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Estas instruções de utilização são referentes aos seguintes produtos APA :
™

Código de
produto

Descrição

Quantidade/
caixa

701000

Monitor de vídeo APA™

1

701006

Punho APA™

700930

Módulo de câmara MAC APA

1.
1

Descrição do dispositivo
Punho

Monitor de vídeo

1
™

1

Módulo de câmara MIL APA™ (S)
Módulo de câmara MIL APA™ (L)

1

702110

Lâmina MIL 1 APA™ (limpa, não estéril)

10

702120

Lâmina MIL 2 APA™ (limpa, não estéril)

10

700130

Lâmina MAC 3 APA (limpa, não estéril)

10

™

Lâmina MAC 4 APA™ (limpa, não estéril)

10

700170

DAB APA™ (limpa, não estéril)

10

700180

U-DAB APA™ (limpa, não estéril)

10

700330

Lâmina MAC 3 O2 APA™ (limpa, não estéril)

5

700340

Lâmina MAC 4 O2 APA™ (limpa, não estéril)

5

700370

DAB O2 APA™ (limpa, não estéril)

5

700380

U-DAB O2 APA™ (limpa, não estéril)

5

MAC Camera Module

+

Lâmina MAC 3
Módulo de câmara MAC
Lâmina MAC 4

O2 DAB

Módulo de câmara MIL (S)
DAB

O2 U-DAB
MAC Camera Module

Módulo de câmara MIL (L)

700140

Lâmina MAC 4 O2

Pilha AA

1

702930

Lâmina MAC 3 O2

Lâmina MIL 2

_

702910

Lâmina MIL 1

U-DAB

Figura 1: Videolaringoscópio APA™ e respetivos tipos de lâminas descartáveis

Deve usar apenas Lâminas APA™ com o Videolaringoscópio APA™.

O Videolaringoscópio APA™ (Figure 1) é um dispositivo multifuncional concebido para
auxiliar na laringoscopia direta e indireta em intubações de rotina e em vias aéreas
difíceis. Pode ser utilizado para facilitar a intubação endotraqueal como parte da anestesia
geral ou RCP (reanimação cardiopulmonar) durante uma paragem cardíaca. Destina-se a
ser utilizado em instalações pré-hospitalares, hospitalares e de cuidados alargados.
O videolaringoscópio é reutilizável, não contém DEHP e não contém látex. Pode ser
totalmente separado em três componentes: Monitor de vídeo APA™, Punho APA™ e
Módulo de câmara MAC ou MIL APA™. Quando utilizado como um laringoscópio normal, o
módulo de câmara adequado é ligado ao punho para se obter a visualização da entrada
laríngea durante a intubação endotraqueal. Quando utilizado como videolaringoscópio,
o monitor de vídeo é ligado ao punho e ao módulo de câmara para permitir uma melhor
visualização durante a laringoscopia e a intubação endotraqueal. Em ambas as situações,
a lâmina apropriada é ligada ao módulo de câmara, para conter e posicionar a língua de
modo a permitir não só uma visão nítida da laringe e da entrada para a traqueia, como
também a passagem de oxigenação contínua quando necessário. O videolaringoscópio
pode ser utilizado com dez tipos de lâminas descartáveis disponíveis. As lâminas não
contêm DEHP nem látex e estão revestidas de agentes antiembaciantes.
CUIDADO: A intubação com o dispositivo deve ser realizada por profissionais clínicos
com formação adequada.
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1.1

Monitor de vídeo APA™

1.1

1.2

Botão (+)
Botão (-)

Punho APA™ e Módulo de câmara MAC ou MIL APA™

1.2

Punho APATM
Pilha AA de 1,5 V
única e substituível

Indicador luminoso LED
Botão TEST (teste)

Saída de vídeo
Conector
Módulo de câmara MAC APATM
Fonte de luz de intensidade elevada
Câmara miniatura

Figura 1.1: Monitor de vídeo APA™

O Monitor de vídeo APA™ (Figura 1.1) é um ecrã LCD a cores leve e de alta resolução, com
86 mm (3,5”). O conector permite o encaixe com o punho e o módulo de câmara e, quando
conectado, ativa-se automaticamente para fornecer uma imagem em tempo real do
procedimento que está a ser realizado. O ecrã pode ser rodado até 90°, dependendo dos
requisitos do utilizador. Tem um sensor de luz ambiente que regula automaticamente a
luz de fundo do ecrã para poupança de energia e uma visualização otimizada.
O monitor de vídeo tem uma bateria recarregável incorporada que deve ser carregada
com o carregador do Monitor de vídeo APA™. O indicador luminoso LED no monitor
de vídeo mostra o estado da carga e/ou da bateria. Quando utilizado como um
videolaringoscópio, o monitor de vídeo fornece energia a todo o dispositivo. Um
monitor de vídeo totalmente carregado fornece até 2,5 h de uso intermitente.
Os botões de função do monitor de vídeo:
Um botão TEST permite ao utilizador testar se a bateria está a funcionar
corretamente sem estar ligado a qualquer dispositivo.
Um botão (+) e (-) que suporta, se necessário, a manutenção num centro de
assistência autorizado.
O monitor de vídeo tem ainda uma tomada MMCX de saída de vídeo NTSC que apresenta imagens
em tempo real quando ligada a um monitor ou ecrã apropriado através do Cabo de vídeo APA™.
Para gravar o vídeo, é possível ligar o cabo de vídeo a um dispositivo de gravação apropriado.
O monitor de vídeo não pode ser esterilizado em autoclave e tem de ser limpo e desinfetado
antes da primeira utilização e entre cada utilização em doentes. Consulte a secção 4.
6

