de a
dispersão entre as turbinas estar dentro de ±3%, vale
a pena entrar esse fator no espirômetro se a turbina
for alterada para obter a máxima precisão na medição.
Onde a seringa não estiver disponível, é muito importante
entrar o Número de Pulsos da turbina de forma que o
equipamento possa se calibrar automaticamente.

7 Pressione

. A temperatura atmosférica (ºC) detectada
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8

Pressione
. A umidade relativa (%) entrada na
ultima calibragem irá aparecer. Isto pode ser modificado se
necessário.

9 Pressione
. A pressão atmosférica (mmHg) entrada na
ultima calibragem irá aparecer. Isto pode ser modificado se
necessário.

10 Pressione

, a seguinte tela irá aparecer:

11 Pressione novamente e inicie o esvaziamento da seringa
por dois ou mais ciclos consecutivos (um ciclo é igual ao
esvaziamento e o enchimento da seringa). Quando esvaziar
e encher o pistão da seringa devemos mover todo o volume
usado como referência. Se isto não for feito corretamente, o
equipamento irá detectá-lo como «procedimento incorreto».
Além disso, este processo deve ser completado de forma
regular e uniforme, sem causar taxas de fluxo muito altas ou
muito baixas. Onde este não seja o caso, você será solicitado
a repetir o procedimento.
O tempo de cada ciclo (esvaziamento mais o enchimento da
seringa) não deve ser de menos que quatro segundos e não
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mais que dez.
O equipamento espera por 30 segundos para o início da
calibragem. O processo deve ser reiniciado se esse tempo for
excedido.
Durante a calibragem, a segunda linha da tela irá mostrar
uma barra, o movimento da mesma é proporcional ao volume
aplicado.
No final, a seguinte tela ou similar irá aparecer se o processo
foi feito corretamente:

Volumes calibrados

12 Uma vez que o DATOSPIR MICRO
Pressione
Calibragem

tenha sido calibrado,

e uma tela irá retornar á opção de Iniciar

CALIBRAGEM REGISTRO
O espirômetro tem um registro contendo os fatores inspiratórios
e expiratórios das ultimas dez calibrações executadas. Isto é
extremamente útil para centros que requeiram um controle
de qualidade dos processos que usem.
Para acessar esse registro, selecione a opção:

Pressione
e usando os botões
opção requerida:

e

acesse a
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Deleta o dado das calibrações salvas

Imprime o registro com as calibrações

2.9 BANCO DE DADOS INTERNO
O DATOSPIR MICRO tem um Banco de Dados interno como
padrão que salva os diferentes testes feitos usando o
equipamento e subseqüentemente mostra os, imprime os e/
ou transfere para um PC ou outro sistema computadorizado
para armazenagem ou gerenciamento.
A informação base permanece, mesmo quando o equipamento
é desligado ou as pilhas são removidas.
Existem dois bancos com as mesmas funções mas capacidades
diferentes:
Banco de Dados «L»
Banco de Dados «H»

Os testes que podem ser salvos (usando um FVC de seis
segundos como referência) são:
Banco de Dados «L»
Banco de Dados «H»

150
>1000
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O processo de salvar os testes já foi descrito nas seções
correspondentes a cada teste.
O Banco de Dados sempre salva os parâmetros espirométricos
de cada uma das diferentes modalidades de teste, FVC, VC,
MVV ou Dilatação, apesar de não terem sido selecionadas no
Programa de Customização.
Diferentes funções são possíveis com o espirômetro:

1 Buscar no Banco de Dados
2 Buscar um paciente
3 Buscar um registro
4 Imprimir um relatório sumarizado
5 Deletar o Banco de Dados
Para fazer isso, ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão
e aguarde que a seguinte tela seja mostrada:

Usando os botões

ou

Pressione o botão
desejada.

e com

, selecione a opção:

ou

selecione a função

BUSCA NO BANCO DE DADOS
O DATOSPIR MICRO mostra os parâmetros salvos no Banco
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Selecione a opção:

Para mostrar os resultados dos testes salvos no Banco de
Dados, consulte o diagnóstico de cada um (se a opção estiver
ativada), imprimir um relatório ou deletar um teste do Banco
de Dados.
Pressione o botão
desejada:

e com

ou

selecione a opção

BUSCA POR PACIENTE
Selecione a opção:
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para buscar um paciente no Banco de Dados.
Pressione o botão

e entre o código do paciente.

BUSCA POR REGISTRO
Selecione a opção:

para buscar um registro no Banco de Dados.
Pressione o botão

e entre o número de registro.

RELATÓRIO SUMARIZADO
Selecione a opção:

para imprimir um relatório com a lista de testes salvos no
Banco de Dados. Pressione o botão

.

DELETAR BANCO DE DADOS
Selecione a opção:

Para deletar o Banco de Dados inteiro Pressione o botão
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O equipamento tem um programa de manutenção para ajustar
e/ou verificar o funcionamento de certas opções.
Da tela principal, Pressione os botões
escolher:

ou

para

Pressione o botão

para acessar as opções de Manutenção.

Usando os botões
opções para:

e

, você pode navegar as diferentes

1 Configurar a calibragem e/ou avisos de manutenção
2 Ajustar o contraste da tela
3 Auto verificar o equipamento
4 Configurar o equipamento
5 Verificar com curva padrão PRÉ salvas
AVISOS
Selecione a opção:

Esta opção Indica os testes completados e permite que os
períodos em dias entre as calibrações ou entre manutenções
preventivas no equipamento sejam definidas.
Se os dias especificados sem calibragem ou manutenção forem
excedidos, o equipamento avisará mostrando um sinal na tela
toda vez que for ligado. Se o valor 0 dias for entrado, o aviso
não será dado.
Pressione

e a próxima tela irá aparecer para entrar o
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período de calibragem.

Pressione e a próxima tela irá aparecer para entrar o período
de manutenção.

Pressione
e uma tela informativa irá aparecer com a data
do último serviço de manutenção.
Pressione
e uma tela informativa irá aparecer com o
número total de testes completados.
Pressione
e uma tela informativa irá aparecer com o
número de testes completados desde o último serviço de
manutenção.
CONTRASTE DO LCD
Selecione a opção:

Usando os botões
o contraste da tela.

e

, esta opção permite configurar

VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Selecione a opção:
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Usando os botões

e

selecione:

para verificar a impressora externa selecionada. O logotipo
SIBELMED será impresso com as linhas de cabeçalho e 10
linhas de caracteres.

para ver os valores das seguintes variáveis:

Para testar o LCD usando um:
- Barra de teste: uma barra é desenhada alternadamente na
linha de cima e de baixo da tela LCD.
- Varredura de contraste
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Para verificar a CPU:

1 Calcula a soma de verificação da memória flash. A linha de
cima indica a direção atual e a de baixo a somatória.

2 Calcula a somatória da bios.

3 Teste a RAM interna: sucessivamente escrevendo e lendo
o valor 0x55 em uma RAM interna. A linha de cima indica a
direção atual e a linha de baixo o número de erros no processo
de escrita/leitura.

4 Teste a RAM externa: no mesmo processo da RAM interna.

para verificar se o liga e desliga automático do equipamento
funciona adequadamente. Ao selecionar esta opção, o
equipamento liga e desliga automaticamente após 5 segundos.
CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Selecione a opção:
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Usando os botões

e

selecione:

para resetar todas as variáveis do equipamento.

para reindexar o Banco de Dados.

para escolher o modo de apresentação da curva VC (Normal :
expiração para cima / Invertida: expiração para baixo).

para consultar o botão de atualização para o programa em
flash.
CURVAS ATS
Selecione a opção:

Esta opção verifica o funcionamento correto do equipamento
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usando curvas PRÉ salvas.
Usando os botões

e

selecione:

Selecione a opção e seguindo as instruções na tela, que são
semelhantes aos procedimentos FVC, VC e MVV. Com essas
curvas você pode operar o equipamento como se fossem curvas
reais de pacientes, com leves exceções.

2.11 ATUALIZAÇÃO O SOFTWARE INTERNO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem dois tipos de software
interno:
• Bios (programa de controle básico do hardware)
• Flash (programa contendo todas as opções do equipamento)
A opção de atualização permite atualizar a versão da Bios e/
ou Flash sem ter que levar o equipamento para a fábrica e
sem ter que abrí-lo.
AVISO
Ambas as atualizações são completadas através da porta
serial (RS232)
ATUALIZAÇÃO DA BIOS
O processo de atualização do programa BIOS é como se segue:

1 Execute o Programa de Espirometria W20s e acesse a opção
- Opção de Teste de Hardware.
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2 Desligue o equipamento.
3

Com o DATOSPIR MICRO desligado, remova a tampa
traseira, desconecte o bluetooth (onde aplicável) e LIGUE
ambos os botões.
AVISO
Esta opção deve ser executada por um perito ou
especialista.

4 Ligue o equipamento e apóie o na mesa com a tela visível.
5 Pressione o botão

for 1 segundo e solte. Nada irá aparecer

na tela.

6 Copie o arquivo Bios (DMBios.tsk) para o \FIRMWARE
diretório da aplicação (W20s).
7

Execute o Programa de Espirometria W20s, acesse a
Configuração - Opção ligação e verifique se o DATOSPIR MICRO
está selecionado.

8

Acesse a Configuração - Utilitários - Opção Atualizar Bios.

9 Siga as instruções na tela e aguarde o final do processo.
10 Uma vez completado DESLIGUE ambos os botões de
atualização novamente, substitua o Bluetooth (onde aplicável)
e feche a tampa.
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ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA FLASH
A memória flash pode ser atualizada com uma nova versão
do programa (no qual melhorias tenham sido incluídas) ou
para adicionar outra opção ao equipamento (opção dilatação,
bluetooth, etc.).
No caso da última, a SIBEL, S.A.U. irá providenciar uma nova
chave de atualização.
No caso da primeira, consulte a chave no equipamento antes
de iniciar o processo de atualização:
Ligue o DATOSPIR MICRO e selecione o seguinte no menu
principal

Acesse a opção

e consulte a chave de atualização em

Pare o DATOSPIR MICRO.
O processo de atualização é como se segue:

1

Execute o Programa de Espirometria W20s e acesse a
opção - Opção de Teste de Hardware.
Execute um teste de comunicações para verificar se as
conexões estão corretas.

2 Desligue o DATOSPIR MICRO.
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4 A chave de acesso da BIOS é então solicitado (Pressione
e então ) para evitar que qualquer usuário seja capaz de
acessar por engano.
5 Copie o novo arquivo fornecido pela SIBEL contendo a
atualização (DMFlash.tsk) do \FIRMWARE diretório da aplicação
(W20s).
6

Execute o Programa de Espirometria W20s, acesse a
Configuração - Opção ligação e verifique se o DATOSPIR MICRO
está selecionado.

7 Acesse a Configuração - Utilitários - opção Atualiza a
Memória Flash (o Programa de Espirometria W20s em modo
«demo» fornecido na compra do equipamento será suficiente).
Uma caixa de diálogo irá se abrir onde a chave de atualização
(consulte previamente se esta é uma versão de atualização
ou a fornecida pela SIBEL se for uma opção de atualização)
deve ser entrada.
8 O novo programa será transmitido. O processo pode levar
cerca de 10 minutos, dependendo do PC.

9 Desligue o DATOSPIR MICRO.
2.12 OPERAÇÃO NO MODO DOENTE
O espirômetro DATOSPIR MICRO é muito útil para monitorar
e controlar os pacientes asmáticos ou outros para atender aos
critérios do especialista. Nesta opção, O espirômetro é um
equipamento extremamente fácil de usar, pois a seqüência de
instruções na tela irá guiar os pacientes durante o procedimento
espirométrico. Por sua vez, ele automaticamente salva o
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melhor procedimento feito nos diferentes testes na memória.
Isto permite ao especialista analisá-los subseqüentemente e
fazer o diagnóstico correspondente.
Também é possível transferí-los do Banco de Dados do
equipamento para o Banco de Dados do PC usando Software
de espirometria W20s.
Três estágios podem ser descritos para uma melhor
compreensão deste modo de operação:

1 Configuração do espirômetro
2 Aquisição de testes espirométricos
3 Mostra da informação salva
CONFIGURAÇÃO
O especialista deverá configurar o espirômetro em modo
doente e fornecer as instruções necessárias ao paciente. O
processo a ser seguido é descrito abaixo:
Ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão
a seguinte tela seja mostrada:

Usando os botões

ou

e aguarde que

, selecione a opção:

e então
Doente
A customização para modo doente inclui a customização dos
detalhes do paciente e dos dados de teste.
511-A00-MU5 • REV. 2.06

Manual do usuário

83

e entre os dados solicitados nas sucessivas telas

Entre 0 e 9999999999

Entre 4 e 100

Entre 50 e 230 cm

Entre 15 e 200 Kg

Entre masculino e feminino

Entre 0 e 20 cigarros

Selecione
Doente
para configurar o semáforo e os alarmes. A seguinte tela irá
aparecer:
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Selecione o parâmetro de referência para o procedimento.
O valor de referência irá então aparecer, dependendo da idade,
peso, etc. do paciente e das tabelas ativadas no Programa de
customização. Este valor pode ser mudado pelo especialista
para os pacientes que, sob condições controladas de asma,
tem um desvio significativo quanto ao padrão de referência.
O valor programado será equivalente a 100% no controle
subseqüente.

Selecione o valor, onde necessário, e pressione

.

Os níveis devem ser definidos em porcentagens em relação ao
valor previamente selecionado entre os diferentes indicadores
do semáforo. Os níveis padrão são:
Zona VERDE
Zona AMARELA
Zona VERMELHA

Entre 100% e 80% Normal
Entre 80% e 50% Precaução
Entre 50% e 0% Aviso

Selecione o nível, onde necessário, e pressione .
Os alarmes são um lembrete para o paciente, pois o teste
pode ser feito a qualquer momento, apesar de ser diferente
do horário programado, e o horário em que é executado é
anotado.

