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Glossário de Símbolos 
 

Símbolo Título Norma 
Número de 

referência 
Descrição 

 

Consulte as 

instruções de 

utilização 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.4.3 

Indica a necessidade do utilizador consultar as 

instruções de utilização. 

 

Fabricante 
ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.1 

Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme 

definido nas Diretivas da UE 90/385/CEE, 93/42/CEE 

e 98/79/CE. 

 

Data de 

fabrico 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.3 Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado. 

 

Peça aplicada 

Tipo BF 

IEC 60417 

(Nota 2) 
5333 

Para identificar uma peça aplicada tipo BF que cumpre 

a norma IEC 60601-1. 

 

Número de 

catálogo 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.6 

Indica o número de catálogo do fabricante, de modo 

que o dispositivo médico possa ser identificado. 

 

Número de 

série 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.7 

Indica o número de série do fabricante, de modo que 

um dispositivo médico específico possa ser 

identificado. 

 

Número do 

modelo 

IEC 60417 

(Nota 2) 
6050 

Para identificar o número do modelo ou número do tipo 

de um produto.  Ao aplicar este símbolo, o número do 

modelo ou o número do tipo do produto deverá 

acompanhar este símbolo. 

 

Limites de 

temperatura 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.7 

Indica os limites de temperatura a que o dispositivo 

médico pode ser exposto em segurança. 

 

Limite de 

humidade 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.8 

Indica o intervalo de humidade a que o dispositivo 

médico pode ser exposto em segurança. 

 

Limite de 

pressão 

atmosférica 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.9 

Indica o intervalo de pressão atmosférica a que o 

dispositivo médico pode ser exposto em segurança. 

 

Frágil, 

manusear 

com cuidado 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.1 

Indica um dispositivo médico que pode ser quebrado 

ou danificado se não for manuseado com cuidado. 

 

“LIG”/”DESLI

G” (pressione-

pressione) 

IEC 60417 

(Nota 2) 
5010 

Para indicar ligação ou desconexão da rede de 

alimentação elétrica, pelo menos relativamente aos 

interruptores da rede de alimentação elétrica ou 

respetivas posições, e em todos os casos em que estão 

envolvidas questões de segurança.  Cada uma das 

posições, “LIG” ou “DESLIG”, é uma posição estável. 

 

Apenas 

mediante 

prescrição 

médica 

N/A N/A 

Atenção: A lei federal (EUA) restringe a venda deste 

dispositivo a um médico ou mediante prescrição 

médica. 

 

Contentor de 

lixo barrado 

com uma cruz 

EN 50419 

(Nota 3) 
N/A 

Identifica um produto que está sujeito à Diretiva 

2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos (REEE) da União Europeia 

referente à reciclagem de equipamento eletrónico. 
1ISO 15223-1:2016, Dispositivos médicos — Símbolos a utilizar nos rótulos, rotulagem e informação a fornecer 

com os dispositivos médicos – Parte 1: Requisitos gerais 
2IEC 60417:2002 DB, Símbolos gráficos a utilizar no Equipamento 
3EN 50419:2006, Marcação dos equipamentos elétricos e eletrónicos em conformidade com o Artigo 11(2) da 

Diretiva 2002/96/CE (REEE) 
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Símbolo 

exclusivo 
Descrição 

 

Iniciar a 

exploração 

 

Tipo  

de 

exame/Doente 

 

Iniciar sessão 

 

Terminar 

sessão 

 

Configuração 

 

Ajuda 

 

Início 

 

Fixar/ 

Libertar 

 

Gravar 

 

Definições 

 

Term. Exame 

 

Guardar 

 

Medir 

 

Anotar 

 

Voltar 

 

Linha 

 

Círculo 

 

Eliminar 

 

Menu 

Desenhar 

 

Zoom 

 

Desenhar 

 

Apagar 

 

Elim. anotação 

 

Ganho 

 

Superficial 

 

Médio 

 

Profundo 

 

RES - Melhor 

resolução  

 

GEN-

Imagiologia 

geral 

 

PEN - Melhor 

penetração  

 

Otimização tipo 

1 

 

Otimização tipo 

2 

 

Otimização  

tipo 3 

 

Procurar 

 

Procura de 

lista de 

trabalho 

 

Adicionar 

 

Pasta do 

Doente 

 

DICOM 

 

Copiar para 

 

Mover 

 

Ajustar ganho 
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Ajustar 

profundidade  
País de origem 

– EUA 
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1. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

1.1. Advertências do Sistema Biim Ultrasound 

ADVERTÊNCIA:  

• Não utilize o sistema para outros fins que não os previstos e expressamente estipulados pelo Sistema Biim 

Ultrasound.  O funcionamento do sistema para fins que não os previstos ou com dispositivos incompatíveis 

pode conduzir a danos ou lesões graves. 

• Não tente modificar, remover, anular ou de outro modo desativar quaisquer dispositivos ou funcionalidades 

de segurança da Sonda de ultrassom Biim ou da Aplicação Biim Ultrasound.  A interferência com 

funcionalidades de segurança poderá conduzir a danos ou lesões graves.  

• Não é permitido aos utilizadores modificarem este equipamento.  As alterações, modificações e/ou adições 

ao sistema só deverão ser efetuadas pela Biim Ultrasound ou por terceiros expressamente autorizados pela 

Biim Ultrasound a fazê-lo.  Essas alterações e adições devem cumprir todas as leis e normas aplicáveis que 

possuem força de lei nas jurisdições em questão, e baseadas nas melhores práticas de engenharia.  

