MOVIMENTO (PLM)
•
•
•

Guia de iniciação rápida

Coloque o sensor no tornozelo ou pulso (12).
Fixe o cabo com adesivo hipoalergénico (12).
Ligue o conector colorido cinzento-claro à entrada “Aux”
(12 a) e (8).

12
INÍCIO DO EXAME (MODO MANUAL)

a
•

14

•

FIM DO EXAME (MODO MANUAL)
•

Mantenha premido o botão ON/OFF (ligar/desligar) até
que a mensagem “A DESLIGAR” apareça no ecrã (13).

Esforço torácico
fita

INÍCIO E FIM DO EXAME (MODO AUTOMÁTICO)
•

Módulo SpO2 (Xpod)

O dispositivo pode ser programado para iniciar e terminar o exame a uma hora específica.
Nesse caso, o início e fim do exame serão automáticos.

Fixar
cinto

ou

Sensor de
oximetria de pulso

INSTRUÇÕES ADICIONAIS
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Anéis de fixação

Interface
abdominal
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•

O dispositivo tem de ser transportado na mala de transporte facultada e nas seguintes
condições:
T: entre -20 e 60 ºC. H: < 93% sem condensação
As condições de utilização têm de ser:
T: entre 5 e 40 ºC. H: entre 15 e 93% sem condensação

Ronco

Interface
torácica

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TEMPERATURA E HUMIDADE
•

Cânula nasal
ou Termopar

Fita de esforço
abdominal
Sensor de
movimento (PLM)
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13

Prima e mantenha premido o botão ON/OFF (ligar/desligar)
até que o dispositivo fique ligado (13).
Prima o joystick para iniciar o exame. Uma luz sob o ecrã fica
intermitente para confirmar que o exame começou (14).

CINTO DE FIXAÇÃO
•
•
•

FITAS DE ESFORÇO

6
•

Passe o cinto de fixação pela lateral do dispositivo,
dobrando e prendendo o cinto ao próprio (1).
Coloque o dispositivo entre o abdómen e o tórax, e
passe o cinto em redor do corpo.
Passe a outra extremidade do cinto pelo outro lado do
dispositivo e ajuste-o de forma a ficar bem preso. (2).

Anel

•

7 b
•

a

2

•
•

8

3

Sleep&Go

CÂNULA NASAL
•

•

4

b

b

10
Screen&Go

a

c

FLUXO DE AR TERMOPAR
•

a
PULSOXIMETRIA
•

5
•

c

•
•

Com o sensor de oximetria de pulso ligado ao Xpod,
ligue o Xpod à peça tipo clipe (4a) e prenda-o à fita,
com o cabo comprido do sensor virado para cima (4b).
Ligue o cabo curto do Xpod ao conector “SpO2” do
dispositivo, fazendo corresponder ambas as marcas
vermelhas (4c).
Introduza o dedo indicador ou médio no sensor até ao
limite (5a).
Prenda o cabo à mão e antebraço com adesivo
(5b e 5c).

b
a

Nota:
•
No Screen&Go, ligue a caixa (“Chest” ou “Abd) à entrada
“Aux” (conector cinzento-claro) (9).

9

Coloque a cânula nasal tal como indicado na imagem (3).
Use adesivo hipoalergénico para fixar a cânulas às
bochechas.
Ligue a cânula à entrada “Nasal cannula” e rode-a até
estar bem fixada (3a).
Posicionar abaixo do queixo (3b).

•

Ajuste as fitas de esforço em redor do peito e / ou
abdómen, passando previamente os anéis de fixação (6).
Segure a caixa marcada como “Chest” (interface do peito)
à fita do peito com velcro e fixe-a com o anel de fixação
(7a).
Proceda da mesma forma com a caixa marcada “Abd”
(interface abdominal) na fita de esforço abdominal.
Ligue os conectores tipo “clipe” aos ganchos da fita
correspondente (7b).
Ligue as caixas (“Chest” e / ou “Abd”) às entradas “Tho”
e / ou “Abd” (conector amarelo). (8).

Nota:
•
É recomendável que o cabo seja colocado ao longo do
braço por dentro do pijama.

•
•

b

Coloque o sensor do termopar no lábio
superior. Dobre os dentes (10b), de forma
a que as extremidades fiquem viradas para a
narina, mas sem tocar na pele. Fixe os fios às
bochechas com adesivo hipoalergénico (10).
Dobre o tubo oral (10c) em frente à boca, sem tocar na
pele ou nos lábios.
Ligue o sensor à entrada do dispositivo (10a):
- “Ther” (conector azul) no Sleep&Go (8)
- “Aux” (conector cinzento-claro) no Screen&Go

(9)

c

a

11
b

RONCO
•
•
•

Coloque o sensor na parte do pescoço abaixo da bochecha
(não diretamente sobre a laringe).
Fixe com adesivo hipoalergénico (11b).
Ligue o sensor à entrada “Aux” (conector cinzentoclaro) (11a) e (8).

a
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