Nenhum, um, dois ou três alarmes diários para o teste
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Horário do primeiro teste

Horário do segundo teste

Horário do terceiro teste

Dias da semana quando os testes são feitos

O modo doente agora está configurado de forma que você
simplesmente tem que acessar a seguinte opção da tela
principal para ativá-lo:
Mostra o modo atual
Pressione o botão
equipamento.

para mudar o modo e desligar o

AQUISIÇÃO DE TESTES ESPIROMÉTRICOS
Uma vez que o equipamento tenha sido configurado pelo
especialista o processo de aquisição de teste pode iniciar.
A capacidade de armazenagem é de 150 ou 1000 testes,
dependendo do Banco de Dados (‘L’ ou ‘H’).
O especialista irá explicar o teste para o paciente,
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particularmente o procedimento de expiração forçada,
a seqüência de operação do equipamento e quando os
testes devem ser feitos.
A seqüência de operação é como se segue:
• Se o processo de ligar é manual (o paciente liga o
equipamento):
A tela inicial irá aparecer juntamente com o modelo, a versão
do programa e a versão da bios (o programa roda durante o
boot), a data e a hora.
• Se o processo de ligar é automático (porquê é o horário
programado em Alarmes):

1

O equipamento irá iniciar e a tela inicial irá aparecer
juntamente com o modelo, a versão do programa e a versão
da bios, a data e a hora.
A seguinte tela irá então aparecer:

e o equipamento irá emitir um bipe a cada 10 segundos.
Se, por 2 minutos,
irá desligar.
Pressione o botão

não for pressionado, o equipamento

.

2 A seguinte tela irá aparecer:

Ao paciente é dado 30 segundos para iniciar o procedimento
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3

A seguinte tela é então mostrada:

4

O paciente tem que executar três procedimentos
expiratórios. Após os três procedimentos, uma seta irá
aparecer para indicar a zona do semáforo em questão (VERDE,
AMARELO ou VERMELHO), em concordância com o programa
produzido pelo especialista.
O equipamento automaticamente salva o melhor procedimento
na memória, de acordo com o seguinte critério:
• O que tiver a melhor soma de FVC + FEV1 é considerado o
melhor.
• O que tiver o melhor FVC é considerado o melhor.
• O que tiver o melhor FEV1 é considerado o melhor.
• As curvas com avisos (ET, EX) são consideradas as piores.

5 Como uma diretriz para subseqüente controle e diagnóstico,
os pacientes podem notar, onde aplicável, um ou vários dos
diferentes sintomas durante o teste (TOSSE, OFEGÂNCIA,
DIFICULDADES DE RESPIRAÇÃO ou MUCOSIDADE).
O grau de severidade pode ser determinada para cada sintoma
entre os seguintes valores:
•
•
•
•

NENHUM (Sem sintoma)
BAIXO
MÉDIO
ALTO

NOTA IMPORTANTE:
Proceda da seguinte maneira para ir do MODO DOENTE
para o MODO HOSPITALAR:
Para equipamentos com o botão .
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pressionados ao mesmo
.

O seguinte aviso irá aparecer na tela após uns poucos
segundos:
SOLTE BOTAO
Você deve então soltar os botões
está em modo hospitalar.

e . O espirômetro agora

MOSTRANDO A INFORMAÇÃO SALVA
A informação salva pode ser mostrada no espirômetro
DATOSPIR MICRO ou no PC usando o Software de
espirometria W20s.
Em ambos os casos, as opções anteriormente mostradas
podem ser escolhidas (consultando um parâmetro, imprimindo
um relatório, etc.).
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Todas as seções neste Capítulo (exceto 3.13 OPERAÇÃO NO
MODO DOENTE) referem-se ao MODO HOSPITALAR.

3.1 ÁRVORE DE FUNÇÕES
A árvore de funções do espirômetro DATOSPIR MICRO é
mostrada para possibilitar um melhor entendimento de sua
estrutura. Essa estrutura corresponde aos Modelos B e C e é
caracterizada pelo fato de que contém menus gráficos.
Para navegar os diferentes menus do equipamento, DATOSPIR
MICRO Modelos B e C tem um apontador para selecionar os
ícones que aparecem na tela.
O caractere (número ou letra) também deve ser selecionado
para escrever nos campos numéricos ou alfanuméricos usando
o apontador.
AVISO
É recomendável usar o apontador incluído com o
DATOSPIR MICRO. A SIBEL S.A.U. não é responsável
por qualquer dano causado quando outros apontadores
forem utilizados.
Objetos pontiagudos não devem ser usados sob
nenhuma circunstância.
As seguintes opções podem ser acessadas do menu principal,
dependendo das opções inclusas:
ESPIRÔMETRIA
CALIBRAGEM
BANCO DE DADOS
CUSTOMIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
MODO DE OPERAÇÃO
DILATAÇÃO
RELATÓRIO
BLUETOOTH
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• Teste de Capacidade vital sob esforço «FVC»
Dados do teste
Paciente
Código
Nome completo
Idade, altura, peso e sexo
Índice fumante
Fator étnico
Atmosfera
Temperatura
Início do procedimento espirométrico
Apresentação de Gráficos
Fluxo/Volume (apenas em FVC)
Volume/Tempo
Seleção de procedimento
Selecione o melhor procedimento
Seleção da data do procedimento
Memória para cinco procedimentos
Deletando um procedimento
Diagnóstico
Salvando teste para Pós dilatação bronquial
Salvando teste no Banco de Dados
Impressão do teste
• Teste lento de capacidade vital «VC»
Semelhante ao FVC
• Procedimento de Teste da Ventilação Voluntária Máxima
«MVV»
Semelhante ao FVC
CALIBRAGEM
• Calibragem usando uma seringa
• Relatório das últimas calibragens
BANCO DE DADOS
• Busca por paciente código ou número de registro
• Mostra sumarizada dos testes salvos
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• Imprimindo e mostrando um teste
• Deletando um teste
• Impressão sumarizada de testes salvos
CUSTOMIZAÇÃO
• Configuração padrão
Recuperando a configuração
Salvando a configuração
• Customização do modo doente
Paciente e dados do teste
• Customização do Banco de Dados
Numero de registros
• Customização Comum
Acertando o relógio
Código do paciente e outros
Numérico
Alfanumérico
Tipo de pilha
Linguagem operacional
Entrando um cabeçalho no relatório
Selecionando o tipo de impressora
• CUSTOMIZAÇÃO DA ESPIRÔMETRIA
Parâmetros de referência e fator étnico
Parâmetros observados (FVC, VC, MVV)
Seleção de gráficos
Salvando gráficos no Banco de Dados
Imprimindo FVC Fluxo/Volume gráfico
Imprimindo FVC Volume/Tempo gráfico
Imprimindo VC Volume/Tempo gráfico
Imprimindo MVV Volume/Tempo gráfico
Seleção de diagnósticos
Modo de comparação em PÓS dilatação bronquial
% Pesada entre PRÉ e PÓS
% entre REF e PÓS
% entre PRÉ e PÓS
Diferença entre PRÉ e PÓS
Impressão de avisos de procedimento Não-Concordante com
o critério ATS/ERS
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MANUTENÇÃO
• Seleção de avisos
Período entre calibrações
Período entre serviços de manutenção
• Ajustando o Contraste do LCD
• Calibragem da tela de toque
• Verificando o hardware
• Verificando com curvas padrão (FVC, VC, MVV)
• Outros
Notifica a Chave de Atualização do programa e
permite a inicialização do Sistema.
MODO DE OPERAÇÃO
• Doente
• Hospitalar
DILATAÇÃO
• Executando teste pós dilatação bronquial
RELATÓRIO
• Imprimindo um relatório
BLUETOOTH
• Ativando ou desativando o Bluetooth
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3.2 CUSTOMIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Todo usuário deve customizar O espirômetro DATOSPIR
MICRO de acordo com suas necessidades devido á variedade
de opções inclusas.
As diferentes opções incluídas no menu de Customização são
explicadas em detalhe na seção anterior.
Para acessar esta opção, Pressione
CUSTOMIZAÇÃO no
menu principal. A seguinte tela irá aparecer:

Sai desta tela e volta para a anterior
Configuração padrão
Customização para modo doente
Customização do Banco de Dados
Customização comum
Customização da espirometria
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Esta opção customiza quaisquer sub-opções específicas aos
testes espirométricos

Parâmetros de referência
Permite selecionar entre várias tabelas de referência
para crianças e adultos. Dá prioridade à faixa de idade
selecionada para adultos se uma tabela diferente é
escolhida para crianças.
Extrapola os valores para idades fora da faixa da
tabela selecionada.

Parâmetros Observados
Permite que os parâmetros observados ou
parâmetros medidos que você deseja usar sejam
selecionados.
Isto ocorre apenas em nível de tela ou para o
relatório.
Todos os parâmetros são salvos no Banco de Dados
e podem ser ativados a qualquer momento.

Selecionando o tipo de gráfico
Seleção de diagnósticos de acordo com: os
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algoritmos Miller Quadrant Snider, Kory & Lyons

Modo de comparação entre PRÉ bronquial e
PÓS bronquial
C/ Média % Pesada entre PRÉ e PÓS
% entre REF e PÓS
% Porcentagem entre PRÉ e PÓS
Dif. Diferença entre PRÉ e PÓS

Avisos
Impressão de avisos de procedimento NãoConcordante com o critério ATS/ERS
Data da última calibragem
CUSTOMIZAÇÃO DO MODO DOENTE
Nesta opção é possível configurar o DATOSPIR MICRO para
uso em modo doente.
Veja seção 3.13 OPERAÇÃO NO MODO DOENTE.
CONFIGURAÇÃO PADRÃO
Esta opção memoriza o status de um programa de customização
definido pelo usuário para recuperá-lo a qualquer momento
globalmente e automaticamente. Esta opção restaura a
customização original se tiver sido modificada voluntariamente
ou inadvertidamente. Em geral, esta configuração irá
corresponder á mais freqüentemente usada.
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Restaura a configuração padrão

Salva a configuração padrão
Siga as instruções abaixo para salvar a configuração padrão:

1

Customize cada uma das seguintes opções:
Customização do modo doente
Customização do Banco de Dados
Customização Comum
Customização da espirometria
v
Customização da proteção

como descrito nesta seção.

2

Volte para opção de Configuração Padrão e pressione o

botão

.

3 Sua Configuração Padrão foi memorizada.
Se você necessitar modificar a opção de customização durante
um teste, esta pode ser acessada manualmente e modificada.
A configuração padrão pode ser restaurada a qualquer
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momento. Para fazer isso, Pressione o botão

.

CUSTOMIZAÇÃO COMUM
Esta opção customiza certas sub-opções que são comuns a
qualquer teste feito usando o DATOSPIR MICRO.

Acerta o relógio interno do equipamento (hora e
data)

ou

Modo (Alfanumérico ou numérico)

ou
Tipo de pilha (alcalina ou NiMh) Esta seleção
apenas afeta o cálculo feito no equipamento para indicar o
nível de carga da pilha

Linguagem operacional

Entre um cabeçalho no relatório
Isto permite inserir duas linhas de cabeçalho com
um máximo de 33 caracteres/linha. Pode incluir o
nome do hospital, o médico, etc. e irá aparecer em
cada relatório.
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Customização da proteção (PIN)

CUSTOMIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Permite mudar a senha (PIN) solicitada para ligar o
equipamento (se a opção de proteção estiver ativada) e para
ativar ou desativar a proteção do equipamento. A senha (PIN)
deve ser de 4 dígitos.
A seguinte tela aparecerá ao acessar esta opção

Para ativar a proteção, assinale a caixa de verificação e entre
a senha na Nova Caixa de Senha.
Para mudar a senha (PIN), você deverá digitar a atual na caixa
de Senha Atual . Se uma senha errada for entrada três vezes,
o equipamento irá travar e desligar.
A senha (PIN) pode ser re-ativada entrando-se a senha atual
e des-assinalando a caixa de verificação.
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CUSTOMIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS
Esta opção permite escolher o número de registros a avançar
se estiver executando avanço rápido usando o motor de busca
do Banco de Dados.

3.3 PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Se a proteção do equipamento tiver sido ativada, a seguinte
tela irá aparecer quando é ligado:

Entre a senha (PIN) e Pressione

.
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Entre o código de desbloqueio (PUK) fornecido na compra do
equipamento e Pressione

.

Se o código correto for entrado, o DATOSPIR MICRO irá
destravar e a tela principal irá aparecer. Daí em diante,
o equipamento irá retornar a seu status inicial (Proteção
desativada e SENHA 0000).
Se o código errado for entrado, o equipamento irá permanecer
travado.
Isto evita acesso não autorizado ao equipamento e, mais
especificamente, aos dados particulares que contenha.