Figura 1.2: Punho APA™ e Módulo de câmara MAC APA™

O punho contém e é alimentado por uma pilha AA alcalina ou de lítio de 1,5 V
substituível e o módulo de câmara integra uma fonte de luz de intensidade elevada e
uma câmara miniatura. Quando utilizado como um laringoscópio padrão, a fonte de luz
fornece uma luz LED branca de alta intensidade para uma visualização nítida e direta
da laringe durante uma intubação endotraqueal. A pilha AA alcalina de 1,5 V alimentará
o laringoscópio durante um período de utilização contínua mínimo de 48 horas. (Nota: o
tempo exato depende da qualidade da pilha utilizada.)
Quando utilizado como um videolaringoscópio, a câmara miniatura do módulo de
câmara projeta uma imagem de alta qualidade através do ecrã de alta resolução
do monitor de vídeo para uma visualização indireta da laringe durante a intubação
endotraqueal. Quando utilizado como um videolaringoscópio, a energia é fornecida a
partir da bateria recarregável no monitor de vídeo.
O módulo de câmara encaixa no punho, roda e bloqueia em 3 posições: “desligado”,
“remoção de lâmina” e “ligado”. Para ligar a fonte de luz/monitor de vídeo, rode o
módulo de câmara para a posição “ligado”. Para desligar o dispositivo, rode o módulo
de câmara para a posição “desligado”.
Nem o punho nem o módulo de câmara podem ser esterilizados em autoclave e têm
de ser limpos e desinfetados antes da primeira utilização e entre cada utilização em
doentes. Consulte a secção 4.
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1.3

Especificações técnicas

Monitor de vídeo

2.

Instruções de operação

2.1

Inspeção

Ecrã

LCD 3,5” (320 x 240 pixéis)

Peso

135 g

Consumo de energia

8W

Tipo de bateria

Polímero de lítio 3,7 V

Saída de bateria

5 V CC

Fornecimento de alimentação
para o carregador

100 V a 240 V

Proteção contra entrada

IP33

O videolaringoscópio é fornecido não estéril e reutilizável. Será necessário limpá-lo
antes da utilização. Consulte a secção 4.

Tamanho

35 mm x 130 mm

2.3

Peso

200 g (incl. pilha)

Alimentação

1 x pilha AA alcalina ou de lítio de 1,5 V

Material

Termoplástico de qualidade médica

Proteção contra penetração

IP52

Módulos de câmara

MAC

Tamanho

35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm

35 mm x 136 mm

Peso

98 g

90 g

Alimentação

Fornecida pelo punho

Câmara

Sensor CMOS 1/18” com lente integrada

Fonte de luz

LED de alta intensidade

Material

Aço inoxidável

Proteção contra entrada

IP52

Verificar todas as áreas do videolaringoscópio antes da primeira utilização e entre
cada utilização em doentes. Caso se verifiquem sinais de danos ou falhas, consulte a
secção 5.1, não utilize o dispositivo e informe o distribuidor local.

2.2

Limpeza

Punho

MIL (S)
70 g

Pilhas

Verifique a pilha do laringoscópio: antes de utilizar o dispositivo como um
laringoscópio normal, assegure-se de que o módulo de câmara fica iluminado
quando o dispositivo se bloqueia na posição “ligado”.

MIL (L)

CUIDADO: A pilha AA de1,5 V TEM de ser substituída regularmente. Um nível de
pilha não adequado pode conduzir a uma falha repentina do laringoscópio sem
aviso prévio.
Verifique a bateria do monitor de vídeo: Se estiver a utilizar o dispositivo como um
videolaringoscópio, assegure-se de que o monitor de vídeo tem carga adequada
antes da utilização. Sem ligar ao laringoscópio, prima o botão TEST durante um
mínimo de 5 segundos para iluminar o ecrã e verificar se o indicador luminoso LED
está com cor VERDE fixa. Tal indicará que o monitor de vídeo tem carga suficiente e
está a funcionar corretamente. Se o indicador de luz LED estiver a piscar, continue a
carregar o dispositivo com o carregador do monitor de vídeo. Consulte a secção 3.1.
CUIDADO: Se o indicador luminoso LED no monitor de vídeo estiver a piscar, é
porque NÃO há carga suficiente para utilizar o dispositivo em segurança.

