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Este símbolo alerta o utilizador para o facto de se seguir informação importante relativa à instalação e/ou
funcionamento do equipamento. A informação precedida por este símbolo deve ser lida atentamente para
evitar danos no equipamento.
Este símbolo alerta o utilizador para a presença de tensão não isolada no interior da unidade, podendo
atingir uma magnitude capaz de provocar choques eléctricos. Por conseguinte, é perigoso tocar em
qualquer parte do interior da unidade. Para reduzir o risco de choque eléctrico, NÃO remova a tampa (ou
painel traseiro). No interior da unidade não existem peças reparáveis pelo utilizador. As reparações devem
ser efectuadas por pessoal técnico qualificado.
Este símbolo adverte o utilizador para o facto de que foi incluída informação importante relativa ao
funcionamento e/ou manutenção do equipamento. A informação precedida por este símbolo deve ser lida
atentamente para evitar danos no equipamento.
Este símbolo indica o fabricante.
Este símbolo indica o representante na Comunidade Europeia do fabricante.
Para prevenir o perigo de ocorrência de incêndios ou choques eléctricos, não exponha esta unidade à chuva nem à
humidade. Da mesma forma, não utilize a ficha polarizada desta unidade com um cabo de extensão ou outras
tomadas, a menos que os pinos possam ser completamente inseridos. O produto foi concebido para cumprir os
requisitos de segurança médica relativos a equipamentos destinados a instalação nas proximidades de um paciente.
Este produto consiste num dispositivo médico de classe I de acordo com a M.D.D. na Europa. Não são permitidas
modificações.
Este produto consiste num dispositivo médico de classe II nos Estados Unidos e no Canadá. Não são permitidas
modificações.
Este equipamento/sistema destina-se a ser utilizado apenas por profissionais de saúde.
Segundo a lei federal americana este dispositivo só pode ser vendido por ou em nome de um médico.
Estes são os países europeus que aceitam dispositivos com a marcação CE: Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre,
Alemanha, Hungria, Islândia, Macedónia, Montenegro, Noruega, Roménia, Eslováquia, Espanha, Suíça e Reino Unido.
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Conformidade com as normas de segurança:
Este dispositivo é aprovado pela T.U.V. relativamente aos perigos de choque eléctrico, incêndio e
mecânicos, de acordo apenas com a norma CAN/CSA C22.2 n.º 60601-1 e ANSI/AAMI ES60601-1.
Conformidade com as normas de segurança:
Este dispositivo cumpre os requisitos da norma EN60601-1, estando em conformidade com a
Directiva de Equipamentos Médicos 93/42/CEE e 2007/47/CE (informação geral sobre segurança).
Aprovação de Rádio:
Este equipamento cumpre os requisitos da norma EN 302 065 V1.2.1 e está em conformidade com a
Directiva de Equipamentos de Terminal de Rádio e Telecomunicações (R&TTE) 1999/5/EC.
Identificação FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Indústria Canadá: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

Este produto cumpre as normas acima referidas apenas quando utilizado com a fonte de alimentação de categoria
médica fornecida pela NDS.
Modelo
ZeroWire G2
Fonte de Alimentação Aulto MW172KB2400B02 ou GlobTek GTM91120-3024-T3A
Entrada CA
100 a 240 Volts entre 50 a 60 Hz.
Saída CC

Aulto 24 volts a 0,75 amperes / GlobTek 24 volts a 1,25 amperes

Cabo de Alimentação: Utilize um cabo de alimentação de classificação hospitalar com a ficha correcta para a sua
fonte de alimentação.
Desligue o cabo de alimentação da rede principal de CA. O cabo de alimentação é o único dispositivo para desligar
reconhecido.
O EQUIPAMENTO MÉDICO deve ser posicionado de forma a que o seu dispositivo de desligar esteja prontamente
acessível.
O equipamento deverá ser alimentado a partir de um circuito com derivação central quando utilizado em redes dos
EUA com tensões superiores a 120 volts.
Este produto destina-se a funcionamento contínuo.
Reciclagem:
Siga os regulamentos e os planos de reciclagem locais para a reciclagem ou a eliminação deste equipamento.
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Este manual foi concebido para auxiliar o utilizador a instalar, configurar e utilizar o sistema de vídeo sem
fios ZeroWire® G2.
Um separador contendo um número, situado no lado da página, indica o início de uma secção.
As descrições funcionais contidas neste manual são representativas dos seguintes componentes:
Receptor ZeroWire G2
Transmissor ZeroWire G2 (entrada: DVI e 3G-SDI)
Pode encontrar as referências de produtos e os acessórios na página 18.