3.4 PROCEDIMENTO DE TESTE DE CAPACIDADE VITAL
SOB ESFORÇO «FVC»
Os procedimentos a serem feitos para executar os teste
de Capacidade Vital sob Esforço «FVC», Teste Lento
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Se a senha configurada na customização de proteção do
equipamento for entrada, acesso será dado ao DATOSPIR
MICRO e a tela principal irá aparecer.
Se uma senha (PIN) errada for entrada três vezes, o
equipamento irá travar e desligar. A seguinte tela irá aparecer
quando for reiniciado:
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de Capacidade Vital «VC» e Procedimento de Teste
da Ventilação Voluntária Máxima «MVV» são muito
parecidos. Portanto, apenas uma descrição detalhada será
dada nesta seção.
ENTRANDO OS PARÂMETROS DO PACIENTE
Ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão

, espere que

a tela principal seja mostrada e Pressione o botão
.
Uma das seguintes telas irá aparecer, dependendo do modo
selecionado (numérico ou alfanumérico):

O significado de cada campo é como se segue:
Cod (Código): campo numérico ou alfanumérico de 10
caracteres , depende da opção customizada, corresponde ao
código do paciente.
Tec (Técnico): campo numérico de 10 caracteres correspondente
ao código do técnico executando o teste.
Yrs (Idade): Numero correspondente a idade, entre 4 e 100.
cm (Altura): Altura em cm entre 50 e 230.
kg (Peso): Peso em kg entre 15 e 200.
/

(Sexo): Entre masculino e feminino
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SmkI (Índice fumante): Entre 0 e 200 maços ao dia
multiplicado pelo número de anos.
O Índice fumante é o mesmo que o número de cigarros
fumados por dia dividido por 20 e multiplicado pelo número
de anos fumando (cigarros dia x anos fumando / 20).
EtF (Fator étnico): Entre 80 e 120%, o fator étnico é usado em
áreas sem seus próprios parâmetros de referência e usando
alguns existentes mas que são corrigidos por uma porcentagem
específica.
Este fator DEVE SER AJUSTADO PARA 100 SE NÃO FOR USADO
e pode apenas ser modificado pelo Programa de Customização.
Nam (Primeiro nome): campo alfanumérico de 20 caracteres
correspondente ao nome do paciente. Pode ser omitido se
desejado.
Sur (Sobrenomes): campo alfanumérico de 25 caracteres
correspondente aos sobrenomes do paciente. Pode ser omitido
se desejado.
Em campos alfanuméricos (Primeiro nome, Sobrenome,
Código, etc.), um duplo clique no campo pode deletá-lo
totalmente.

Entre os detalhes do paciente e pressione o botão
ir para a tela de teste.

para
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ENTRANDO TESTE DE CAPACIDADE VITAL SOB ESFORÇO
«FVC»

Volte a tela anterior
Iniciar o procedimento
Salvar o procedimento no Banco de Dados
Modificar os detalhes do paciente
Próximo (ver os segundo grupo de botões)
Volta (ver o primeiro grupo de botões)
Deletar o procedimento
Mostrar o diagnóstico do procedimento
Imprimir o relatório do procedimento

Há outras áreas da tela que também tem certas funções:
• Pressionar os eixos das coordenadas, muda o tipo de
gráfico (Fluxo/Volume ou Volume/Tempo).
• Pressionar os parâmetros mostra a tela contendo os dados
do procedimento selecionado.
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• Pressionando-se a área do gráfico faz os botões desaparecerem
e torna-o maior ou menor.

ou
Torna o gráfico maior ou menor
• Pressionando-se a área de referência (parte superior da
tela) acessa os detalhes do paciente.

O técnico que irá executar os testes espirométricos forçados
deverá saber os procedimentos normais requeridos de
forma que o paciente possa ser orientado. De outra forma, é
recomendável rever a documentação sobre o assunto.
Quando a espirometria for ser executada, os seguintes passos
devem ser levados em consideração:
Recomendamos o uso de filtro bactericida, adaptado à turbina,
no momento da manobra espiratoria/inspiratória.

1 Verifique se o bocal está corretamente inserido na turbina,
como na figura
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COLOQUE
FIRMEZA

COM

2 Instrua o paciente sobre como o teste está sendo executado,
pois sua cooperação é vital para que seja completado
corretamente.
Reveja o Capítulo 7 TÉCNICAS DE ESPIRÔMETRIA.
Os pacientes podem executar o procedimento de espirometria
de duas maneiras diferentes:

• A primeira consiste em iniciar o procedimento com
uma EXPIRAÇÃO FORÇADA seguida por INSPIRAÇÃO
FORÇADA, se necessário.
• Na segunda maneira o paciente respira normalmente
através da turbina, e quando indicado pelo técnico, inspira
profundamente enchendo completamente os pulmões, e então
executa a EXPIRAÇÃO FORÇADA seguida por INSPIRAÇÃO
FORÇADA, se necessário.

3 Informe o paciente sobre como segurar o equipamento
quando for usar o espirômetro, tomando cuidado para não
pressionar nenhum botão e ajuste do clipe nasal.
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e espere até que uma seta piscando
apareça na tela. Então inicie o procedimento espirométrico.
O procedimento sendo feito pode ser encerrado a qualquer
momento pressionando-se o botão

.

O equipamento é segurado de forma que o médico possa ver
a tela enquanto o paciente está fazendo os testes.

*
: Indica o procedimento sendo feito
: Indica o procedimento selecionado
(o melhor é selecionado por predefinição - M1)
No final do procedimento, um ou mais dos Avisos, se ativados
no programa de customização, podem aparecer para avisar se
o procedimento obedece ao critério ATS/ERS.
M5
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De acordo com a indicação, o procedimento não foi executado
de acordo com um dos seguintes critérios ATS/ERS:
ET - Indica que a expiração não foi completada de maneira
satisfatória, pois a variação do volume no ultimo segundo do
procedimento foi abaixo de 25 ml, ou o procedimento durou
menos que 6 segundos (em pacientes com idade de 10 anos
ou mais) ou menos de 3 segundos (em pacientes com menos
de 10 anos de idade).
EX - Indica que o início da expiração não foi satisfatório, pois
o volume extrapolado está acima de 5% da FVC ou 0.15 litros.
O ATS/ERS recomenda que seja menos que 5% da FVC ou
0.15 litros, o que for mais alto.
O técnico executando a espirometria pode, onde
considerado apropriado, desativar esses avisos no
Programa de customização. Nesse caso, eles também
serão removidos do relatório impresso.
Essa desativação ocorre apenas em nível de tela. Os
avisos ainda são levados em consideração quando da
solicitação do procedimento.
ATENÇÃO: Verifique no Programa de Customização se as
REFERÊNCIAS e o FATOR ÉTNICO foram adequadamente
selecionados.
O fator étnico modifica o valor das Referências de acordo
com a porcentagem selecionada. 100% é equivalente
ao valor padrão de Referências sem modificações.

5 Execute o novo procedimento espirométrico.
• O novo gráfico é sobreposto para compará-lo com o melhor
(M1/ linha pontilhada) dos que foram salvos.
• Quantos procedimentos forem necessários podem ser
executados. O DATOSPIR MICRO irá sempre salvar os cinco
melhores resultados de FVC e VC e os três melhores para MVV,
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• Os diferentes regulamentos recomendam ao menos
três procedimentos satisfatórios nos quais os critérios de
repetibilidade sejam obedecidos mas não mais do que oito,
pois isso poderia cansar o paciente.
• O último procedimento entrado permanece piscando e
corresponde ao gráfico de linha contínua. Onde mais que
cinco procedimentos tiverem sido entrados e nenhum estiver
piscando, isto indica que a última entrada é pior que as cinco
salvas e será deletada.
• Se três ou mais procedimentos tiverem sido completados e
os sinais FVC e/ou FEV1 estiverem piscando, isto indica que o
critério de repetibilidade para um ou ambos os parâmetros foi
atingido, de acordo com o ATS/ERS. Este critério indica que os
dois melhores valores observados de FVC e os melhores dois
de FEV1 diferem em não mais que 150 ml se o FVC é maior
que 1 litro ou em não mais que 100 ml se o FVC é abaixo ou
igual a um litro.
NOTA: Lembre-se que usando o botão
de retorno
é possível retornar no menu sem perder a informação
disponível até agora, a menos que você troque o paciente
entrando um novo código ou em outra ocasião, apesar
disto ser previamente indicado na tela.
(*) Critério ATS/ERS:
O procedimento com menos avisos é considerado o melhor (ET, EX).
Com o mesmo número de avisos, o procedimento com o mais alto
valor somado de FVC+FEV1 é considerado o melhor.

MOSTRANDO OS RESULTADOS
Pressione a área de parâmetro. Os dados do procedimento
selecionado serão mostrados (M1 por Predefinição).
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Volta para a tela anterior
Muda o procedimento
Mostra o diagnóstico do procedimento selecionado
Imprimir o relatório do procedimento selecionado
Salva o procedimento selecionado no Banco de Dados
ou

Mostra os parâmetros restantes, se selecionado

• A tela mostra os valores de referência, os valores observados
e a % entre ambos os parâmetros selecionados no Programa
de customização. Se um * aparecer após o Teste REF, isto
significa que os valores de referência foram extrapolados.
• Também mostra:
- Os melhores valores de FVC e FEV1 que pode corresponder
a diferentes procedimentos.
- Fator étnico (se não for usado, deve ser 100)
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AVISO:
Como indicado, o melhor procedimento é designado
M1. Portanto, use M1 para mostrar o diagnóstico, para
imprimir o relatório ou para salvar o procedimento para
a PÓS dilatação bronquial ou para o Banco de Dados
interno, exceto onde o usuário considere oportuno
escolher um diferente.
TIPO DE DIAGNÓSTICO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem dois tipos de diagnóstico
que podem ser selecionados no Programa de customização.
NOTA:
Se você não concordar com esses dois critérios, não os
use como referência.
O diagnóstico e os resultados do teste devem sempre
ser validados pelo especialista.
• Diagnóstico Miller
Apresenta as seguintes informações NORMAL, RESTRITIVO,
OBSTRUTIVO ou COMBINADO, de acordo com o critério do
seguinte gráfico
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• Diagnósticos Snider, Kory & Lyons
É baseado nos seguintes critérios:
Se o FVC > 80% do FVC referência e FEV1 > 80% do FEV1
Referência
Valores na faixa de referência. Diagnóstico Normal
Se FEV1/FVC% < FEV1/FVC% Referência e FEV1 < 80% do
FEV1 Referência
Defeito ventilatório obstrutivo
FEV1 < 80% Ligeiro
FEV1 < 65% Moderado
FEV1 < 50% Intenso
FEV1 < 35% Muito Intenso
Se FEV1/FVC% > FEV1/FVC% Referência e FVC < 80% do
FVC referência
Defeito ventilatório não obstrutivo
FVC < 80% Ligeiro
FVC < 65% Moderado
FVC < 50% Intenso
FVC < 35% Muito Intenso
Se FEV1/FVC% > FEV1/FVC% Referência e FVC > 80% do
FVC referência
Há suspeita de defeito ventilatório misto
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Se o teste de pós dilatação bronquial is executado e o FEV1
PÓS exceder o FEV1 base ou PRÉ em 15%
Há uma resposta positiva á medicação dilatadora
bronquial
Para ver o diagnóstico do procedimento selecionado, Pressione
o botão

Uma das seguintes telas irá aparecer, dependendo do
diagnóstico customizado:

Pressionando
ou
mudar o diagnóstico.

, respectivamente, você pode
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FEV1 Referência
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MEMORIZANDO TESTES DE FVC
Memorizando um teste no Banco de Dados interno
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem um Banco de
Dados interno que pode salvar diferentes testes que são
subseqüentemente transferidos ao Banco de Dados de um PC.
Este banco pode ser do tipo «L» ou «H», dependendo de
sua capacidade.
O procedimento selecionado por Predefinição é o melhor (M1).
Se você quiser salvar outro, este deve ser selecionado antes.
Uma vez que o procedimento a ser salvo no Banco de Dados
tenha sido selecionado, na tela de teste Pressione o botão
. A seguinte tela irá aparecer:

Pressione o botão
. A seguinte mensagem irá aparecer,
indicando que o procedimento foi salvo:
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Estas opções permitem que um teste seja salvo no modo de
PRÉ dilatação bronquial para então compará-lo com o modo
PÓS dilatação bronquial.
O processo é semelhante ao descrito acima:
Uma vez que o procedimento a ser salvo no Banco de Dados
tenha sido selecionado, na tela de teste Pressione o botão
.
A seguinte tela irá aparecer:
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Pressione o botão
. A seguinte mensagem irá aparecer,
indicando que o procedimento foi salvo.

IMPRIMINDO THE FVC
O espirômetro DATOSPIR MICRO pode imprimir qualquer
procedimento feito usando uma impressora externa.
O procedimento selecionado por Predefinição é o melhor (M1).
Se você quiser produzir um relatório com outro, este deve ser
selecionado antes.
Verifique se a impressora está pronta e conectada. Selecione
o procedimento a ser impresso (piscando) na tela de teste e
Pressione

. O melhor (M1) é recomendável.
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A seguinte tela irá então aparecer para indicar o processo de
impressão:

A impressora irá apresentar um relatório similar ao mostrado
na próxima página. Irá incluir os parâmetros e gráficos
correspondentes á curva selecionada.
Se você não quiser que gráficos, certos parâmetros, o
diagnóstico e/ou Avisos ATS/ERS sejam mostrados, desativeos como mostrado na seção 3.2.
Se você quiser uma impressão global do relatório, incluindo os
testes FVC, VC e MVV feitos em um paciente, siga os passos
descritos na seção Impressão de Relatório Geral.
DELETANDO UM PROCEDIMENTO FEITO
O espirômetro DATOSPIR MICRO deleta qualquer procedimento
feito, seja porque você está em dúvida se seus valores estão
corretos devido a falhas na execução, que poderiam distorcer
os resultados, ou por outra razão qualquer.
O procedimento selecionado por predefinição é o melhor (M1).
Se você quiser deletar outro, este deve ser selecionado antes.
Selecione o procedimento a ser deletado (piscando) na tela
de teste e pressione

.
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A seguinte mensagem irá aparecer:

Pressione o botão
para deletar o procedimento. Então
a seguinte mensagem irá aparecer para indicar que o
procedimento foi deletado.