Lâminas

8

Material

Policarbonato

Revestimento

Revestimento antiembaciante

Tipo

Limpo, não estéril, descartável
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2.4

3

Montagem do dispositivo

Para usar o dispositivo como um laringoscópio, alinhe a ranhura no módulo de câmara com
o pino de aço existente no punho e encaixe-os (Figura 2). Poderá ouvir um estalido quando o
módulo de câmara encaixar corretamente. Assegure-se de que o módulo de câmara roda sem
dificuldade e bloqueia nas posições “desligado”, “remoção de lâmina” e “ligado” (Figura 2.1).
Verifique se o laringoscópio se liga na posição “ligado”. Deverá aparecer uma luz brilhante na
extremidade do módulo de câmara. Para conservar energia, armazene na posição “desligado”.

Figura 3: Rodar o conector para fora

CUIDADO: Não olhe diretamente para a fonte de luz do módulo de câmara.
3.1

3.2

3.3

Ponto côncavo
2

Es
tal
ido
!

Ponto convexo

2.1
DESLIGADO

Figura 2: Montagem do laringoscópio

REMOÇÃO DE LÂMINA

LIGADO

Figura 2.1: Posições de bloqueio

Para usar o dispositivo como um videolaringoscópio, comece por rodar o conector do
monitor de vídeo para fora (Figura 3). Com o punho numa das mãos, dobre a proteção do
conector na coluna flexível desde o topo do punho (Figura 3.1). Com a outra mão, segure
com firmeza o monitor de vídeo e assegure-se de que o ponto convexo no monitor de
vídeo coincide com o ponto côncavo do punho (Figura 3.2). A proteção do conector
dobrável deve estar alinhada com a parte traseira do monitor de vídeo. Proceda então
ao encaixe do conector do monitor de vídeo no entalhe do conector do punho, premindo
com firmeza para a posição correta, até chegar ao limite (Figura 3.3). Para confirmar que
está devidamente encaixado, rode o módulo de câmara para a posição “ligado”; o ecrã do
monitor de vídeo deve então ligar-se. Se estiver a utilizar como um videolaringoscópio, o
monitor de vídeo deve ser encaixado no laringoscópio antes de ser utilizado num doente.
CUIDADO: Se não conseguir ver uma imagem no monitor de vídeo, verifique se este se
encontra devidamente encaixado no punho.
Deve evitar aplicar qualquer tipo de pressão no ecrã do monitor de vídeo enquanto está
a encaixar os componentes uns nos outros. Deve ter cuidado para não interromper em
momento algum a ligação entre os componentes.
10

Figura 3.1: Dobrar a proteção do conector
Figura 3.2: Assegurar-se de que a direção é a certa, fazendo corresponder os pontos côncavo
e convexo
Figura 3.3: Encaixar os dispositivos

2.5

Colocação de uma nova lâmina

Para colocar uma nova lâmina é necessário que o módulo de câmara esteja
bloqueado na posição “ligado”. Abra a bolsa da embalagem da lâmina e, sem
remover totalmente a lâmina da embalagem, faça-a deslizar para o módulo
de câmara (Figura 3.4). Poderá ouvir um estalido quando a lâmina encaixar
corretamente (no caso da lâmina Miller, o encaixe correto é indicado pela
correspondência do código de cores entre a lâmina e o módulo de câmara).
Proceda à remoção total da embalagem sem tocar na lâmina.
CUIDADO: Não utilize a lâmina se a embalagem tiver sido aberta ou se encontrar
danificada.
Tenha o cuidado de usar o mesmo tipo de lâmina e módulo de câmara, e verifique
se a lâmina está devidamente encaixada no módulo de câmara antes de a utilizar
num doente.
11
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introduzido na traqueia um tubo endotraqueal do tamanho certo. Assegure-se de que
o tubo endotraqueal está adequadamente lubrificado antes de o utilizar. Pode ser
utilizado um introdutor/estilete para auxiliar na introdução. A colocação correta do
tubo endotraqueal deve ser tanto visual como através do uso de capnografia.
CUIDADO: Evite exercer pressão sobre os dentes do doente durante a laringoscopia.
3.4

Módulo de câmara MAC
com lâmina MAC 3

Módulo de câmara MIL (L)
com lâmina MIL 2

Figura 3.4: Encaixar o tipo de lâmina correto no módulo de câmara adequado

2.6

3.5a

3.5b

3.5c

Utilização do dispositivo

O dispositivo foi testado em situações de transporte, armazenamento e utilização a
temperaturas entre os +4 °C e +40 °C.
No modo normal de funcionamento, recomenda-se que o videolaringoscópio não
fique ligado por um período longo de tempo após a sua utilização. Sempre que
possível, o dispositivo deve ser desligado para maximizar a duração da pilha e evitar a
possibilidade de sobreaquecimento.
CUIDADO: Quando utilizado como videolaringoscópio, NÃO segure o punho perto da
conexão do monitor de vídeo, para evitar aplicar força acidentalmente, que possa
desligar o aparelho sem aviso.