O NDS ZeroWire G2 é um par de transmissor e receptor de comunicação vídeo sem fios, destinado a enviar
sinais de vídeo de uma fonte, como uma câmara/processador de endoscopia ou outra fonte de vídeo
através de uma ligação de rádio-frequência a um receptor ZeroWire para a apresentação de imagens
durante os procedimentos cirúrgicos gerais e endoscópicos. O sistema de vídeo sem fios ZeroWire G2 é
um dispositivo reutilizável não esterilizado, que não se destina a ser utilizado num campo estéril.
Contra-indicações:
1. Estas unidades são dispositivos reutilizáveis não esterilizados, não se destinando a ser utilizadas num
campo estéril.
2. Este equipamento não pode ser utilizado na presença de anestésicos inflamáveis misturados com ar,
oxigénio ou óxido nitroso.
Aviso:
Não utilize em ambientes de RM.
Nenhuma parte deste produto pode entrar em contacto com um doente. Nunca toque no produto e num
doente ao mesmo tempo.
Para aplicações críticas, recomendamos vivamente que esteja imediatamente disponível um par
transmissor e receptor do ZeroWire G2 e um cabo DVI de substituição. Para além disso,
recomendamos que esteja disponível para utilização imediata um monitor ligado à fonte de
imagem, sempre que esteja em curso um procedimento cirúrgico. Poderá ver um desenho da
instalação típica na página 9.
Tem de ser sempre mantida uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo de funcionamento
e o utilizador ou o paciente

O sistema ZeroWire G2 permite o envio sem fios de sinais de vídeo, a partir da saída DVI ou 3G-SDI do
processador de uma câmara endoscópica ou de outra fonte de vídeo, para a entrada DVI de um monitor de
vídeo. Opera como um sistema HD sem fios baseado em 60Ghz em conformidade com as normas FCC
(Parte 15) que governam a banda 57-64 GHz que se encontra na parte de onda milimétrica (mmW) do
espetro electromagnético.
Um sistema é composto por um par de transmissor e receptor. O transmissor e o receptor foram
concebidos para serem montados no rebordo superior traseiro de um monitor. O transmissor pode obter o
sinal de entrada de vídeo a partir de um processador de uma câmara endoscópica ou das saídas de
reencaminhamento de sinal DVI ou SDI do monitor. A saída do receptor é ligada à entrada DVI de um
monitor. As unidades são alimentadas por uma fonte de alimentação NDS de 24 VDC ou através do cabo
adaptador em "Y"*.
O cabo adaptador em “Y” é descrito na página 6. Na página 9 é representada uma instalação típica.
*Nota : Os cabos adaptadores em "Y" são apenas utilizados com monitores alimentados por uma
fonte de alimentação NDS de 24 VDC
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Os dispositivos listados na tabela seguinte foram testados para demonstrar as distâncias mínimas de
segurança para o ZeroWire G2, para funcionarem sem qualquer interferência um do outro. Em qualquer
altura, caso se acredite que o ZeroWire G2 está a causar ou a sofrer interferência desses dispositivos, basta
afastar os dispositivos e manter pelo menos as distâncias especificadas na tabela
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Equipamento testado

Distância ao Distância ao
transmissor
receptor

Electrocautério
RFID
Ponto de acesso sem fios de 2,4Ghz
Ponto de acesso sem fios de 5,8Ghz
Telemóvel
Dispositivo Bluetooth

> 2 pés
> 1 pé
> 1 cm
> 1 cm
> 6 polegadas > 6 polegadas
> 6 polegadas > 6 polegadas
> 1 cm
> 1 cm
> 1 cm
> 1 cm

Transmissor
ZeroWire G2

Entrada DVI

Interruptor
On / Off

Conector de
alimentação

Entrada 3G - SDI

As portas USB são utilizadas para instalar
actualizações ao firmware do transmissor ou
do receptor e não para como uma porta I/O
para fins gerais.