OUTROS TESTES NO MESMO PACIENTE
Você pode fazer o seguinte após fazer o TESTE FVC em um
paciente:
• Um teste VC no mesmo paciente
• Um teste MVV no mesmo paciente
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• Um teste de pós dilatação bronquial no mesmo
paciente
• Imprimir o relatório geral de todos os testes do mesmo
paciente
• Iniciar o processo de teste em outro paciente.
O espirômetro salva o melhor procedimento de cada teste FVC,
VC, MVV e/ou Dilatação bronquial para imprimir um relatório
geral, onde necessário, de todos antes de prosseguir para
outro paciente.
TROCAR O PACIENTE
Esta opção é usada para mudar alguns detalhes de um paciente
existente ou para entrar um novo paciente.

Pressione o botão
na tela de teste para acessar a tela
de detalhes do paciente.
Siga os procedimentos descritos em ENTRANDO OS
PARÂMETROS DO PACIENTE para entrar os detalhes de um
novo paciente ou para modificar os detalhes de um paciente
existente.
NOTA:
No caso de ter modificado alguns detalhes de um
paciente existente, seus parâmetros serão recalculados
levando em consideração as mudanças feitas.
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O procedimento para executar o teste lento de capacidade vital
«VC» é semelhante ao descrito na seção 3.4 PROCEDIMENTO
DE CAPACIDADE VITAL SOB ESFORÇO «FVC» com as seguintes
variações:
Recomendamos o uso de filtro bactericida, adaptado à turbina,
no momento da manobra espiratoria/inspiratória.

1 Acesse o teste «VC» pressionando o botão

da tela

principal e execute o procedimento.

2 Os eixos das coordenadas são sempre mostrados no modo
VOLUME/TEMPO.

3 Instrua o paciente sobre como o teste está sendo executado,
pois sua cooperação é vital para que seja completado
corretamente.

4 O tempo máximo permitido para o procedimento é de 45

segundos.
O equipamento salva um máximo de cinco procedimentos,
ordenados de acordo com o valor de VC, onde M1 é o melhor
VC e M5 o pior.

5 Para medir os parâmetros ERV e TV corretamente,
cada procedimento deverá conter ao menos quatro ciclos
respiratórios.
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6 O registro de parâmetros e gráficos é como mostrado abaixo:
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Os procedimentos para executar o teste da Ventilação
Voluntária Máxima «MVV» são semelhantes ao descrito na
seção 3.4 PROCEDIMENTOS DE CAPACIDADE VITAL SOB
ESFORÇO «FVC» com as seguintes variações:

1

Acesse o teste «MVV» pressionando o botão
principal e execute o procedimento.

da tela

2 Os eixos das coordenadas são mostrados em modo VOLUME/
TEMPO.
3 Instrua o paciente sobre como o teste está sendo executado,
pois sua cooperação é vital para que seja completado
corretamente.

4 O tempo máximo permitido para o procedimento é de 15

segundos.
O equipamento salva um máximo de três procedimentos,
ordenados de acordo com o valor de MVV, onde M1 é o melhor
MVV e M3 o pior.

5 O registro de parâmetros e gráficos é como mostrado abaixo:
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O espirômetro DATOSPIR MICRO permite que o teste de Pós
dilatação bronquial seja executado em FVC, VC e MVV dado
que um teste tenha sido previamente completado no modo
PRÉ dilatação bronquial e salvo no Banco de Dados.
O propósito deste modo de operação é o de proporcionar
resultados espirométricos PRÉ e PÓS a aplicação de drogas
dilatadoras dos brônquios no mesmo relatório.
O procedimento para executar a espirometria Pós dilatação
bronquial é como se segue:

1 Complete um teste FVC, VC ou MVV no paciente antes de
aplicar a droga dilatadora, como descrito na Seção anterior.

2 Memorize o PRÉ teste no Banco de Dados para compará-lo
em modo PÓS, como explicado em MEMORIZANDO TESTE DE
FVC na seção 3.4.

3 Aplique a dosagem de droga dilatadora bronquial
estabelecida pelo especialista no paciente e espere durante o
período padronizado.
4 Na tela principal Pressione o botão
A tela similar á seguinte irá aparecer, que mostra o teste
memorizado em modo PRÉ.
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Usando os botões
e
, os testes VC e MVV podem
ser vistos, respectivamente, salvos em modo PRÉ.

5

Selecione o PRÉ teste com o qual deve ser comparado e

.
pressione
A tela então mostra os dois gráficos (PRÉ e PÓS) com propósito
de comparação:
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PARA TESTE FVC.

• Nesse caso, a curva em modo PÓS bronquial é comparada
com a curva salva em modo PRÉ bronquial.
• A tela de dados mostra os valores observados em modo PRÉ
e PÓS e o método de comparação entre eles, dependendo da
opção selecionada na customização. Veja seção 3.2 PROTEÇÃO
DO EQUIPAMENTO.
% Pesada entre PRÉ e PÓS
% entre REF e PÓS
% entre PRÉ e PÓS
Diferença entre PRÉ e PÓS
• O método mais comum de comparação é a % Pesada, que
corresponde a %PESO = 100x2(PÓS-PRÉ)/(PÓS+PRÉ).
(Veja J.E. Cotes: Lung Function Assessment and Application
in Medicine. Blackwell Sci. 4th Edition 1979, p52-53)
O registro de parâmetros e gráficos é como mostrado abaixo:
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3.8 PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO
OBSERVAÇÕES GERAIS
Os padrões em uso no que tange a espirometria recomendam
que todos os espirômetros sejam periodicamente calibrados.
Isto se deve a alterações que podem modificar as características
dos circuitos eletrônicos elementos mecânicos com o tempo
e causar uma mudança nos fatores de calibragem do
espirômetro. Dessa forma, um sistema de calibragem foi
incorporado com base em um sinal de referência de volume
sinal (ou seja: uma seringa).
Além disso, esse fator de calibragem deve levar em consideração
as mudanças de volume associadas a condições atmosféricas
(temperatura, umidade relativa e pressão barométrica). O
fato de maior influencia é a temperatura, seguida pelo nível
de umidade.
O DATOSPIR MICRO inclui o Programa de calibragem para
checagem rápida (menos de um minuto) e fácil e auto-correção
de desvios nas medições tomadas com base em um padrão ou
volume de referência para o controle de qualidade de diferentes
teste espirométricos.
A regularidade da calibragem depende do usuário, apesar
de os padrões recomendarem que seja feito diariamente ou
semanalmente.
PROCESSO DE CALIBRAGEM
O processo de calibragem é como se segue:

1 Instale O espirômetro e a seringa como na figura
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2 Da tela principal, Pressione o botão
A seguinte tela irá aparecer:

Se houverem calibragens prévias, os detalhes da última irão
aparecer no título.
Entre os dados necessários:
Volume (volume da seringa): entre 0 e 6 litros, dependendo
da seringa.
Se um 0 for entrado, os fatores predeterminados serão usados
(Fct = 1 e NPulsos = 188) e o processo de calibragem é
completado.
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No. of Pulses (numero de pulsos): numero impresso na
turbina que corresponde ao número de pulsos/volta.
Se o número de pulsos associados a sua turbina for como
aparece na tela, continue sem modificá-lo.
Se for diferente, entre o número de pulsos da turbina. Nesse
caso, os fatores são calculados e o processo de calibragem
completado.
NOTA:
Cada turbina é individualmente calibrada de fábrica
e é associada a um fator equivalente aos pulsos/
litros detectados e impressos na mesma. Apesar de a
dispersão entre as turbinas estar dentro de ±3%, vale
a pena entrar esse fator no espirômetro se a turbina
for alterada para obter a máxima precisão na medição.
Temp (temperatura ambiente em ºC): detectada por um
sensor dentro do equipamento. Isto pode ser modificado se
necessário.
HR (umidade relativa em %): entrada na ultima calibragem.
Isto pode ser modificado se necessário.
Pres (Pressão atmosférica em mmHg):entrada na ultima
calibragem. Isto pode ser modificado se necessário.
Tec (Técnico): campo numérico de 10 caracteres correspondente
ao código do técnico executando o teste.

3 Pressione

. Se um número diferente de 0 for entrado e
o No. de Pulsos não foi modificado, a seguinte tela irá aparecer:
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4 Pressione
e inicie o processo de calibragem
esvaziar a seringa por dois ou mais ciclos consecutivos (um
ciclo é igual a esvaziar e reencher a seringa). Quando esvaziar
e encher, o embolo da seringa deve mover todo o volume
usado como referência. Se isto não for feito corretamente,
o equipamento irá detectar como «procedimento incorreto».
Além disso, este processo deve ser completado de forma
regular e uniforme, sem causar taxas de fluxo muito alto ou
muito baixas. Onde este não seja o caso, você será solicitado
a repetir o procedimento.
O tempo para cada ciclo não deve ser menor que três segundos
nem maior que seis.
5 A tela mostra os fatores inspiratórios e expiratórios tomados
pelo equipamento e, se estiverem dentro de 2%, considerarão
o sistema calibrado. Onde este não seja o caso, o item 4 é
repetido.
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6 Uma vez calibrado, saia do Programa de Calibragem e acesse
o programa de espirometria para iniciar um teste.
Nota:
Se, ao entrar os parâmetros de calibragem no item. 2,
o “Volume de Calibragem (l): 0” é alocado, o system
toma os fatores de calibragem “EXP F. e INS F.:1.00”,
correspondentes á calibragem original de fábrica. Essa
calibragem deve apenas ser usada como uma diretriz e
no caso da seringa não estar disponível.
REGISTRO DE CALIBRAGEM
O espirômetro tem um registro contendo os fatores inspiratórios
e expiratórios das ultimas dez calibrações feitas. Isto é
extremamente útil para locais que demandem um controle de
qualidade dos processos que use.

Para fazer isso, Pressione
de calibragem.
A seguinte tela irá aparecer:

na primeira tela de processo
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Deleta o registro
Imprime os registros existentes
e

Navega entre as diferentes calibragens

A informação mostrada é:
•
•
•
•
•
•

Número de registros disponível
Data da calibragem
Hora da calibragem
Volume da calibragem
Fator expiratório
Fator inspiratório

3.9 BANCO DE DADOS INTERNO
O DATOSPIR MICRO tem um Banco de Dados interno como
padrão que salva os diferentes testes feitos usando o
equipamento e subseqüentemente mostra os, imprime os e/
ou transfere para um PC ou outro sistema computadorizado
para armazenagem ou gerenciamento.
A informação base permanece, mesmo quando o equipamento
é desconectado.
Existem dois bancos com as mesmas funções mas com
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capacidades diferentes:
Banco de Dados «L»
Banco de Dados «H»
Os testes que podem ser salvos (usando um FVC de seis
segundos como referência) são:
Banco de Dados «L»
Banco de Dados «H»

150
>1000

O processo de salvar os testes já foi descrito nas seções
correspondentes a cada teste.
O Banco de Dados sempre salva os parâmetros espirométricos
de cada uma das diferentes modalidades de teste, FVC, VC,
MVV ou Dilatação, apesar de não terem sido selecionadas no
Programa de Customização.
Diferentes funções são possíveis com o espirômetro:

1 Buscar no Banco de Dados
2 Buscar um paciente
3 Buscar um registro
4 Imprimir um relatório sumarizado
5 Deletar o Banco de Dados
Para fazer isso, ligue o DATOSPIR MICRO usando o botão
e aguarde que a seguinte tela seja mostrada:
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Pressione
para acessar a tela com as opções para serem
escolhidas no Banco de Dados.

Volta para a tela principal
Busca por paciente
Busca por registro
Buscar no Banco de Dados.
Relatório sumarizado
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Deletar o Banco de Dados.
U.

BUSCA NO BANCO DE DADOS

Selecione a opção
de Dados

para mostrar o teste salvo no Banco

Volta para a tela anterior

e
Retrocede/avança através dos registros
A rapidez do movimento é configurada no menu de
Customização.

Deleta o teste selecionado
Mostra o teste selecionado
511-A00-MU5 • REV. 2.06

139

Navega através dos diferentes testes

Selecione um teste e Pressione
acessada:

. A seguinte tela é

Volte a tela anterior
Mostra dados do teste
Mostra o diagnóstico do teste
Imprime o teste
• Pressionar os eixos das coordenadas muda o tipo de gráfico
(Fluxo/Volume ou Volume/Tempo).
• Pressionar a área do gráfico faz os botões desaparecerem e
torna-o maior ou menor.
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BUSCA POR PACIENTE

Selecione a opção
para buscar um paciente no Banco
de Dados.
A seguinte tela irá aparecer:

Entre o código do paciente e Pressione

.

Se o paciente existir, a tela de busca no Banco de Dados irá
aparecer.
Onde este não seja o caso, a seguinte mensagem de aviso
irá aparecer:
«PACIENTE CODE NOT FOUND».
BUSCA POR REGISTRO

Selecione a opção
de Dados.

para buscar um registro no Banco

A seguinte tela irá aparecer:
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RELATÓRIO SUMARIZADO

Selecione a opção
para imprimir um relatório com a
lista de testes salvos no Banco de Dados.
A seguinte tela irá aparecer para indicar o processo de
impressão:
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Entre o número de registro e Pressione .
Se o registro existe, a tela de busca no Banco de Dados irá
aparecer.
Onde este não seja o caso, a seguinte mensagem de aviso irá
aparecer: «REGISTER ID NOT FOUND».
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DELETAR BANCO DE DADOS

Selecione a opção
para Deletar o Banco de Dados.
A seguinte mensagem irá aparecer:

Pressione

para aceitar e Deletar o Banco de Dados ou

Pressione

para voltar á tela anterior sem deletar.

3.10 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
O equipamento tem um programa de manutenção para ajustar
e/ou verificar o funcionamento de certas opções.
Da tela do menu principal, Pressione
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Ativa a calibragem e/ou avisos de manutenção
Ajusta o contraste da tela
Calibragem da tela de toque
Auto-verifica o equipamento
Verifica com curvas padrão PRÉ salvas
Configuração do equipamento

AVISOS
Selecione a opção

.

A seguinte tela irá aparecer com a informação sobre
o último serviço de manutenção, os testes executados e os
testes executados desde o último serviço de manutenção.
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Pressione

.