2.6.1

Lâmina MAC (Macintosh)

O laringoscópio com a lâmina MAC encaixada é usado para auxiliar na intubação
endotraqueal de rotina do mesmo modo que o laringoscópio Macintosh normal. Se
desejar, encaixe o monitor de vídeo para visualização indireta da glote.
Introduza o dispositivo no lado direito da boca (Figura 3.5a). À medida que a lâmina é
avançada, é direcionada para a linha média, deslocando a língua para o lado esquerdo
(Figura 3.5b). A extremidade da lâmina é posicionada na valécula (Figura 3.5c) e a
epiglote é elevada, ao fazer subir o punho do laringoscópio e expondo deste modo
a entrada da laringe. Com uma visualização direta da entrada da laringe, pode ser

12

Figura 3.5: Introdução do dispositivo com a lâmina MAC

2.6.2

DAB (lâmina para vias aéreas difíceis) ou U-DAB
(lâmina para vias aéreas difíceis sem canal)

Ambas as lâminas DAB e U-DAB são usadas com o videolaringoscópio para auxiliar nas
intubações endotraqueais de vias aéreas difíceis.
Introduza o dispositivo utilizando uma abordagem na linha média no interior da boca
(Figuras 3.6a e b). A extremidade da lâmina pode ser posicionada posteriormente à
epiglote de forma semelhante a uma lâmina Miller (reta) OU por cima da epiglote na
valécula, de forma semelhante a uma lâmina Macintosh (curva) (Figura 3.6c).
Depois de obtida uma visualização da entrada da laringe no ecrã, faça avançar um tubo
endotraqueal de dimensão correta para dentro da traqueia. Assegure-se de que o tubo
endotraqueal está adequadamente lubrificado antes de o utilizar. Se estiver a utilizar
uma lâmina DAB, faça avançar o tubo endotraqueal pelo canal na lâmina. O canal pode
alojar um tubo endotraqueal com até 9,0 mm (D.I.) ou 12,8 mm (D.E.) de dimensão.

13
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Não utilize um introdutor ou estilete com a lâmina DAB; no entanto, pode utilizar
um introdutor ou estilete com a lâmina U-DAB. Aparecerá no ecrã uma visualização
indireta da passagem do tubo endotraqueal pela glote. A colocação correta do tubo
endotraqueal deve ser tanto visual como através do uso de capnografia. Ao usar a
lâmina DAB, o videolaringoscópio pode ser removido, fazendo deslizar a lâmina DAB
lateralmente durante a retirada da boca para libertar o tubo endotraqueal.

3.6a

3.6b

3.7a

3.7b

3.7c

3.6c

Figura 3.7: Introdução do dispositivo com lâmina MIL

2.6.4

Figura 3.6: Introdução do dispositivo com lâmina DAB ou U-DAB

Em alguns casos, podem ser visíveis reflexos da lâmina sob iluminação brilhante. Isto não
afeta a utilização da lâmina e deverá ser reduzido durante a colocação (em espaços escuros).

2.6.3

Lâmina MIL (Miller)

Lâmina OXY (oxigenação)

A gama APA Oxy Blade™ consiste num tubo de oxigénio de 4 metros utilizado para
assistir em intubações endotraqueais de rotina (MAC) e em vias aéreas difíceis (DAB e
U-DAB) sempre que são necessárias pequenas quantidades de oxigénio suplementar,
do mesmo modo que o laringoscópio normal MAC ou vias aéreas difíceis.
Para utilizar, ligue o tubo de oxigénio da lâmina a uma fonte de oxigénio no débito desejado
(Figura 3.8). Recomenda-se um débito de 15 l/min para uma oxigenação ótima. Consulte as
respetivas secções de cada lâmina para obter as instruções de inserção com base no tipo
de lâmina utilizado.
3.8

O laringoscópio com uma lâmina MIL encaixada é utilizado para auxiliar a intubação
endotraqueal de rotina do mesmo modo que o laringoscópio Miller normal. Se desejar,
encaixe o monitor de vídeo para visualização indireta da glote.
Introduza o dispositivo no lado direito da boca (Figura 3.7a). À medida que a lâmina é
avançada, é direcionada para a linha média, deslocando a língua para o lado esquerdo
(Figura 3.7b). A extremidade da lâmina é posicionada posteriormente em relação à
epiglote (Figura 3.7c) e é elevada, ao fazer subir o punho do laringoscópio e expor deste
modo a entrada da laringe. Com uma visualização direta da entrada da laringe, pode
ser introduzido na traqueia um tubo endotraqueal do tamanho certo. Assegure-se de
que o tubo endotraqueal está adequadamente lubrificado antes de o utilizar. Pode ser
utilizado um introdutor/estilete para auxiliar na introdução. A colocação correta do
tubo endotraqueal deve ser tanto visual como através do uso de capnografia.
14

Figura 3.8: Ligação de uma lâmina Oxy

CUIDADO: Certifique-se de que todas as ligações estão seguras e de que existe fluxo de ar.
15
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2.6.5

CUIDADO: A lâmina foi concebida com uma funcionalidade de segurança contra falhas e apenas
pode ser removida quando o módulo da câmara estiver na posição de REMOÇÃO DE LÂMINA.