Saída DVI
Receptor
ZeroWire G2

Ligação do transmissor e LEDs de estado
LED de estado

LED de ligação

Botão de ligação

Ligação do receptor e LEDs de estado
LED de estado

LED de ligação

Botão de ligação

O botão LINK (LIGAR) é utilizado para ligar um transmissor a um receptor.
No receptor, o botão LINK (LIGAR) é utilizado para activar o gráfico de barras de Força
do Sinal descrito na página 14.
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Suportes de montagem:
Consulte a tabela Kits de acessórios ZeroWire G2 por monitor na página 18.
Instalação: (Para monitores montados)
Nota: Estainstalação requer duas pessoas: uma para suportar o monitor e uma para realizar a instalação.

Lâmina de
montagem

Substitua os parafusos de fixação do lado esquerdo por dois dos
parafusos de fixação mais compridos fornecidos.
Aperte os parafusos do lado esquerdo fornecidos apenas 2-3 voltas.
Retire os dois parafusos do lado direito do suporte VESA.
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Com a lâmina de montagem virada para a frente do monitor, faça deslizar o suporte fornecido entre o suporte VESA e
o painel traseiro do monitor, até os entalhes com a indicação do monitor com que está a trabalhar encaixarem
nos dois parafusos do lado esquerdo.
Substitua os parafusos do lado direito pelos parafusos fornecidos e aperte todos os parafusos.

Com a traseira do módulo transmissor ou receptor do
ZeroWire G2 virada para a frente do monitor, alinhe a
ranhura existente na parte de baixo do módulo com a
lâmina de montagem e empurre o módulo para a lâmina de
montagem, até este assentar firmemente.
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Os transmissores e receptores ZeroWire G2 utilizados com um monitor NDS de 32" ou inferior suportado
podem utilizar um cabo adaptador em "Y" opcional para alimentar a unidade do ZeroWire. Os dois tipos de
cabos adaptadores em "Y" são mostrados em baixo. Quando aplicável, o cabo em Y adequado é incluído
no kit de acessórios (consulte a página 18 para determinar o kit de acessórios correto para o monitor NDS
utilizado). As unidades do transmissor e receptor ZeroWire também podem ser alimentadas com a fonte
de alimentação de 24 VDC incluída.
Cabo adaptador em "Y" SwitchCraft (35X0096)

Cabo adaptador em "Y" XLR (35X0097)

Nota:
Os números de modelo das fontes de
alimentação de 24 VDC também são aí
mostrados.

J3 do adaptador em "Y" ou a
fonte de alimentação de 24 VDC
liga aqui.

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Quando utilizar a fonte de alimentação, seleccione
e instale o adaptador de ficha que corresponda aos
requisitos de alimentação.
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Aulto MW172KB2400B02

Transmissor

DVI
Saída

Circuito do transmissor ZeroWire G2
Os fios pretos são de 24 VDC.
O fio azul é o cabo DVI.
O fio amarelo é o cabo 3G-SDI opcional.

Saída
SDI
Alimentação para o monitor

Fonte de Sinal
de Vídeo DVI
Alimentação para o transmissor

Receptor

Circuito do receptor ZeroWire G2
Os fios pretos são de 24 VDC.
O fio azul é o cabo DVI.