Esta tela define os períodos em dias entre calibrações ou entre
serviços de manutenção preventiva no equipamento.
Se os dias especificados sem calibragem ou manutenção forem
excedidos, o equipamento avisará mostrando um sinal na tela
toda vez que for ligado. Se o valor 0 dias for entrado, o aviso
não será dado.
CONTRASTE DO LCD

Selecione a opção

para configurar o contraste da tela.
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Volta para a tela anterior
Fundo negro/conteúdo em branco
Fundo branco/ conteúdo em negro
Valida a escolha
e

Aumenta/reduz o contraste

VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Selecione a opção
equipamento.

para verificar diferentes partes do
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Volta para a tela anterior

Detalhes do distribuidor

Verifica a impressora externa selecionada.
O logotipo SIBELMED, as linhas de cabeçalho e 10 linhas de
caracteres serão impressas.

Verifica se liga e desliga automático está funcionando
adequadamente. Ao selecionar esta opção, o equipamento liga
e desliga automaticamente após 5 segundos.

Mostra os valores de diferentes variáveis (No. de pulsos,
Fator da Turbina, Pilha Alcalina, Pilha de Lítio, etc.). Isto indica
se o valor lido está correto.

Verificação da CPU.
Isto calcula a somatória do programa da memória flash e a
somatória do programa da Bios. Também indica se há erros
na memória RAM da CPU e numa RAM externa.
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Faz um teste na tela LCD. Siga as instruções dadas
na tela.

Tela de Toque

CURVAS PADRÃO
Selecione a opção
para verificar o funcionamento do
equipamento através de certas curvas pré salvas.

511-A00-MU5 • REV. 2.06

148
148

Capítulo 3: Operação dos Modelos B e C

Manual do usuário

Selecione o tipo de curva e siga as instruções na tela, que são
semelhantes aos procedimentos FVC, VC e MVV. Com essas
curvas você pode operar o equipamento como se fossem curvas
reais de pacientes, com leves exceções.
CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Selecione a opção
do equipamento.

para configurar diferentes opções
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Resetar todas as variáveis do equipamento.
Reindexar o Banco de Dados.
Mudar de VC positiva para VC negativa e vice versa
• Uma chave de atualização também é mostrada, o que é
necessário para atualizar o equipamento e obter uma versão
nova e melhorada do mesmo.

3.11 ATUALIZANDO O SOFTWARE INTERNO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem dois tipos de software
interno:
• Bios (programa de controle básico do hardware)
• Flash (programa contendo todas as opções do equipamento)
A opção de atualização permite atualizar a versão da Bios e/
ou Flash sem ter que levar o equipamento para a fábrica e
sem ter que abrí-lo.

AVISO
Ambas as atualizações são completadas
através da porta serial (RS232)
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ATUALIZAÇÃO DA BIOS
O processo de atualização do programa BIOS é como se segue:

1 Execute o Programa de Espirometria W20s e acesse a
opção - Opção de Teste de Hardware.
Execute um teste de comunicações para verificar se as
conexões estão corretas.
2 Desligue o equipamento.
3

Com o DATOSPIR MICRO desligado, remova a tampa
traseira, desconecte o Bluetooth (onde aplicável) e LIGUE
ambos os botões.
AVISO
Esta opção deve ser executada por um perito ou
especialista.

4 Ligue o equipamento e apóie o na mesa com a tela visível.
5 Pressione o botão liga-desliga por 1 segundo e solte o. Nada
irá aparecer na tela.

6 Copie o arquivo Bios (DMBios.tsk) para o diretório \
FIRMWARE da aplicação (W20s).
7

Execute o Programa de Espirometria W20s, acesse a
Configuração - Opção ligação e verifique se o DATOSPIR MICRO
está selecionado.

8 Acesse a Configuração - Utilitários - Opção Atualizar Bios.
9 Siga as instruções na tela e aguarde o final do processo.
10

Uma vez completado, DESLIGUE ambos os botões de
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ATUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA FLASH
A memória Flash pode ser atualizada com uma nova versão
do programa (no qual melhorias tenham sido incluídas) ou
para adicionar outra opção ao equipamento (opção dilatação,
Bluetooth, etc.).
No caso da última, SIBEL, S.A.U. irá providenciar uma nova
chave de atualização.
No caso da primeira, consulte a chave no equipamento antes
de iniciar o processo de atualização:
Ligue o DATOSPIR MICRO e, do menu principal, selecione
.
Selecione
e consulte a chave de atualização que
aparecerá na tela.
Desligue o DATOSPIR MICRO.
O processo de atualização é como se segue:

1 Execute o Programa de Espirometria W20s e acesse a
opção - Opção de Teste de Hardware.
Execute um teste de comunicações para verificar se as
conexões estão corretas.
2 Desligue o DATOSPIR MICRO.
3

Ligue o DATOSPIR MICRO enquanto mantém o canto
superior direito da tela pressionado. Isto roda o programa na
BIOS para atualizar a memória FLASH.
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4

A chave de acesso da BIOS (Pressione 3 e então 4) é
então solicitada para evitar que qualquer usuário a acesse
por engano.

5 Copie o novo arquivo fornecido pela SIBEL contendo a
atualização
(DMFlash.tsk) para o diretório \FIRMWARE da aplicação
(W20s).

6

Execute o Programa de Espirometria W20s, acesse a
Configuração - Opção ligação e verifique se o DATOSPIR MICRO
está selecionado.

7 Acesse a Configuração - Utilitários - Opção Atualiza Flash (o
Programa de Espirometria W20s em modo de demonstração
fornecido na compra do equipamento é o suficiente).
Uma caixa de diálogo irá se abrir onde a chave de atualização
(a que foi previamente consultada se está é uma versão de
atualização ou a fornecida pela SIBEL se for uma opção de
atualização) deve ser entrada.
8 O novo programa será transmitido. O processo pode levar
cerca de 10 minutos, dependendo do PC.

9 Desligue o DATOSPIR MICRO.
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O espirômetro DATOSPIR MICRO é muito útil para monitorar
e controlar os pacientes asmáticos ou outros para atender aos
critérios do especialista.
Com esta opção, O espirômetro é um equipamento
extremamente fácil de usar, pois a seqüência de instruções
na tela irá guiar os pacientes durante o procedimento
espirométrico. Ao mesmo tempo, este automaticamente salva
o melhor procedimento feito nos diferentes testes na memória.
Isto permite ao especialista analisá-los subseqüentemente e
fazer o diagnóstico correspondente.
Também é possível transferí-los do Banco de Dados do
equipamento para o Banco de Dados do PC usando o Software
de espirometria W20s.
Três estágios podem ser descritos para uma melhor
compreensão deste modo de operação:

1 Configuração do espirômetro
2 Aquisição de testes espirométricos
3 Mostra da informação salva
CONFIGURAÇÃO
O especialista deverá configurar O espirômetro em modo
doente e fornecer as instruções necessárias ao paciente. O
processo a ser seguido é descrito abaixo:

Da tela principal, Pressione

e então Pressione

.

A customização do modo doente inclui a customização dos
detalhes do paciente e dos dados de teste.
Pressione

e entre os detalhes do paciente.
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Código: xxxxxxxxxx
Sexo:
C/d: xxx
Idade: xx
Cm: xx
Kg: xx

Pressione

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

0 e 9999999999
masculino e feminino
0 e 100 cigarros/dia
4 e 100
50 e 230 cm
15 e 200 Kg

para configurar o semáforo e os alarmes.

Selecione o parâmetro de referência para o procedimento e
Pressione

.
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Os níveis devem ser definidos em porcentagens em relação ao
valor previamente selecionado entre os diferentes indicadores
do semáforo. Os níveis padrão são:
Zona VERDE
Zona AMARELA
Zona VERMELHA

Entre 100% e 80%
Normal
Entre 80% e 50% Precaução
Entre 50% e 0% Aviso

Selecione o nível, onde necessário.
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O valor de REFERÊNCIA irá então aparecer, dependendo
da idade, peso, etc. do paciente e das tabelas ativadas no
programa de Customização. Este valor pode ser mudado pelo
especialista para os pacientes que, sob condições controladas
de asma, tem um desvio significativo em relação ao padrão
de referência.
O valor programado será equivalente a 100% no controle
subseqüente. Selecione o valor, onde necessário.
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Os alarmes são um lembrete para o paciente, pois o teste
pode ser feito a qualquer momento, apesar de ser diferente do
horário programado, o horário em que é executado é anotado.

Programa os alarmes para cada teste.
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Selecione os dias da semana nos quais os testes devem ser
feitos.

O Modo doente agora está configurado, de forma que você
tem simplesmente que pressionar
na tela principal para
ativá-lo e para desligar o equipamento.
AQUISIÇÃO DE TESTES ESPIROMÉTRICOS
Uma vez que o equipamento tenha sido configurado pelo
especialista o processo de aquisição de testes pode iniciar.
A capacidade de armazenagem é de 150 ou 1000 testes,
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dependendo do Banco de Dados (‘L’ ou ‘H’).
O especialista irá explicar o teste para o paciente,
particularmente o procedimento de expiração forçada,
a seqüência de operação do equipamento e quando os
testes devem ser feitos.
A seqüência de operação é como se segue:
Se o processo de ligar for manual (o paciente liga o
equipamento):

1 A tela inicial irá aparecer juntamente com o modelo, a versão
do programa e a versão da bios, a data e a hora.
Se o processo de ligar for automático (porquê é o horário
programado em Alarmes):

1 O equipamento irá iniciar e a tela inicial irá aparecer
juntamente com o modelo, a versão do programa e a versão
da bios, a data e a hora.
A seguinte tela irá então aparecer:
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Se, por 2 minutos, o botão
mesmo irá desligar.

Pressione o botão

não for pressionado, o

.

2 A seguinte tela irá aparecer:

O paciente pode iniciar o procedimento após a seta ter
aparecido (ele tem 30 segundos).

3 O paciente deve realizar três procedimentos expiratórios e
a seguinte tela irá aparecer:
Indica o valor do procedimento em relação ao semáforo (baixo,
médio ou bom).
O equipamento automaticamente salva o melhor procedimento
na memória, de acordo com o seguinte critério:
• O que tiver a melhor soma de FVC + FEV1 é considerado o
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melhor.
• O que tiver o melhor FVC é considerado o melhor.
• O que tiver o melhor FEV1 é considerado o melhor.
• As curvas com avisos (ET, EX) são consideradas as piores.

4 Como uma diretriz para subseqüente controle e diagnóstico,
os pacientes podem anotar, onde aplicável, um ou vários dos
diferentes sintomas durante o teste (TOSSE, OFEGÂNCIA,
DIFICULDADES DE RESPIRAÇÃO ou MUCOSIDADE).
O grau de severidade pode ser escolhido para cada sintoma
entre os seguintes valores:
•
•
•
•

NENHUM (Sem sintoma)
BAIXO
MÉDIO
ALTO

Para fazer isso, Pressione
ou

para ir para a próxima tela

para voltar até a tela anterior:
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NOTA IMPORTANTE
Proceda da seguinte maneira para ir do MODO DOENTE
ao MODO HOSPITALAR:

.
Em equipamentos com o botão
mantenha o canto inferior direito da tela pressionado e reinicie
pressionando .
O seguinte aviso irá aparecer na tela após uns poucos
segundos: «SOLTE OS BOTÕES». Então solte o lado inferior
direito da tela.
O espirômetro agora está em modo hospitalar.
MOSTRANDO A INFORMAÇÃO SALVA
A informação salva pode ser mostrada no espirômetro
DATOSPIR MICRO ou no PC usando o Software de espirometria
W20s.
Em ambos os casos, as opções anteriormente mostradas
podem ser escolhidas (consultando um parâmetro, imprimindo
um relatório, etc.).
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Ao pressionar
a seguinte tela irá aparecer, indicando
que o teste foi salvo no Banco de Dados:
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4. SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO
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Uma das grandes qualidades do DATOSPIR MICRO é seu
Sistema de comunicação, com outros recursos que lhe
permitem:
Transferir Dados de Verificação do Equipamento
Atualizar o Software Interno
Transferir Testes de Pacientes para um PC
Exportar Testes de Pacientes para outros Sistemas de
Gerenciamento
As Comunicações podem ser feitas através de três canais
diferentes usando o software correspondente:
•
•
•

Série RS232C (padrão)
USB (padrão)
Bluetooth (opcional)

To instalar USB e Bluetooth consulte o Manual do Usuário
do Software de espirometria W20s.

4.1 TRANSFERINDO DADOS DE VERIFICAÇÃO DO
EQUIPAMENTO E DADOS DO BANCO DE DADOS
O DATOSPIR MICRO inclui a programa verifica automaticamente
o funcionamento de certas partes do equipamento, mostrando
a informação na tela e salvando a em um arquivo interno.
A informação disponível é:
Verificação de Hardware
Verificação de Software
Customização do equipamento
Registro de calibragem
TESTE FVC com curva padrão
Se um problema detectado não puder ser resolvido pelo
usuário, a primeira alternativa é a de enviar a informação de
auto verificação para a SIBEL S.A.U. Serviço de Pós Vendas ou
para seu distribuidor, que irá analisá-lo e avaliar a causa do
problema, providenciando ou propondo uma solução adequada.
O Software de espirometria W20s (em modo de
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O processo a seguir é:

1 Ligue o DATOSPIR MICRO e selecione Manutenção da tela
Principal.
Acesse a opção de Verificação do Equipamento e rode todas
as sub-opções, seguindo as instruções na tela.