Estilete APA™

O Estilete APA™ foi concebido para se adaptar à lâmina U-DAB APA™ e proporcionar uma forma
angulada para facilitar a colocação do tubo endotraqueal durante a laringoscopia. Pode ser
utilizado com tubos endotraqueais até 9,0 mm (diâmetro interior) ou 12,8 mm (diâmetro exterior).

3.

Informações sobre a bateria e o carregamento

Mova o estilete através do tubo endotraqueal adequado e, depois de conseguir obter uma
visualização da entrada laríngea, faça avançar o tubo endotraqueal para dentro da traqueia.
O estilete APA™ é reutilizável e deve ser limpo e desinfetado antes da primeira utilização e
entre cada utilização em doentes, à semelhança do videolaringoscópio; consulte a Secção 4

3.1

Instruções de carregamento do monitor de vídeo

CUIDADO: Não permita que o estilete ultrapasse a extremidade do tubo endotraqueal
durante a intubação.
2.7

Remoção da lâmina após a utilização

A lâmina é removida, rodando o dispositivo para a posição invertida (Figura 3.9a), premindo
com firmeza o dedo polegar contra a parte posterior visível do módulo de câmara para
evitar a separação acidental durante a remoção da lâmina (Figura 3.9b). Rode e bloqueie
o módulo de câmara na posição “remoção de lâmina” (Figura 3.9c). Use os dedos polegar
e indicador da mão que está livre para pressionar as zonas de preensão com sulcos na
extremidade aberta da lâmina e apertar com firmeza (Figura 3.9d). Enquanto pressiona
a zona de preensão, aplique força em sentido contrário ao do punho para soltar o travão
de bloqueio do módulo de câmara (Figura 3.9e). A lâmina deslizará do módulo de câmara
(Figura 3.9f). Sem entrar em contacto com a ponta contaminada da lâmina, deve então ser
eliminada em conformidade com as práticas habituais do departamento.

O monitor de vídeo deve ser carregado quando o indicador luminoso LED estiver
intermitente, o que indica carga insuficiente para utilizar o dispositivo da forma
adequada e em segurança. O monitor de vídeo é fornecido com um carregador e 4
adaptadores internacionais para ficha (Figure 4a). O tempo de carregamento para uma
bateria totalmente descarregada é de aproximadamente 2 horas. É seguro deixar o
monitor de vídeo encaixado indefinidamente ao carregador, se desejado.
Para iniciar o carregamento, deve ligar o adaptador de ficha apropriado ao carregador
(Figura 4b) e ligar à corrente elétrica. Uma vez ligado, alinhe o ponto convexo do conetor do
monitor de vídeo com o ponto côncavo do conetor do carregador do monitor de vídeo para
confirmar o sentido de carregamento correto (Figura 4c). O encaixe é facilitado através dos pinos
magnéticos do conetor do monitor de vídeo e do carregador do monitor de vídeo (Figura 4d).
CUIDADO: Deverá ter-se cuidado durante o carregamento e limitar o contacto dos
profissionais com qualquer fonte elétrica.

4a

4b

Carregador

3.9a

3.9b

3.9c

3.9d

3.9e

3.9f

Posição de remoção de lâmina

Adaptadores internacionais de ficha

Austrália/China

Figura 3.9: Sequência de remoção de lâmina
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Reino Unido

Europa/América
do Sul

América do Norte/
Japão/China

Figura 4a: Carregador de monitor de vídeo e adaptadores internacionais de ficha
Figura 4b: Ligar a ficha apropriada ao carregador
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4c

Ponto côncavo

CUIDADO: Antes de qualquer procedimento, o monitor de vídeo tem de ser inspecionado
de modo a assegurar que está a funcionar corretamente e que tem bateria suficiente. Se
o indicador LED começar a piscar durante um procedimento, tal significa que a bateria
está com carga limitada. Fica ao critério do médico avançar com o procedimento.

Ponto convexo

4d

3.3

Substituição da pilha no punho

O módulo de câmara é fornecido com uma pilha alcalina AA de 1,5 V. Quando utilizado
como um laringoscópio normal, o módulo de câmara acende quando o dispositivo bloqueia
na posição “ligado”. A pilha deve ser substituída regularmente por uma outra pilha AA
alcalina ou de lítio de 1,5 V para impedir que o laringoscópio falhe subitamente sem aviso.
Figura 4c: Assegurar o sentido certo de carregamento, fazendo corresponder os pontos
côncavo e convexo
Figura 4d: Conexão do monitor de vídeo ao seu carregador

3.2

Indicadores luminosos LED do monitor de vídeo

Quando está a carregar, o indicador luminoso LED do monitor de vídeo acende-se
para exibir o estado da carga:
VERMELHO

A bateria está a carregar.