DVI
Entrada
Alimentação para o monitor

Alimentação para o transmissor

Raio de Curvatura dos Cabos
Recomendamos que o raio de curvatura dos cabos metálicos não seja inferior a 2,5 polegadas
(63 mm) ou 7 vezes o diâmetro do cabo, o que for superior. Curvaturas acentuadas podem danificar
o cabo e/ou degradar o sinal de vídeo.
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Ligar o transmissor e o receptor
Antes de colocar o sistema ZeroWire G2 em funcionamento o par transmissor e receptor tem de estar ligado.
Depois de um par transmissor e receptor ser ligado, permanece ligado até que o transmissor seja
explicitamente ligado a outro receptor ou até que o receptor seja explicitamente ligado com outro
transmissor.
Nota: Se um par ligado for desligado, irá ligar-se automaticamente quando voltar a ser ligado.
Procedimento de ligação:
1. Ligue uma fonte de vídeo DVI ou SDI à unidade do transmissor, e um monitor à saída DVI da unidade do
receptor (consulte a figura 1).
2. Prima e mantenha premido o botão “LINK” (LIGAR) (consulte a figura 2) na unidade do receptor até que o
respectivo LED de ligação comece a piscar rapidamente e, em seguida, solte o botão. Nesta altura, o
utilizador tem 60 segundos para mudar para a outra unidade e premir o botão LINK (LIGAÇÃO) no
dispositivo.
3. A seguir, prima e mantenha premido o botão “LINK” (LIGAR) (observe na Figura 2 a posição do mesmo)
na unidade transmissor até que o respectivo LED de ligação comece a piscar rapidamente a azul e, em
seguida, solte o botão.
4. Quando as unidades do transmissor e do receptor se identificarem umas às outras e começarem a piscar,
tanto o LED de estado como o LED de ligação nas duas unidades começam a piscar rapidamente durante
alguns segundos. Assim que a ligação estiver estabelecida, o LED de ligação desliga-se.
Nota: As unidades de transmissor e receptor ZeroWire G2 não são compatíveis com as unidades de
transmissor e receptor ZeroWire mais antigas.
Figura 1
DVI ou SDI
Sinal

Saída DVI para
o monitor

Transmissor

Receptor

Figura 2
LED de estado
Transmissor

LED de ligação

Receptor

Para iniciar a ligação pressione aqui

Transmitir Vídeo:
Com a ligação concluída, os LEDs de estado deverão ficar azul e a imagem da fonte deverá surgir no
monitor. Isto conclui a configuração básica.
Nota: O transmissor e receptor não estão limitados ao funcionamento na linha de visão, ou seja, o par
funcionará correctamente apesar da presença de obstáculos entre os dois. No entanto, nenhuma das
unidades deverá ficar completamente rodeada por objectos metálicos.
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Transmissor

Receptor

Para aplicações críticas, recomendamos vivamente que esteja imediatamente disponível um par
transmissor e receptor do ZeroWire G2 e um cabo DVI de substituição. Para além disso,
recomendamos que esteja disponível para utilização imediata um monitor ligado à fonte de
imagem, sempre que esteja em curso um procedimento cirúrgico.

Desempenho:
O sistema de vídeo sem fios ZeroWire G2 HD destina-se e está optimizado para utilização numa sala de
operações. A utilização fora de um ambiente clínico não é recomendada.
Os passos seguintes ajudarão a obter o melhor desempenho do sistema ZeroWire G2:
1. Monte ambos os componentes a uma altura de, pelo menos, 1,5 m relativamente ao pavimento.
2. Idealmente, tanto o transmissor como o receptor deverão estar à mesma altura.
3. Para uma ligação de vídeo fidedigna, siga as instruções de configuração em Posicionamento e
Orientação nas páginas 10 e 11.
4. O transmissor e o receptor deverão estar virados uma para a outra, sem obstáculos entre si.
5. Para aplicações que não estejam na linha de visão, recomendamos que o transmissor e receptor sejam
localizados a 1,8 m ou menos das paredes.
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Em virtude da forma do campo de sinal da antena, as unidades do transmissor e do receptor devem ser
instaladas de forma a ficarem alinhadas na vertical e na horizontal dentro de ±10°.
Alinhamento vertical:
O alinhamento vertical deve ser ficar dentro de ±10° da vertical.
Alinhamento horizontal:
O alinhamento horizontal deve ficar dentro de ±10° da horizontal.
Posicionamento e Orientação continua na página seguinte

+10°

Receptor

Transmissor
0°

Monitor
primário

-10°

Monitor
secundário

Forma de
campo
Transmissor
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Elevação:
O transmissor e o receptor devem ser posicionados a uma altura de, pelo menos, 1,5 m relativamente ao
pavimento, estarem à mesma altura e, preferivelmente, com os rebordos dianteiros do transmissor e do
receptor paralelos e virados um para o outro.
Distância:
O ZeroWire G2 funciona correctamente a uma distância do transmissor e receptor de até 9,1 m. Todavia,
e no caso da maioria dos ambientes de sala de operações, os melhores resultados são obtidos com uma
distância entre o transmissor e o receptor de até 2,4 m.