2 Conecte o equipamento e o PC através da porta serial, USB
ou Bluetooth.

3

Execute o Programa de Espirometria W20s previamente
instalado, certificando-se que o DATOSPIR MICRO está
selecionado em Configuração - Links e acesse a opção Utilitários – Opção de Download de Dados.
A informação transferida é salva no diretório DADOS da
aplicação, nos arquivos:
STATUS.CSV Contém os erros detectados
CALIBRA.CSV Contém os dados de calibragem
CONFIG.CSV Contém a customização do equipamento
PRUEBAS.CSV Contém os testes do Banco de Dados
GRAFICAS.CSV Contém os gráficos no modo Fluxo/Tempo
Os arquivos da transferência anterior são renomeados com a
extensão. OLD

4

Se você quiser visualizar a informação em qualquer dos
arquivos, carregue os usando o MICROSOFT EXCEL.

5 Carregue os arquivos em seu programa normal de e-mail
e envie os para a SIBEL S.A.U. SERVIÇO DE PÓS VENDAS ou
seu Distribuidor, que irá analisá-los e entrar em contato para
resolver o problema apresentado.
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Se você não tiver um e-mail, você pode imprimir os dados e
enviá-los por FAX.

4.2 GERENCIAMENTO DE TESTES DO PACIENTE NO PC
Se você quiser ver, imprimir, gerenciar e/ou salvar o teste no
PC, você deve ter o Programa de Espirometria W20s.
O processo a seguir é:

1

Salve o teste solicitado no Banco de Dados interno do
equipamento.

2 Instale o Programa de Espirometria W20s, como
detalhado em seu Manual do Usuário.
3 Carregue os dados do Banco de Dados do PC usando a opção
do Software W20s LOTE.
4

A tela mostra uma lista do teste transferido e você pode
selecionar aqueles que serão importados para o Banco de
Dados do PC selecionado na opção de configuração do Software
W20s.

5

Daí em diante, você pode selecionar, ver ou imprimir
qualquer um dos testes importados ou transferidos para o PC.

4.3 EXPORTANDO TESTES PARA OUTROS SISTEMAS
O espirômetro DATOSPIR MICRO pode exportar os testes
previamente salvos no Banco de Dados interno para outros
sistemas de gerenciamento em cada hospital.
O equipamento mostra a informação em modo delimitado
por vírgula, tornando-o compatível com muitos outros
sistemas diferentes.
A informação está disponível nos seguintes arquivos:
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O arquivo gráfico como indicado, contém os gráficos para cada
teste em modo Fluxo/Tempo. Se você quiser mostrar os
gráficos em modo Volume/Tempo ou modo Fluxo/Volume
no novo sistema de gerenciamento, os seguintes aspectos
devem ser levados em consideração:
• o sinal de Fluxo do transdutor tipo turbina é amostrado a
50Hz.
• A relação dos eixos no gráfico Volume/Tempo deve ser
ajustada para 1 litro = 2 segundos.
• A relação dos eixos no gráfico Fluxo/Volume deve ser ajustada
para 2 l/s = 1 l
Em caso de dúvidas ou consultas, entre em contato com a
SIBEL S.A.U. Serviço Técnico ou seu distribuidor, que irá
fornecer quaisquer informações que deseje.

4.4 SOFTWARE DE ESPIRÔMETRIA W20s PARA PC
Veja o Manual do Usuário do Programa de Espirometria
W20s para todas as informações relacionadas.
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PRUEBAS.TXT Contém o Banco de Dados de testes
GRAFICAS.TXT Contém os gráficos em modo Fluxo/Tempo
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5. ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS
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As especificações dadas abaixo são aplicáveis em cada caso,
dependendo do modelo Disponível, como indicado em detalhe
na seção 1.3 MODELOS DE ESPIRÔMETRO.

5.1 TIPOS DE TESTE, FUNÇÕES E PARÂMETROS
CAPACIDADE VITAL SOB ESFORÇO FVC
Parâmetros:
• FVC
• FEV.5

(l)
(l)

•
•
•
•
•
•
•
•

FEV1
FEV3
FEV.5/FVC
FEV1/FVC
FEV3/FVC
FEV1/VC
PEF
FEF75% (*)

(l)
(l)
(%)
(%)
(%)
(%)
(l/s)
(l/s)

•
•
•
•
•

FEF50%(*)
FEF75%(*)
FEF25-75%
FEF75-85%
FET25-75

(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(s)

•
•
•
•

FET100
(s)
FEF50/FIF50(*)(-)
FEV1/FEV.5 (-)
FEV1/PEF
(-)

Capacidade vital sob esforço
Volume espirométrico Forçado em
0.5 segundos
O mesmo em 1 segundo
O mesmo em 3 segundos
Proporção
Proporção
Proporção
Proporção
Fluxo de Pico
Máximo Fluxo Expiratório com 75%
de FVC permanecendo nos pulmões
O mesmo, com 50% de FVC
O mesmo, com 25% de FVC
Fluxo mesoexpiratório forçado
Média de fluxo entre 75-85% de FVC
Tempo decorrido entre 25-75% de
FVC
Tempo de Expiração Forçada
Proporção
Proporção
Proporção
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(l/s)

Máximo Fluxo Inspiratório com 50%
de FVC inspirado
FIVC
(l)
Capacidade Vital Inspiratória Forçada
FIV1
(l)
Volume de Inspirômetria Forçada em
1 segundo
FIV1/FIVC
(%)
Proporção
FEV1/FIV1
(%)
Proporção
PIF
(l/s) Ápice do Fluxo Inspiratório
MTT
(s)
Tempo Médio de Trânsito
PEF/PIF
(-)
Proporção
Vext
(%)
Volume extrapolado em relação a
FVC
MVVInd
(l/min.) Máxima Ventilação Voluntária
indireta (30 x FEV1)
FEV6
(l)
Volume de Espirometria Forçada em
6 segundos
FEV1/FEV6
(%)
Proporção
Taxa EPOC
Parâmetro que depende do número
de cigarros fumados ao dia, a idade e
FEV1. Indica o risco de EPOC.
Idade do pulmão
Parâmetro que depende da altura e
FEV1. Indica a idade equivalente do
pulmão.

(*) De acordo com a padronização ERS-ATS, os parâmetros
MEF25, MEF50 e MEF75 são substituídos por FEF75, FEF50 e
FEF25.
Diagnóstico baseado em:
• Miller Quadrant
• Snider, Kory & Lyons
Porcentagem de desvio em relação aos valores de
referência
Valores padronizados de referência que podem ser
selecionados de diversos padrões
Detalhes da Identidade do Paciente
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Dados atmosféricos de temperatura, Pressão e umidade
relativa
Gráficos em FLUXO/VOLUME e VOLUME/TEMPO
Avisos de procedimento obedecendo ao critério ATS/ERS
Salva cinco procedimentos do mesmo teste
Indicação acústica e gráfica do inicio e do fim de cada
procedimento
TESTE LENTO DE CAPACIDADE VITAL
Parâmetros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VC
TV
ERV
IRV
IC
Ti
Te
Tt
Ti/Tt

(-)

(l)
(l)
(l)
(l)
(l)
(s)
(s)
(s)

Teste lento de capacidade vital
Tendência de volume
Volume Expiratório Residual
Volume Inspiratório Residual
Capacidade Inspiratória
Tempo Inspiratório
Tempo Expiratório
Tempo Total
Proporção

Porcentagem de desvio em relação aos valores de
referência
Valores Padronizados de referência que podem ser
selecionados de diversos padrões
Detalhes da Identidade do paciente
Dados atmosféricos sobre temperatura, pressão e
umidade relativa
Gráficos em modo VOLUME/TEMPO
Salva cinco procedimentos no mesmo teste
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Parâmetros:
• MVV
• Br./min

(l/min.)
(Br/min)

Ventilação voluntária máxima
Freqüência respiratória de
MVV

Porcentagem de desvio em relação aos valores de
referência
Valores Padronizados de referência que podem ser
selecionados de diversos padrões
Detalhes da Identidade do paciente
Dados atmosféricos de temperatura, Pressão e umidade
relativa
Gráficos em modo VOLUME/TEMPO
Salva cinco procedimentos no mesmo teste
TESTE PÓS DILATAÇÃO BRÔNQUIAL
Mesmos parâmetros e características que em FVC
Vários métodos de comparação entre valores PRÉ, PÓS
e REF
Superposição de gráficos PRÉ e PÓS
CALIBRAGEM
Programa de calibragem para teste dinâmico com
seringa de 1 a 6 litros de volume.
Registro das últimas calibragens
Onde necessário, aviso de calibragem
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PROGRAMA DE CUSTOMIZAÇÃO
Configuração PADRÃO selecionada pelo usuário
Customização da linguagem, impressora e cabeçalho
do relatório, etc.
CUSTOMIZAÇÃO DA ESPIRÔMETRIA
Parâmetros de referência
Parâmetros Observados
Seleção de gráficos
Seleção de diagnósticos
Relatório customização ...
BANCO DE DADOS INTERNO
Salva testes espirométricos.
Dois tipos de Banco de Dados de acordo com sua
capacidade de armazenamento
RELÓGIO CALENDÁRIO
Hora-Minuto-Segundo
Dia-Mês-Ano

5.2 SISTEMA DE MEDIÇÃO
TIPO DE TRANSDUTOR
Transdutor do tipo turbina com volumetria de tipo axial
bidirecional, com sensor rotativo opto eletrônico que é
removível para limpeza e esterilização. A rotação se dá em
rolamentos de safira de alta reprodutibilidade e durabilidade.
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Turbina
• Escala de Medição (BTPS)
Fluxo (l/s)
Volume (l)

0 a ± 16
0 a 10

• Resistência dinâmica ao fluxo
cmH2O/l/s

< 0.6 a 14 l/s

• Precisão das medições (BTPS)
Volume (o mais alto)
Fluxo (o mais alto)
Peakflow (o que for maior)
Precisão Relacionada ao
Tempo
• Resolução em volume (ml)
• Freqüência de amostragem (Hz)
• Vida útil da turbina

3% ou 50 ml
5% ou 200 ml/s
10% ó 170 ml/s
0,5%
<6
25
1400 desinfecções ou 3
anos

5.3 MICRO CONTROLADOR
Micro controlador do sistema:
• Hitachi H8S2144
Tempo de acumulação de volume:
• Cinco Curvas FVC com um máximo de 25 segundos cada
• Cinco Curvas VC com um máximo de 45 segundos cada
• Cinco Curvas MVV com um máximo de 15 segundos cada
Inicia a expiração FVC:
• Usando o método de extrapolação retrógrada
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Termina a expiração FVC:
• Quando o volume acumulado no ultimo segundo ficar abaixo
de 0.025 litros
Seleção do TESTE FVC:
• De acordo com o critério da máxima soma de FVC+FEV1 ou
dependendo do operador
Parâmetro de seleção:
• FVC e FEV1, os dois com o mais alto valor de teste salvo.
Parâmetros restantes do teste selecionado, com a mais alta
soma sendo recomendada.
Teclado:
• Todas as instruções, dados, etc. transmitidos pelo operador
ao microprocessador envolvem um teclado com botões de
silicone (Modelo A) ou uma tela de toque (Modelos B e C).
Canal de Comunicação:
• RS 232C
• USB 2.0
• Bluetooth 2.0.
Impressora:
• Compatível com impressoras HP-PCL preto e branco ou
coloridas.

5.4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS
LCD (Liquid Crystal Display) de 2x16 (Modelo A) ou
tela de toque de alta resolução em LCD (Liquid Crystal
Display) com arranjo de 240 x 160 pontos (Modelos B
e C)
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Por PC com o software correspondente

5.5 SENSOR DE TEMPERATURA
Sensor interno de temperatura de 0 a 50 ºC ± 2 ºC

5.6 DADOS GERAIS
Umidade relativa:
• Menos que 95% (sem condensação)
Pressão Barométrica:
• Entre 525 e 800 mmHg (Entre 699,9 e 1.066,7 Pha) (aprox.
3000 a -400 metros de altitude)
Temperatura:
• Armazenagem, entre -5 e 70 °C
• Trabalho, entre 5 e 40 °C
Vida do equipamento: 7 anos.
Turbina: até 1400 desinfecções.
Padrões aplicáveis:
1. Relacionado ao produto
PRODUTO ELETRÔNICO
Directiva Rohs 2011/65/EU. Desde 22 de julho de 2014
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EQUIPAMENTO MÉDICO
Diretiva 93/42/CEE (RD 1591:2009)
SEGURANÇA ELÉTRICA
• EN 60601-1:2006+AC:2010+A11:2011+A1:2013 Seg.
de equipamento médico. Classe IP (Internally Powered Internamente alimentado). O uso contínuo
CEM
• EN 60601-1-2:2015 CEM em equipamento médico (Healthcare
environment). Veja APPENDIX 1. ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
ESPIROMETRIA
Normas:
• EN ISO 26782:2009+AC:2009 Equipamento de Anestesia
e ressuscitação respiratória . Espirômetros para medida
de volume expiratório forçado por intervalo de tempo em
humanos.
• EN ISO 23747:2015 Espirômetros para pico de fluxo
expiratório.
Recomendações:
• SÉRIE DE DIRETRIZES DA ATS / ERS:
No. 1. Miller MR, Crapo R, Hankinson J, et al. General
considerations for lung function testing. Eur Respir J 2005,
26:153-161.
No. 2. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V, et al.
Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319-338.
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• Sanchis et al. Regulations for spirometry. No. SEPAR
recommendations. 1. Arch Bronconeumol 1989, 25: 132-142)
USABILIDADE E APTIDÃO PARA O USO
• EN 60601-1-6:2010+A1:2015 Requisitos gerais para
segurança. Part 1-6. Norma Colateral: Usabilidade
• EN 62366:2008+A1:2015 Aplicação das habilidades de
engenharia para uso de equipamentos médicos.
BIOCOMPATIBIDADE
• ISO 10993.1:2009+AC:2010 Avaliação biológica de
equipamentos médicos. Part 1.
SOFTWARE
• EN 62304:2006+AC:2008+A1:2015 Software para
Equipamentos Médicos
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
• EN 1041:2008 Informação fornecida pelo fabricante de
equipamentos médicos
• EN ISO 15223-1:2016 Símbolos para a rotulagem e as
informações fornecidas com o equipamento médico.
MÓDULO BLUETOOTH
• Concordância com a Norma 2.1
• Classe II
• Certificado CE e FCC.
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2. Relacionado ao Fabricante
QUALIDADE
• EN ISO 13485:2016+AC:2018 Sistemas de gestão da
qualidade. Requisitos para fins regulatórios.
• EN ISO 9001:2015 Gestão da qualidade. Requisitos
• EN ISO 14971:2012 Gestão de risco em equipamentos
médicos
RESÍDUOS
• RD 110/2015 Equipamentos elétricos e eletrônicos e gestão
de resíduos. Substituição da Diretiva WEEE 2012/19/UE
3. Relacionado ao usuário
PROTEÇÃO DE DADOS
• Regulamento da UE 2016/679
RESÍDUOS
• RD 110/2015 Equipamentos elétricos e eletrônicos e gestão
de resíduos. Substituição da Diretiva WEEE 2012/19/UE
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NUMERO DE SERIE