VERMELHO até 2
horas mais tarde

O LED VERMELHO apaga-se, indicando que a bateria está totalmente
carregada e o monitor de vídeo pode ser retirado e utilizado.

Durante uma utilização normal, o indicador luminoso LED do monitor de vídeo
acende-se para exibir o estado da carga:
VERDE

LIGADO e o monitor de vídeo está a funcionar corretamente.

VERDE intermitente
constante

LIGADO mas a bateria tem pouca carga. Carregue o monitor de
vídeo antes de o utilizar.

Sem luz

DESLIGADO ou sem bateria. Carregue o monitor de vídeo antes
de o utilizar.

Para substituir a única pilha AA de 1,5 V no punho, deve em primeiro lugar remover a
tampa frontal, que é a parte lateral do punho mais afastada da ranhura (Figura 4.1a). Faça
deslizar a tampa de modo a que fique afastada da proteção do conector (Figura 4.1b).
Ouvirá um estalido à medida que a tampa se desencaixa da respetiva posição bloqueada
(Figura 4.1c). Levante a tampa do punho para que possa ser visível a tampa interior do
compartimento da pilha (Figura 4.1d). Remova a tampa interior do compartimento da
pilha; a fita da pilha permitirá que a pilha que está colocada (se existir) seja removida e
substituída (Figura 4.1e). Assegure-se de que a fita é colocada por baixo da nova pilha e
verifique se a polaridade da célula da pilha está alinhada corretamente com a marcação
existente no punho (Figura 4.1f). Depois de realizado este passo, coloque a tampa da pilha
e faça deslizar novamente a cobertura sobre o punho. Se for armazenar o laringoscópio,
por exemplo, se não for usá-lo durante bastante tempo, deverá retirar a pilha.

4.1a

4.1b

4.1d

4.1e

4.1c

4.1f

+

O indicador luminoso VERDE funciona apenas se o videolaringoscópio estiver
LIGADO ou se o botão TEST do monitor de vídeo estiver premido. Não pode ser
controlado pelo carregador do monitor de vídeo.
O botão TEST não deve ser usado enquanto o monitor de vídeo estiver ligado ao
carregador, uma vez que o indicador luminoso VERDE pode fornecer neste caso
uma indicação incorreta de carga.
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Figure 4.1: Substituição da pilha no punho
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4.

Descontaminação

O videolaringoscópio deve ser limpo e desinfetado antes da primeira utilização e
entre cada utilização em doentes, em conformidade com as normas locais de limpeza
para dispositivos não metálicos e não esterilizáveis em autoclave. A classificação de
proteção contra penetração do monitor de vídeo é de IP33 e do laringoscópio é de IP52.
Todas as lâminas são de utilização única e, depois de utilizadas, devem ser eliminadas
em conformidade com as práticas habituais do departamento.

4.1

Preparação

Desmonte todos os componentes (monitor de vídeo, punho e módulo de câmara) do
videolaringoscópio. Assegure-se de que a pilha AA é removida do punho antes da limpeza.

Desinfeção

Prepare ou dilua um desinfetante adequado, em conformidade com as instruções do
fabricante. Visite o site da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para obter uma lista de
desinfetantes registados.
Pulverize ou limpe os componentes com um desinfetante apropriado (ou seja, álcool
isopropílico a 70%) e limpe com um pano macio e não abrasivo para secar.
Visite o site www.AAMHealthcare.com/IFU para obter uma lista de produtos de limpeza e
desinfeção recomendados para o videolaringoscópio.
CUIDADO: Uma limpeza e secagem inadequadas do dispositivo podem resultar na retenção
de resíduos potencialmente perigosos, os quais podem originar sérios riscos de infeção.

4.4

Esterilização

Não submergir. O videolaringoscópio não é estanque.
Não esterilizar em autoclave. Os componentes eletrónicos ficarão danificados pelas
condições da autoclavagem.
Não passar um pano áspero, sobretudo no ecrã do monitor de vídeo.
Não permitir a entrada de humidade excessiva nos pinos de ligação nem a acumulação
em volta do ecrã do monitor de vídeo e dos botões de função.

Limpe os dispositivos antes da esterilização; consulte a secção 4.2.