ZeroWire
Transmissor

Carro de endoscopia

Receptor
ZeroWire

Mesa cirúrgica

Suporte com rodas
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O sistema ZeroWire G2 pode manter uma ligação sem fios, com obstruções parciais. Todavia, o melhor
desempenho é obtido com uma linha de visão desimpedida entre as unidades. Num ambiente de sala de
operações, o sistema de hastes montado no teto e as suas junções de braço com mola, juntamente com os
holofotes para o campo cirúrgico, consistem em estruturas metálicas de grandes dimensões capazes de
bloquear potencialmente sinais de rádio se obstruírem a linha de visão entre o transmissor e o receptor
(ver a imagem em baixo). De preferência, as luzes da sala de operações devem ser posicionadas fora do
caminho ou elevadas acima da linha de visão. Se um objecto tiver que obstruir a linha de visão, a melhor
opção consiste em posicioná-lo a meio caminho entre o transmissor e o receptor.
As salas de operações cujas paredes e/ou tecto são construídas com folhas de metal podem reduzir o
desempenho do ZeroWire G2. Isto poderá ser atenuado aproximando o transmissor do receptor, definindo
a sua linha de visão para 0 graus (consulte a página 10) e garantindo que não há obstruções entre o
transmissor e receptor.
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Se a configuração do ZeroWire G2 for a típica, de um sistema por sala, não existe essencialmente nenhuma
restrição. A função de Selecção de Canal do transmissor escolhe o canal menos susceptível de
interferências dos dois canais disponíveis com base no resultado do exame feito ao ligar.
Em baixo, enumeram-se alguns dos factores que afectam o isolamento dos canais do ZeroWire G2.
1. Espessura e material das paredes da sala.
2. Abertura e fecho das portas da sala.
3. Estrutura do teto da sala e materiais utilizados na sua construção.
Os pares de transmissor/receptor do ZeroWire G2 devem estar instalados na mesma sala. O
funcionamento entre salas não é suportado Quando dois pares de transmissor/receptor são
instalados numa determinada sala, cada par têm de ser ligado separadamente, um de cada vez,
ligando o segundo par depois de ligar o primeiro com sucesso. Não há necessidade de desligar o
primeiro par ligado antes de alimentar ou ligar o segundo par.

Deverá seguir as recomendações listadas em baixo para determinar a definição mais adequada.
1. As unidades de transmissor e/ou receptor ZeroWire G2 não podem ser utilizadas com as unidades de
transmissor e/ou receptor mais antigas.
2. Poderão funcionar no máximo dois sistemas ZeroWire G2 na mesma sala. Os transmissores e
receptores devem estar afastados no mínimo 1 m dentro da sala.
3. Podem definir-se grupos de dois sistemas ZeroWire G2 em várias salas, desde que as salas estejam
afastadas pelo menos 7,6 m.
4. O transmissor e/ou receptor ZeroWire G2 não devem ser instalados em armários metálicos nem devem
estar rodeados por objectos metálicos, dado que isto impedirá a comunicação entre o transmissor e o
receptor.