FABRICANTE (A data de fabricação, nome do fabricante e endereço)

LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA

LIMITAÇÃO DE UMIDADE

LIMITAÇÃO DE PRESSÃO

CONSULTE O MANUAL

LOTE

PRAZO DE VALIDADE

CUIDADO
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE ELÉTRICO / ELETRÔNICO
DE ACORDO COM A DIRECTIVA REEE

NÃO REUTILIZAR

ON (STANDBY)

APLICÁVEL PARTE BF

APLICÁVEL PARTE B

O espirômetro DATOSPIR MICRO é um equipamento que obtém
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sinais físicos e processa a informação originada do sinal em
relação à função pulmonar. Para o efeito de processamento, o
físico deve ser mudado para elétrico. As unidades responsáveis
por essa mudança são chamadas transdutores. O DATOSPIR
MICRO possui um transdutor do Tipo Turbina.
O transdutor em turbina faz a transdução em dois estágios:
O volume a ser medido, passa pela turbina e imprime sua
rotação que é proporcional ao volume. Esta rotação é detectada
pela interrupção de um facho de luz infravermelha, o sensor
da qual converte a luz recebida em um sinal elétrico do tipo
digital.

6.1 TURBINA
A turbina é axial com dois estatores na forma de hélice e um
rotor com uma lâmina plana retangular. A forma dos estatores
faz o fluxo de ar que passa girar, o que, por sua vez, faz a
lâmina girar. A turbina opera com base na teoria da Mecânica
dos Fluidos e, mais especificamente, a teoria da Máquina
Turbo. Aplicada a este caso, o ângulo no qual o rotor gira
é diretamente proporcional ao volume de fluido passando
pela turbina e a proporcionalidade constante depende de seu
formato.

6.2 SENSOR DE ROTAÇÃO DA TURBINA
O sensor de rotação da turbina consiste de três pares de diodos
emissores e um foto transistor infravermelho (luz invisível)
que, adequadamente posicionados, detectam a rotação e sua
direção.
O número de vezes que o facho é interrompido é equivalente
a um ângulo de rotações acumulado e, portanto, o volume de
ar que passou pela turbina. O foto-transistor proporciona um
sinal digital elétrico que representa as vezes que o facho de luz
é interrompido e é diretamente obtido pelo microprocessador.

6.3 MICROPROCESSADOR
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O sistema microprocessador é feito de uma série de aparelhos
eletrônicos que salvam, gerenciam, recebem e enviam dados.
Em termos gerais é dividida em:
- Programa de controle básico do hardware (BIOS) residindo
na memória Flash interna do Micro controlador (128 KB).
- Programa de espirometria e gerenciamento de equipamento
e banco de dados que reside na memória Flash de 2 MB.
- Memória RAM não volátil de 512 KB para salvar a configuração
do equipamento, variáveis de status e banco de dados de
calibragem.
- Unidade Central de Processamento (CPU).
- Controlador de comunicações (Serial, USB e Bluetooth) com
o exterior.
- Relógio - Calendário - Alarme.
PROGRAMA
O programa de controle foi desenvolvido em linguagem
assembler e em linguagem C de alto nível para assegurar
controle de tempo muito rápido e um programa estruturado. É
dividido em duas partes: a Bios na Flash interna e a aplicação
na Flash externa.
MEMÓRIA
A capacidade de armazenagem para dados temporários, para
a configuração customizada do equipamento e para calibragem
do Banco de Dados é de 512 KB em memória RAM não volátil. O
banco de dados de teste tem ima capacidade máxima de 1 MB.
CPU
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Este aparelho gerencia e controla o processo que está
codificado na formação de dados do programa. O micro
controlador Renesas H8S2144 é usado como CPU.
CONTROLADORES
São responsáveis pela transferência de dados entre a CPU e os
outros aparelhos, tais como o teclado, a tela e a impressora.
Eles fazem parte do circuito micro controlador integrado,
exceto o canal de interface de comunicações série RS-232 e
o controlador de tela.
DESCRIÇÃO QUALITATIVA
O programa de controle é responsável por assegurar que os
sinais de espirometria sejam manipulados de acordo com os
padrões aplicáveis, particularmente o calculo de:
- Identificação do início da expiração
O início do teste é determinado pelo preenchimento de um
nível máximo de fluxo de aproximadamente 100ml/s, apesar
de que valores imediatamente inferiores não serem rejeitados.
- Extrapolação Retrógrada
O início do procedimento FVC é estabelecido através de
extrapolação retrógrada de acordo com os critérios da A.T.S.
- Identificação do final da inspiração
O final do procedimento FVC é estabelecido de acordo com
o critério da A.T.S. ou seja: quando o volume acumulado no
último segundo está abaixo de 30ml.
- Programa de calibragem
Turbina
Qualquer desgaste ou sujeira acumulada no transdutor da
turbina pode levar a medições imprecisas. Para assegurar que
a turbina meça corretamente, o sistema inclui procedimentos
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7. TÉCNICA DE
ESPIROMETRIA
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O seguinte é um extrato do “PADRÃO PARA ESPIROMETRIA
FORÇADA”. Recomendações SEPAR, No. 1.
“A espirometria forçada será feita com o paciente sentado,
com o nariz fechado por clipe. O técnico irá pôr sua mão no
ombro do paciente para evitar que este se incline para frente
durante a expiração. O bocal irá manter seu formato para
evitar que a passagem de ar seja reduzida devido à pressão
de mordida durante a expiração forçada. Bocais macios devem
ser encurtados para aumentar sua consistência. A espirometria
sempre envolve um mínimo de três procedimentos de expiração
forçada e um máximo de oito quando não considerados
adequados. Exceder este limite leva à desnecessária fadiga
do paciente e a uma perda de tempo do técnico”.
“Para avaliar a espirometria feita na posição deitada, lembrese que sob essas condições o dado obtido é aproximadamente
10% abaixo dos obtidos com o paciente sentado. Em pacientes
com patologia diafragmática ou neuromuscular, a diferença
entre as duas posições pode ser de até 40 a 60%, tornando
a observação uma útil peça de informação para avaliar as
repercussões dessa patologia.”
“Quando utilizar um pneumo tacômetro, o procedimento
pode ser exclusivamente reduzido para máxima expiração da
posição de máxima inspiração. A correção de um procedimento
será julgada por seu início, seu progresso e sua conclusão,
observando o paciente e o traçado do gráfico. O início deve
produzir uma limpa e repentina deflexão, o progresso em
si irá desenhar uma curva côncava e suave para cima sem
retificações e o final deve ser assintótico e mão perpendicular
ou repentino (Volume/tempo). O volume expirado medido
durante um procedimento forçado será influenciado pela
seleção de seu ponto de início. Isto significa que o critério
de início de um procedimento deve ser escolhido e mantido
consistentemente. A chamada extrapolação retrógrada é o
método mais consistente e aceito pelos laboratórios Europeus
e Americanos e será escolhido a menos que outros métodos
provem ser similares ou alcançar resultados equivalentes. O
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volume extrapolado usando este método deve ser abaixo de
5% da capacidade vital ou 150 ml, sem exceder nenhum dos
dois critérios.”
“Para assegurar uma boa espirometria, o técnico irá prestar
atenção em particular para assegurar que o paciente tenha
feito o máximo esforço, que o início tenha sido bom e que
não tenha ocorrido tosse ou procedimento de Valsava devido
a fechamento da glote. Atenção especial deve ser dada para
evitar que a expiração termine muito rapidamente, o que
poderia ser detectado no final da curva, que seria muito
perpendicular á linha de base horizontal. Algumas vezes o
paciente inadvertidamente obstrui parcialmente o bocal com
sua língua ou dentadura. É essencial que as melhores duas
expirações de um melhor de três curvas aceitáveis não varie em
mais que 200 ml de FVC ou FEV1. O melhor esforço não pode
ser determinado pela mera inspeção da curva espirométrico,
mas também pela verificação das medições para determinar
os valores máximos. A seleção independente de FVC e FEV1
algumas vezes ocasiona maior variabilidade, pois fatores
tais como o aprendizado, cansaço ou espasmos brônquicos
causados por expiração entram na equação. O melhor FEV1
não tem que ser rejeitado quando o procedimento do qual
se originou terminou prematuramente. Porém, FEF25-75% é
influenciado pela capacidade vital da curva escolhida. Valores
falsamente altos podem ser gravados se um procedimento
com uma capacidade vital encurtada ou mais baixa do que a
capacidade vital real do paciente for escolhida. Parece que o
critério mais prático é o de escolher o procedimento contendo
o FVC e FEV1 com a mais alta soma entre as três escolhidas
para o calculo.”

7.2 CALIBRAÇÕES
“Bem como o procedimento de calibração incluído pelo fabricante
no aparelho para rapidamente verificar o funcionamento dos
circuitos básicos e mecanismos do pneumo tacômetro, deve
ser possível verificar o aparelho através de sinais externos.
Esses sinais devem ser o mais similares possível em termos
de fluxos, volumes e tempos para os sinais biológicos que os
511-A00-MU5 • REV. 2.06

Manual do usuário

191

Seguindo esse pensamento, uma seringa contendo vários
litros proporciona um sinal adequado e os geradores de
fluxo podem ser usados para avaliar a precisão e erros na
medição de fluxo. Entre os mais adequados aparelhos de
calibragem está o assim chamado descompressor explosivo,
que consiste em uma câmara pressurizada de 4 ou 5-litros,
com uma atmosfera de pressão, dotada de uma abertura
rápida para a repentina expulsão de um volume idêntico ao
da câmara. Isto simula a expiração forçada de uma pessoa e,
com resistências adequadas em diferentes níveis de obstrução
no tubo de saída, o sinal é similar ao do paciente com leve,
moderada ou severa obstrução no fluxo de ar. Dessa forma,
a medição de volume e fluxo pode ser examinada. Se isto
não for possível, o funcionamento do aparelho deve ser
verificado usando «indivíduos de controle». Ou seja. Pessoas
próximas ao laboratório e cuja cooperação possa ser obtida,
para fazer uma espirometria correta com facilidade e pouca
variabilidade (Tabela I), de forma que sua espirometria possa
ser regularmente reproduzida e comparada com o dado
anterior. Dessa forma, erros de tamanho significativo podem
ser detectados, pois, a variabilidade da espirometria em si
evita que pequenas diferenças na medição de volume e fluxo
sejam detectadas (ver Tabela I).”
“Sob condições normais de trabalho, a calibragem usando o
sinal de volume proporcionado por uma seringa manual será
feita diariamente. O sinal proporcionado pela seringa deve ser
produzido com diferentes pulsos para verificar se a leitura do
fluxo continua estável, pois o aparelho deve sempre integrar
o sinal no mesmo volume – que proporcionado pelo sinal de
uma seringa – qualquer que seja a rapidez do procedimento de
injeção, com o limite superior da faixa de fluxo precisamente
medido (perto do valor real) pelo instrumento em questão
não tendo sido excedido. A calibragem com um sinal dinâmico
produzido por um descompressor explosivo ou a medição de
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Isto não é sempre possível, apesar de ao menos um dos
elementos do sinal biológico, o volume ou o fluxo, poderem
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espirometria em indivíduos de controle, como mencionado
acima, pode ser feita relativamente com menos freqüência.
É aconselhável fazer a calibragem usando o descompressor
a cada quinzena no caso de pneumo tacômetros. Dado que a
espirometria com indivíduos de controle é mais complicada e
menos acessível, estes procedimentos não podem ser feitos
mais freqüentemente do que a cada mês ou quando o aparelho
esteja sob suspeita de mau funcionamento.”
“Tabela I.» Variabilidade da espirometria em pacientes
saudáveis
Coeficiente de Variação (%)
Variáveis
Age: 6-20*
FVC
1.9
FEV1
2.2
FEF25-75%
6.5
FEF50 %FVC***
5.3

20-70**
2.2
2.2
4.8
4.7

* Valores correspondentes a 33 voluntários saudáveis
** Valores de 20 adultos saudáveis”
***De acordo com a padronização ERS-ATS, parâmetro MEF50
é substituído pelo FEF50.