4.2

V-PRO® 1
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX
V-PRO® 60

Limpeza

É importante limpar e passar bem por água o dispositivo, para retirar todos os agentes
pirogénicos, micro-organismos e resíduos visíveis.
Deve limpar cada um dos componentes com um pano durante não mais de 2 minutos
ou conforme o regime de limpeza habitual do hospital para dispositivos não metálicos
e não esterilizáveis em autoclave. Embeba uma compressa estéril numa solução
adequada e passe por todas as superfícies expostas dos componentes.
Deixe os componentes secar ao ar.
Se os componentes forem para reprocessamento, coloque-os num saco fechado para
transporte até à unidade de processamento estéril para esterilização.
CUIDADO: Só podem ser enviados para reprocessamento o punho e os módulos de
câmara.
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4.3

4.4.1

Temperatura baixa

O punho e os módulos da câmara, excluindo o monitor de vídeo, estão aprovados para
utilização nos seguintes esterilizadores a baixas temperaturas STERIS® até 100 ciclos:

O estilete APA™ foi aprovado para o Sistema de processamento por esterilizante
químico líquido SYSTEM 1E da STERIS®.
4.4.2

Esterilização a vapor

O estilete APA™ foi aprovado para esterilização (autoclave) a vapor a 121 °C (250 °F)
durante 30 minutos.
Visite o site www.AAMHealthcare.com/IFU para obter as diretrizes de esterilização dos
componentes.
CUIDADO: Não esterilize o monitor de vídeo.
O não seguimento das diretrizes aprovadas pode anular a garantia do produto.
Caso ocorram danos ou corrosão durante a esterilização, elimine o produto.
21
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4.5

Proteção IP APA™ VL e DL

Em situações clínicas face às quais o risco de contaminação e infeção aumenta, utilize
a Proteção IP APA™, uma cobertura descartável criada para o videolaringoscópio para
reforçar a proteção do dispositivo contra estas exposições.
Utilize a Proteção IP APA™ VL se estiver a utilizar o dispositivo como um videolaringoscópio
e utilize a Proteção IP APA™ DL se estiver a utilizar o dispositivo como um laringoscópio
normal. Certifique-se de que segue as práticas médicas padrão da instituição no que
respeita a equipamento de proteção individual durante a utilização. Após a utilização,
a Proteção IP APA™ deve ser eliminada em conformidade com as práticas padrão do
departamento no que respeita ao manuseamento de itens contaminados. Proceda à limpeza
do videolaringoscópio APA™ de acordo com as instruções de limpeza; consulte a Secção 4.
CUIDADO: Certifique-se sempre de que uma Proteção IP APA™ usada é eliminada de forma
segura antes de retirar qualquer equipamento de proteção individual, a fim de evitar uma
possível autocontaminação.
5.

Assistência e manutenção

5.1

Manutenção geral

O videolaringoscópio deve ser inspecionado em intervalos regulares para verificar se existem:
Sinais visíveis de danos externos
Riscos ou defeitos na lente do módulo de câmara
Acumulação de materiais na zona do pino de conexão do punho e do módulo de câmara
Qualquer outra falha necessitará de diagnóstico por um centro de reparação
autorizado; deverá contactar o seu distribuidor local ou o site www.AAMHealthcare.com
para obter assistência técnica.
5.1

Como videolaringoscópio

Em seguida encontrará uma lista de problemas possíveis e soluções
recomendadas. Se o problema continuar, contacte o distribuidor local.
Descrição do problema
Possível causa
Má qualidade de imagem
Pó ou fluido no conector
(a imagem não está nítida ou
está escura)
O monitor de vídeo não
está devidamente ligado ao
laringoscópio
Falha na iluminação

Sem imagem
(i) O ecrã desliga-se pouco
após a conexão
(ii) quando os dispositivos
estão ligados

Contaminação, fluido ou
lubrificante na lente
(i) O monitor de vídeo não tem
bateria
(ii) O monitor de vídeo não
está devidamente ligado ao
laringoscópio
Falha no circuito eletrónico

Impossível ligar o dispositivo A bateria do monitor de vídeo
mesmo depois de um longo excedeu o seu prazo de validade
período de carregamento
Falha no circuito eletrónico
A bateria do monitor de
vídeo não está recarregada
após duas horas

O monitor de vídeo não está
ligado ao seu carregador ou à
fonte de alimentação
O monitor de vídeo não está
devidamente inserido

Medida a tomar
Verifique se os conectores
estão limpos
Verifique se existe uma ligação
sólida entre os dispositivos
Consultar a secção 3
Limpar a lente, consultar a
secção 4
Carregue o monitor de vídeo,
consultar a secção 3.1
Verifique se o monitor de vídeo
está inserido no sentido certo
e firmemente conectado ao
punho; consultar a secção 2.4
Envie o monitor de vídeo para
assistência; consultar a secção 5
Envie o monitor de vídeo para
assistência; consultar a secção 5
Envie o monitor de vídeo para
assistência; consultar a secção 5
Verifique a ligação ao
carregador e/ou à fonte de
alimentação
Verifique se existe uma ligação
sólida entre os dispositivos

Manutenção preventiva

Recomenda-se a assistência do monitor de vídeo de dois em dois anos para substituição
da bateria.

6.2

Ao enviar o monitor de vídeo para assistência, coloque-o na caixa original ou envolva-o
com cuidado para que fique protegido. O dispositivo deve ser enviado para o centro de
assistência autorizado conforme indicado pelo distribuidor local.

Se o módulo de câmara não acender, verifique se a pilha está introduzida na posição
correta ou substitua a pilha por uma nova pilha AA alcalina ou de lítio de 1,5 V.