Vários Sistemas:
Se tiver de instalar dois sistemas numa sala de operações, utilize o seguinte procedimento:
1. Se as unidades do transmissor e receptor não tiverem sido ligadas, aplique energia a um transmissor e
a um receptor e depois siga o Procedimento de ligação descrito na página 8.
2. Ligue o segundo par de transmissor e receptor e repita o Procedimento de ligação. Os pares de
transmissor e receptor têm de ser ligados um de cada vez. Recomendamos que os pares ligados sejam
identificados com etiquetas, de forma a facilitar a instalação e a resolução de problemas.
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Mensagens de Força de Sinal e de Diagnóstico no Ecrã (OSD)
Quando um receptor é ligado a um monitor, são apresentadas mensagens de diagnóstico explícitas no
canto inferior esquerdo do ecrã para informar o utilizador do estado actual do receptor. As mensagens
será exibidas durante 15 segundos, à excepção de "Nenhum transmissor encontrado" e "SINAL PERDIDO".
"Nenhum transmissor encontrado" e "SINAL PERDIDO" serão exibidas até ser tomada a acção correctiva.
Quando for apresentada no ecrã a mensagem "SINAL PERDIDO" e/ou o gráfico de barras RED 1 (vermelho
1), a ligação sem fios é instável e requeração correctiva imediata.
O gráfico de barras Força do Sinal é apresentado no canto inferior direito do monitor do receptor durante
60 segundos ao ligar. É também apresentado quando a ligação é estabelecida no seguimento de uma
desconexão de ligação. Se a qualidade da ligação for fraca ou má, o gráfico de barras é apresentado
automaticamente para alertar o utilizador de que é necessária uma acção correctiva.
O gráfico de barras pode ser activado manualmente tocando uma vez no botão LINK (LIGAR) do receptor.

É apresentada aqui a mensagem OSD
É mostrado aqui o gráfico de barras de Força
do Sinal

Mensagens OSD

Gráficos de barras da força do sinal
Qualidade de ligação. excelente.

Qualidade de ligação boa.
Qualidade de ligação aceitável.
Qualidade de ligação fraca, pode ocorrer alguma pixelização.
Qualidade de ligação má ou ligação desactivada, pixelização frequente e/ou
"congelamento" do ecrã.
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Problema

Causas Possíveis

O LED indicador não
acende.

Conector de alimentação mal encaixado: verifique se o conector da fonte de alimentação
está
totalmente
inserido
na
tomada
de
alimentação
da
unidade.
Cabo em “Y”: caso esteja a utilizar o cabo em “Y” para alimentar a unidade, confirme se o
mesmo está ligado a uma fonte de alimentação NDS de 24 VDC e se a mesma está ligada.
Fonte de alimentação independente: se estiver a utilizar a fonte de alimentação
independente, certifique-se de que a mesma está correctamente encaixada na tomada de
parede.
Tomada de parede: algumas tomadas de parede dispõem de um interruptor integrado para
ligar/desligar o circuito. Caso a tomada que está a utilizar disponha de um interruptor
integrado, verifique se este está na posição de “Ligado”.
Informações adicionais: consulte Opções de Alimentação na página 6.

Nenhum transmissor
encontrado

Verifique se a unidade do transmissor está LIGADA ou o sinal de Fonte está ligado.

Sem imagem no monitor
depois de alterar a
resolução de entrada

Cicle a alimentação do transmissor ZeroWire e do receptor, não a do monitor.

Falha ao estabelecer
ligação depois de tentar
emparelhar

Cicle a alimentação do transmissor ZeroWire e do receptor.

Vídeo fraco ou intermitente
Causas Possíveis

Acção Correctiva

O transmissor e o receptor estão Reduza a distância de separação entre o transmissor e o receptor para 9,1
afastados entre si mais de 9,1 metros.
metrosou menos. Consulte a especificação Alcance máximo na página 16.
O transmissor e o receptor não estão Consulte as recomendações de alinhamento do transmissor/receptor na
correctamente alinhados
página 11.
Ligações DVI ou SDI
(apenas no transmissor).

Confirme se os cabos estão correctamente ligados.

Modo de vídeo não suportado.

Verifique se o modo de vídeo aplicado é suportado. Consulte a tabela
Modos de Vídeo Suportados na página 17.

Cabos DVI ou SDI
(apenas no transmissor).

Substitua os cabos, um de cada vez, verificando a imagem de vídeo. Se o
sinal de vídeo for correctamente apresentado após a substituição de um
cabo, elimine o cabo que acabou de substituir.

Interferência

Consulte Evitar interferência entre canais na página 13

Pouca força de sinal

Consulte Força do Sinal na página 14.