7.3 VALORES DE REFERÊNCIA PARA ESPIROMETRIA
FORÇADA «SEPAR»
O espirômetro DATOSPIR MICRO inclui diferentes tabelas de
referência que podem ser selecionadas usando o programa
de Customização.
Abaixo estão as equações correspondentes ás referências
SEPAR e “ECCS.93”. Se precisar de qualquer outra tabela, por
favor, consulte a SIBEL S.A.U.
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M: masculino; F: feminino
R: Coeficiente de múltipla correlação
SEE: Erro típico de estimativa
T: altura (cm), P: peso (Kg), E: Idade (anos).»
Os parâmetros com um asterisco * não estão listados no
padrão SEPAR.
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7.4 VALORES DE REFERÊNCIA PARA ESPIROMETRIA
FORÇADA «ECCS.93»

M: masculino; F: feminino
H: altura (m); A: Idade (anos).
RSD: (Desvio Padrão Residual)
(*) De acordo com a padronização ERS-ATS, parâmetros
MEF25,
MEF50 e MEF75 são substituídos por FEF75, FEF50 e FEF25.
Entre as idades de 18 e 25, 25 é substituído nas equações.
NOTA IMPORTANTE:
O espirômetro DATOSPIR MICRO permite dar entrada
em um FATOR ÉTNICO, que modifique os valores de
referência para certos grupos da população. Este fator
varia de 80% a 120% dos valores de referência, onde
100% é o valor de acordo com cada tabela.
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Baseado em referências da Separ e Ceca, O espirômetro tem
as seguintes referências:
-

Knudson
Crapo
Zapletal
Morris
Austrian
Gutierrez (Chile)
Castro-Brasil
Polgar / Weng
Hankinson (NHNES III)
Perez Padilla (México)
A.J. Cruz (México)
Golshan (Irã)
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8. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA
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8.1 CONSERVAÇÃO
A conservação é destinada a assegurar o funcionamento
correto do equipamento. A pessoa que a executa não necessita
de habilidades técnicas especiais exceto conhecimento das
funções e manuseio do equipamento.
O usuário do equipamento pode normalmente fazer isso. As
operações a serem completadas são como se segue:
LIMPANDO O TRANSDUTOR DA TURBINA
Visto que a turbina é a parte exposta diretamente ao paciente,
deve ser mantida em perfeitas condições físicas e de higiene.
Para fazer isso, proceda da seguinte maneira:

1 A turbina é removida da carcaça do equipamento
pressionando-se ligeiramente de forma que solte suas presilhas
de encaixe.

2 Lave a turbina com água e sabão, evitando solventes ou
substâncias abrasivas que poderiam danificar os componentes.
Dado que a confiabilidade depende da condição da turbina,
certifique-se que não esteja danificada.
3

Uma vez enxaguada, evite depósitos de sal enxaguando
novamente com água destilada.

4

Você pode então deixá-la para secar à temperatura
ambiente.
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Como qualquer equipamento, particularmente quando usado
para aplicações médicas, O espirômetro DATOSPIR MICRO
requer conservação e manutenção visando primeiramente a
segurança dos pacientes, operadores e o meio ambiente, e em
segundo lugar, para assegurar a confiabilidade e a precisão
das funções para as quais foi desenvolvido.
Tudo isso leva a uma série de rotinas que devem ser
completadas.
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5 Recoloque a turbina na carcaça.
Desinfecção de alto nível:
Se você suspeitar de contaminação microbiana, use uma das
mais complexas soluções antissepticas ou procedimentos de
esterilização. Por exemplo, substitua o Passo 2 pela submersão
em uma solução de glutaraldeido (ou similar) por 10 minutos
(Siga as instruções do fabricante).
PRECAUÇÃO
NÃO EXPONHA A TURBINA A TEMPERATURAS ACIMA DE 60
ºC OU ABAIXO DE 0 ºC. NÃO USE SOLVENTES OU OUTRAS
SUBSTÂNCIAS SIMILARES PARA LIMPEZA POIS ESTAS PODEM
DANIFICAR O APARELHO.
ESPIRÔMETRO
O espirômetro é suavemente limpo com um pano seco ou um
pano ligeiramente umedecido em água com sabão, quaisquer
resíduos de água com sabão devem ser secos. Preste atenção
especialmente para assegurar que nenhum líquido entre no
interior do aparelho ou nos conectores e conexões.
Não use substâncias abrasivas ou solventes.
AVISO
Remova as pilhas de seu compartimento antes de limpar.
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A manutenção preventiva consiste em quaisquer ações
destinadas a manter o equipamento em bom estado de
funcionamento.
Quatro tipos de manutenção preventiva são estabelecidos:

1 Toda vez que for ligado, o equipamento irá verificar certas
partes.

2 Um segundo tipo, que pode ser feito pelo usuário, consiste

na monitoração regular da aparência de várias conexões e
outras peças externas do equipamento. Verifique que todas
as conexões estejam perfeitamente conectadas, que nenhum
cabo e/ou conector ou qualquer outro elemento esteja
quebrado ou danificado.
Em caso de detectar qualquer problema que o usuário não
possa resolver, entre em contato com a SIBEL S.A.U. Serviços
Pós Vendas ou seu distribuidor para revisar ou repará-lo.

3

O usuário pode acessar o Programa de manutenção para
ajustar e/ou verificar quaisquer peças do equipamento, como
indicado em detalhe na seção correspondente.

4 Um quarto tipo consiste em uma verificação técnica geral
dos sistemas de segurança, ajustes e funções, etc. que fazem
parte do equipamento.
ESTA VERIFICAÇÃO TÉCNICA SERÁ FEITA A CADA ANO e em
concordância com os Procedimentos de Verificação e Ajuste
do DATOSPIR MICRO disponível no fabricante. Este tipo de
operação deve ser executado por pessoal técnico habilitado
do departamento de manutenção do hospital ou pelo serviço
técnico do distribuidor ou do fabricante.
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Para todos os efeitos, a SIBEL S.A.U., como fabricante, deve
dar autorização por escrito, pelo menos durante o período de
garantia, ao pessoal técnico correspondente para executar
a dita manutenção e não será responsável sob quaisquer
circunstâncias por qualquer dano, defeito, etc. que possa
resultar de manutenção deficiente feita por pessoal não
pertencente à SIBEL S.A.U.

8.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA
A manutenção corretiva consiste em deixar o equipamento
que tenha deixado de funcionar e que deva ser reparado,
devido a mau funcionamento ou abuso, em bom estado de
funcionamento.
Onde uma falha no equipamento que evite que seja usado
normalmente for detectada, entre em contato com a SIBEL
S.A.U. Serviços Pós Vendas e especifique o problema com o
máximo de detalhes possível.
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Apêndice 1: Compatibilidade Eletromagnética

APÊNDICE 1.
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Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

O

DATOSPIR MICRO foi concebido para ser utilizado no entorno eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou utilizador deve garantir que é utilizado dentro deste entorno.
Exame de emissões

Nível de cumprimento

Emissões de RF radiadas

Grupo 1

CISPR 11 (EN 55011)

Classe B

Emissões de RF conduzidas

O

Não aplicável

DATOSPIR MICRO funciona
com pilhas.

Não aplicável

DATOSPIR MICRO funciona
com pilhas.

Não aplicável

DATOSPIR MICRO funciona
com pilhas.

CISPR 11 (EN 55011)
Emissões harmónicos
EN-IEC 61000-3-2
Flicker e flutuações de tensão
EN-IEC 61000-3-3

Guia – Entorno eletromagnético

O

O
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O DATOSPIR MICRO foi concebido para ser utilizado no entorno eletromagnético especificado
a seguir. O cliente ou utilizador do DATOSPIR MICRO deve garantir que é utilizado dentro deste
ambiente.
Os testes EN-IEC 61000-4-4 e -4-5 são aplicáveis a entradas de alimentação CA/CC ou a
entradas/saídas de sinal. O Teste EN-IEC 61000-4-6 adicionalmente a ligações de paciente. O
Teste EN-IEC 61000-4-11 apenas se aplica a entradas de alimentação CA.
Teste de
imunidade

Nível de teste EN-IEC
60601

Nível de
cumprimento

Guia – Entorno
eletromagnético

Transitórios elétricos
rápidos em rajadas

±2 kV para linhas de
alimentação e terra

Não aplicável

DATOSPIR MICRO
funciona com pilhas.

EN-IEC 61000-4-4

±1 kV para linhas de
entrada/saída

Não aplicável

O comprimento das
linhas de E/S é inferior
a 3 m.

Ondas de choque
(Surge)

±0,5 kV em modo
diferencial (Line to line)

Não aplicável

DATOSPIR MICRO
funciona com pilhas.

EN-IEC 61000-4-5

±0,5, ±1, ±2 kV em
modo comum (Line to
ground)

RF conduzida

3 Vrms

EN-IEC 61000-4-6

de 150 KHz a 80 MHz

Frequência 100 kHz

Não aplicável

O

O

3 Vrms

6 Vrms em bandas ISM
80% AM a 1 kHz
Buracos de tensão,
interrupções breves
e variações de
tensão
EN-IEC 61000-4-11

0% Ut; 0,5 ciclos a: 0º,
45º, 90º, 135º, 180º,
225º, 270º e 315º.

O

Não aplicável

DATOSPIR MICRO
funciona com pilhas.

0% Ut; 1 ciclo
70% Ut; 25/30 ciclos a 0º
0% Ut; 250/300 ciclos
(5 segundos)

Nota: Ut é a tensão de alimentação de corrente alternada prévia à aplicação do ensaio.
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Guia e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

O DATOSPIR MICRO foi concebido para ser utilizado no entorno eletromagnético especificado a seguir. O cliente ou utilizador do DATOSPIR MICRO deve garantir que é utilizado dentro
deste ambiente.
Os testes mencionados em seguida aplicam-se à envolvente. Adicionalmente, o teste EN-IEC
61000-4-2 aplica-se a entradas/saídas de sinal e a ligações de paciente.
Teste de imunidade

Nível de teste EN-IEC 60601

Nível de
cumprimento

Descarga eletrostática (ESD)

±8 kV em contacto

±8 kV em
contacto

EN-IEC 61000-4-2

±2, ±4, ±8, ±15 kV,
no ar

RF radiada

3 V/m

EN-IEC 61000-4-3

de 80 MHz a 2.7
GHz

Campo próximo de
comunicações RF

(Ver tabela seguinte).

Guia – Entorno eletromagnético

±2, ±4, ±8,
±15 kV no ar
3 V/m

80% AM a 1 kHz
Equipamentos de
comunicações RF portáteis
e móveis nunca devem ser
utilizados mais próximo do que
cerca de 30 cm de qualquer
parte do DATOSPIR MICRO,
incluindo cabos. Esta distância
é calculada de acordo com a
equação:

EN-IEC 61000-4-3

em que P é a potência de
saída máxima do transmissor
em watts (W), d é a distância
recomendada de separação
em metros (m) e E o nível de
imunidade em V/m.
Campo magnético
50 / 60 Hz

30 A/m

30 A/m

Aplicável somente a
equipamentos sensíveis a
campos magnéticos.

EN-IEC 61000-4-8
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Banda
(MHz)

Modulação

Potência
(W)

Distância
(m)

E
(V/m)

385

380-390

Impulso 18 Hz

1.8

0.3

27

450

430-470

FM
D:+/-5 kHz
1 kHz sinus

2

0.3

28

710
745
780

704-787

Impulso 217Hz

0.2

0.3

9

810
870
930

800-960

Impulso 18 Hz

2

0.3

28

1720
1845
1970

1700-1990

Impulso 217Hz

2

0.3

28

2450

2400-2570

Impulso 217Hz

2

0.3

28

5240
5500
5785

5100-5800

Impulso 217Hz

0.2

0.3

9
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CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO
DE DADOS
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CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO
PROTEÇÃO DE DADOS

DE

Esta secção destina-se a facilitar a conformidade do utilizador
com a regulamentação em vigor relacionada com o tratamento
de dados pessoais regulamentados e abrangidos pelo
REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
CONSELHO de 27 de abril de 2016 relativo à proteção pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
e à livre circulação desses dados.
Uma breve descrição dos pontos básicos deste regulamento é
fornecida e as questões a serem consideradas para o cumprimento
dos requisitos de tal regulamentação são detalhadas.
AVISO IMPORTANTE
De acordo com o regulamento em vigor, o usuário é o único
responsável por salvar e processar os dados de seus pacientes
de acordo com a lei.
A observância das recomendações incluídas nesta seção não
garante, em qualquer caso, a completa adequação da atividade
do usuário ao regulamento sobre proteção de dados.

Introdução à normativa vigente
Requisitos que afetam especificamente o uso do
Espirômetro DATOSPIR MICRO
Configuração da Proteção do DATOSPIR MICRO
O espirômetro DATOSPIR MICRO tem uma opção de proteção
do equipamento que usa uma senha ou pin.
Esta opção é configurável pelo usuário-e busca evitar
acesso por pessoal não autorizado ao equipamento e, mais
especificamente, aos dados particulares que contenha.
Para cumprir a legislação atual, os usuários devem ativar esta
opção e configurar suas senhas. Eles serão responsáveis por
fornecer esta senha ao pessoal autorizado.
Dessa forma, quando o espirômetro for ligado, a senha será
requisitada e o equipamento travado se a senha errada for
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OUTRAS QUESTÕES IMPORTANTES
• Imprimindo documentos:
No caso de manter impressos em papel contendo detalhes
do paciente, esses documentos devem ser adequadamente
armazenados de forma que apenas o pessoal devidamente
autorizado tenha acesso aos mesmos. Além disso, no caos de
usuários que decidam descartar os documentos impressos,
sua destruição física efetiva deve ser assegurada para evitar
acesso não autorizado dessa forma.
• Transmissão de dados:
O espirômetro DATOSPIR MICRO pode transmitir arquivos
contendo detalhes do paciente através da conexão do PC de
forma que o trabalho possa ser subseqüentemente feito neles
usando o Software de espirometria W20s. Este software
também Regulamento de Proteção de Dados, como explicado
no Manual do Usuário do Software de espirometria W20s.
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entrada três vezes.
Ao religar o equipamento, o código de desbloqueio (PUK)
fornecido pelo fabricante na compra do equipamento será
requisitado. Se o código não estiver disponível, o equipamento
irá permanecer travado.