6.
22

6.1

Resolução de problemas

Como laringoscópio

Se continuar a não ter iluminação, contacte o distribuidor local para assistência;
consultar a secção 5.
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7.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

7.1 Para evitar hipotéticos riscos de trauma por pressão na parede posterior da
faringe, o peso total do videolaringoscópio deve ser suportado pelo punho.
É preciso ter cuidado para não permitir que o peso do monitor de vídeo
desloque os outros componentes.
7.2 O videolaringoscópio não pode ser utilizado em campos magnéticos intensos,
nomeadamente em exames de ressonância magnética. Não guarde nem utilize
perto de equipamento eletrónico sensível.
7.3 Não utilize dispositivos de utilização única, pois tal pode causar infeções
cruzadas e reduzir a fiabilidade e a funcionalidade do produto.

8.

GARANTIA

A AAM Healthcare garante que os produtos de hardware estão livres de defeitos
de material ou de mão-de-obra em condições de utilização e assistência normais. A
responsabilidade da AAM Healthcare ao abrigo desta garantia é limitada à correção
de defeitos do produto ou de qualquer componente que se apresente com defeitos de
material ou de mão-de-obra durante o período de garantia.
A substituição deve ser determinada pela AAM Healthcare quando os referidos produtos
não cumprirem com as especificações aplicáveis e quando tiverem sido adquiridos
diretamente à AAM Healthcare ou a um representante autorizado da AAM Healthcare
para utilização com os produtos APA™, desde que o Comprador ou o Cliente tenham
cumprido os requisitos de manuseamento, armazenamento e prazo de validade conforme
especificado pela AAM Healthcare. Qualquer tentativa de modificar ou abrir o dispositivo
anulará automaticamente a sua garantia. A AAM Heathcare não se responsabilizará em
caso algum pelo fornecimento de consumíveis adquiridos a terceiros.
A GARANTIA SUPRAMENCIONADA É EXCLUSIVA DE, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS, ESCRITAS OU VERBAIS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, ESTATUTÁRIAS
OU OUTRAS. NÃO SERÃO APLICÁVEIS GARANTIAS ESTATUTÁRIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. A
AAM HEALTHCARE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS SOFRIDOS
PELO COMPRADOR QUE DECORRAM DO ATRASO NA SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO
DOS PRODUTOS A QUE A GARANTIA ACIMA SE REFERE.
Os termos e as condições podem ser alterados sem aviso prévio. Podem ser
aplicáveis custos diferentes para os produtos APA™ após 1 ano de garantia, exceto
se o contrário for especificado.
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9.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NA ROTULAGEM

Os seguintes símbolos estão presentes no dispositivo e nos materiais da embalagem.
Consultar as instruções de utilização: www.AAMHealthcare.com/IFU

Utilização única (Proteção IP e lâminas APA™)

Não estéril

Atenção: A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por
ou segundo a prescrição de um clínico. (APA Oxy Blade™ e estilete)

Não contém látex de borracha natural

Não contém DEHP Não contém ftalatos
Tipo B: Fornece um grau básico de proteção contra choque elétricos
conforme especificado na norma IEC60601-1. A parte aplicada tem
normalmente uma ligação direta à terra.
Corrente contínua
Proteção do equipamento contra a entrada de objetos estranhos
sólidos ≥ 2,5 mm de diâmetro. Proteção contra o acesso a peças
perigosas com uma ferramenta, um cabo espesso, etc. A proteção
contra a queda de água, como um spray, em qualquer ângulo até 60°
a partir da vertical não terá um efeito nocivo.
A proteção do equipamento contra a entrada de poeiras não
está totalmente garantida, mas não pode entrar em quantidade
suficiente que possa interferir com o funcionamento satisfatório
do equipamento; proteção total contra o contacto. Proteção contra
a queda vertical de gotas de água quando o equipamento está
inclinado até 15°.
25
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Contentor de lixo REEE. Este produto contém componentes elétricos
e eletrónicos que podem conter materiais que, se forem eliminados
com o lixo doméstico, podem ser prejudiciais para o ambiente.
Os residentes da União Europeia têm de seguir as instruções
específicas de reciclagem ou eliminação deste produto. Os residentes
fora da União Europeia têm de eliminar ou reciclar este produto em
conformidade com as leis ou os regulamentos locais aplicáveis.
O dispositivo deve ser armazenado e utilizado entre +4 °C e +40 °C

Manter seco

Manter afastado da luz solar

Data de fabrico

Fabricante legal (UE) e Fabricado para (EUA)

Representante Autorizado na Comunidade Europeia

Marca europeia de conformidade: Dispositivo médico de classe 1 na
diretiva 93/42/CEE
O nome e a morada do Representante Autorizado para a Europa,
conforme exigido pela Diretiva Europeia relativa a Dispositivos
Médicos
93/42/CEE
Número de série do dispositivo

Código do lote
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