O transmissor e o receptor estão
trocados

Verifique se a fonte de vídeo está ligada ao transmissor e não ao receptor.

Indicadores LED de estado
Estado do LED

Descrição

Azul, piscando lentamente

A unidade está a procurar um canal.

Azul, piscando rapidamente

A unidade está a tentar estabelecer uma ligação.

Azul, permanentemente aceso

A unidade está a enviar (transmissor) ou a receber (receptor) dados de vídeo.

Azul, alternando ON/OFF durante
3 segundos

Nenhuma informação de ligação guardada
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Tipo de sinal sem fios
Banda de frequências
Entradas de vídeo (Tx)
Saídas de vídeo (Rx)
Compressão de vídeo
Suporte de formato 3D
Tipos de sinal 3D
Temporizações de vídeo 3D
Suporte HIPAA
Latência do sistema
Máximo de pares por OR
Saída de alimentação RF
Alcance máximo
Velocidade de dados
Consumo de energia
Dimensões físicas
Peso unitário
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Altitude de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento
Humidade de transporte
Altitude de armazenamento

Banda HD sem fios (WiHD) de 60 Ghz
57 - 64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Nenhuma
Linha-a-Linha, Cima/Baixo, Lado-a-Lado
DVI-D, 3G-SDI
Apenas 1080p a 59,94 (SMPTE 424M)
Encriptação AES de 256 bits
< 1 fotograma
2 pares
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m* (< 30 ft)
950 Mbps - 3,8 Gb/s
< 8 Watts
238 mm x 88 mm x 50 mm (9,5” x 3,5” x 2,0”)
0,45 Kg (1,0 lb.)
0 °C a 40 °C (32° a 104° F)
20% a 90% de HR, sem condensação
2.000 m (6.600 ft)
-20 °C a 60 °C (-4° a 140° F)
< 70% HR (sem condensação)
< 70% HR (sem condensação)
10.000 m (33.000 ft)

Canais
Canal baixo LRP

Potência de saída
EIPR máxima da
Potência de saída
frequência de teste
EIRP média
60,32 GHz
11,7 dBm

Canal alto LRP

62,79 GHz

12,1 dBm

Canal baixo HRP

60,48 GHz

29,3 dBm

Canal alto HRP

62,64 GHz

29,6 dBm

Formato
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado
Modo personalizado

Taxa de
Estrutura
(Hz)
60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50

Píxeis Horizontais
Activos

Píxeis Verticais
Activos

Píxeis Horizontais
Totais

Píxeis Verticais
Totais

1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600

1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200

2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160

1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250

1280
1292
1023
1248
1280
1440
1024
1024
1024
1280
1920
1920
1920

1024
960
768
1024
1024
900
1024
1024
1024
1024
1080
1080
1080

1688
1576
1396
1688
1716
1904
1686
1124
1280
1688
2200
2184
2270

1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125
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Kits de acessórios ZeroWire G2
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Monitor

N.º de
Par: (Transmissor
peça NDS
e Receptor)

EndoVue 24" (padrão)

90K0010

Modelo para a China

90K0011

Modelo descontinuado

90K0004

Radiance Full MMI 24" (padrão)

90R0019

com fibra

90R0022

com ecrã tátil

90R0037

com fibra e ecrã tátil

90R0038

Modelo para a China

90R0058

Radiance G2 24" (padrão)

90R0063

com fibra

90R0064

com ecrã tátil

90R0065

com fibra e ecrã tátil

90R0066

Modelo para a China

90R0067

Radiance Full MMI 26" (padrão)

90R0029

com fibra

90R0030

Radiance G2 26" (padrão)

90R0050

com fibra

90R0051

Modelo para a China

90R0061

Radiance G2 HB 26" (padrão)

90R0052

com fibra

90R0053

Modelo para a China

90R0062

Radiance Ultra 27" (padrão)

90R0104

com placa analógica

90R0102

com placa digital

90R0100

Radiance G2 42" (padrão)

90R0070

Radiance G2 55" (padrão)

90R0069

com ecrã tátil

90R0068

Unidade: (Transmissor
ou Receptor)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

Antes da limpeza, a unidade de ser DESLIGADA e desconectada da fonte de alimentação.
Limpeza:
Limpe bem todas as superfícies exteriores com um pano que não largue pêlos humedecido com um
agente de limpeza permitido. Os materiais de limpeza permitidos são listados em baixo. Remova os
resíduos de detergente limpando todas as superfícies exteriores com um pano que não largue pêlos
humedecido com água destilada.
Desinfectar:
Desinfecte a unidade limpando todas as superfícies exteriores com um pano que não largue pêlos
humedecido com álcool etílico a 80%. Deixe a unidade secar ao ar.
Cuidados:
Não deixe entrar líquidos no interior da unidade.
Materiais de limpeza permitidos:
Vinagre (vinagre branco destilado, 5% de acidez)
Limpa-vidros à base de amoníaco
Materiais de desinfecção permitidos:
Etanol a 80% por volume
*Nota:
Os materiais de limpeza e desinfecção permitidos listados em cima foram testados em produtos da NDS e,
quando usados conforme indicado, não danificam o acabamento do produto nem os respectivos
componentes de plástico.
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O ZeroWire G2 foi testado num ambiente de sala de operações e não causou interferências com monitores
médicos de electrocirurgia, ecografia e raios X, nem com equipamentos de monitorização e suporte de
vida. Da mesma forma, nenhum dos equipamentos acima mencionados interferiu com o ZeroWire G2.
Além disso, dado que o ZeroWire G2 opera na banda dos 57-64 GHz, normalmente as redes LAN sem fios e
os telefones móveis não causarão interferência, pois operam fora da gama de frequências do ZeroWire G2.
Contudo, a presença de uma fonte de interferência na gama de frequências do ZeroWire G2 pode resultar
num funcionamento intermitente e numa redução da qualidade de imagem, ou na interrupção da ligação
enquanto a interferência existir. Antes de ser realizado qualquer procedimento na sala de operações, é
obrigatório desligar tal equipamento e verificar se o sistema funciona conforme esperado. Caso seja
observado algum comportamento anómalo, o mesmo tem de ser corrigido antes de utilizar o sistema em
quaisquer procedimentos cirúrgicos.
Os transmissores ZeroWire G2 devem estar afastados entre si pelo menos 0,5 metros. Os transmissor e/ou
receptores ZeroWire G2 não devem ser instalados em armários metálicos nem devem estar rodeados por
objectos metálicos, dado que isto impedirá a comunicação entre o transmissor e o receptor.
Durante a instalação a qualidade de vídeo da ligação ZeroWire G2 deve ser testada com o transmissor e o
receptor em diferentes ângulos de orientação, os ângulos de orientação permitidos são indicados na
página 10. A Operação sem linha de visão é discutida na página 12. Recomendamos que o sistema seja
amplamente testado antes de ser utilizado em quaisquer procedimentos cirúrgicos.
Não utilize fontes de alimentação ou acessórios de cabo com o ZeroWire G2 diferentes dos especificados
neste manual. Podem ocorrer correntes de fuga excessivas, emissões electromagnéticas elevadas ou
imunidade às interferências insuficiente.
Todos os dispositivos electrónicos médicos, incluindo o ZeroWire G2, têm de estar em conformidade com
os requisitos da norma CEI 60601-1-2. É necessário estabelecer precauções, cumprir as linhas de orientação
sobre CEM fornecidas neste manual e verificar todos os equipamentos médicos em funcionamento
simultâneo, de forma a garantir a compatibilidade electromagnética e a coexistência de todos os outros
equipamentos médicos antes de se iniciar qualquer procedimento cirúrgico.
As tabelas de CEM, apresentadas nas próximas quatro páginas são disponibilizadas para sua referência.
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22

23

24

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12
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Contact

Global Headquarters
www.ndssi.com
5750 Hellyer Ave
San Jose, CA 95138
USA
+1 408 776 0085
info@ndssi.com
Europe
Novanta Europe GmbH
Münchner Strasse 2A
82152 Planegg
Germany
+49 89 31 707 100
info.novanta-europe@novanta.com
Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.jp
Oriental Media Center
Suite 2302, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com.cn
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