• Não utilize o sistema em produtos que não são reconhecidos pela Aplicação Biim Ultrasound. 

• Utilize o Sistema Biim Ultrasound apenas se compreender como o deve utilizar de forma adequada e segura. 

• Não utilize este dispositivo se não tiver recebido a formação adequada e se não compreender o seu 

funcionamento e respetivos recursos. 

• Só utilize este dispositivo para aplicações para as quais recebeu formação sobre o seu funcionamento seguro 

e eficaz.  Não utilize este dispositivo se não souber como fazê-lo ou se tiver dúvidas quanto à sua capacidade 

de operar o sistema de forma segura e eficaz. 

• Utilize uma bainha para sonda esterilizada e um gel esterilizado comercializados legalmente para aplicações 

clínicas que entram em contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente 

esterilizado (por ex., procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.).  

• As bainhas para sonda podem conter látex de borracha natural.  Estes revestimentos podem causar reações 

alérgicas em alguns indivíduos.  Consulte a Secção 1.3, “Alerta médico da FDA sobre o látex”, para obter mais 

informações. 

• Utilize uma bainha esterilizada no dispositivo de visualização ou utilize outro meio de manter a esterilidade 

durante todas as interações com o dispositivo de visualização para aplicações clínicas que entram em 

contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente esterilizado (por ex., 

procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.).  

• Este dispositivo destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde com a devida formação. 

• Inspecione a sonda, a bateria, o carregador da bateria e o dispositivo de visualização antes da respetiva 

utilização.  Não utilize se o dispositivo apresentar fissuras, lascas ou outros danos visíveis. 

• Não utilize a sonda ou o dispositivo de visualização ou acessórios associados se tiver conhecimento ou se 

suspeitar que estão defeituosos ou inadequadamente configurados. 

• Para evitar lesões ou situações potencialmente perigosas, utilize apenas acessórios aprovados ou fornecidos 

pela Biim Ultrasound. 

• Não utilize este sistema na presença de gases inflamáveis ou anestésicos.  Não existem quaisquer 

declarações que atestem que o Sistema Biim é compatível com os ambientes AP/APG, conforme descrito na 

norma IEC 60601-1. 

• Os utilizadores são responsáveis pela qualidade da imagem e pelo diagnóstico.   

• Para evitar o risco de perigo de queimadura, não utilize a sonda com equipamento cirúrgico de alta 

frequência.  O referido perigo pode ocorrer na eventualidade de um defeito na ligação do elétrodo neutro 

cirúrgico de alta frequência.   

• Instale e utilize o Sistema Biim de acordo com as diretrizes de compatibilidade eletromagnética (CEM). 

• Os utilizadores são responsáveis por seguir as políticas de segurança das respetivas instituições quanto ao 

uso de dispositivos sem fios e da criação de interfaces com as redes locais.   

• O uso de equipamento de comunicações de radiofrequência portátil e móvel pode afetar o funcionamento de 

equipamento médico. 

• Não utilize se a Sonda ou o dispositivo de visualização associado apresentar avarias. 

• Para assegurar um funcionamento adequado do dispositivo de visualização, mantenha-o seguro. 

• Se a Sonda ou o dispositivo de visualização ou quaisquer acessórios aparentarem estar a funcionar 

incorretamente, interrompa imediatamente a sua utilização.  

• Recomenda-se que adira ao princípio ALARA (Tão baixo quanto razoavelmente possível) para minimizar a 

exposição acústica. 
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1.2. Precauções do Sistema Biim Ultrasound 

PRECAUÇÕES:  

• Para evitar danos, tenha cuidado ao manusear a Sonda de ultrassom Biim ou o dispositivo de 

visualização e evite deixá-los cair.  Se qualquer um destes dispositivos cair, descontinue a sua utilização 

até que possa ser verificado o funcionamento adequado dos dispositivos. 

• Evite embater com a Sonda em superfícies rígidas. 
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1.3. Alerta médico da FDA sobre o látex 

29 de março de 1991, Reações alérgicas a dispositivos médicos que contenham látex 

Devido a relatórios de notificação de reações alérgicas graves a dispositivos médicos que contêm látex (borracha 

natural), a FDA está a aconselhar os profissionais de saúde a identificarem os doentes com sensibilidade ao látex 

e a estarem preparados para tratar de imediato reações alérgicas.  As reações do doente ao látex variaram entre 

a urticária de contacto a anafilaxia sistémica.  O látex é um componente de inúmeros dispositivos médicos, 

incluindo as luvas cirúrgicas e de exame, cateteres, tubos de intubação, máscaras de anestesia e barreiras 

dentárias. 

Os relatórios da FDA sobre as reações alérgicas a dispositivos médicos que contêm látex aumentaram 

ultimamente.  Foi recentemente retirada do mercado uma marca de peças com bainha em látex utilizadas para 

enema após diversos doentes terem morrido como resultado de reações anafilactoides durante procedimentos 

de enema de bário.  Foram igualmente encontrados mais relatórios de sensibilidade ao látex na literatura médica.  

A repetida exposição ao látex presente em dispositivos médicos e em outros produtos de consumo pode ser, em 

parte, o motivo para o aparente aumento da prevalência da sensibilidade ao látex.  Por exemplo, foi notificado 

que 6% a 7% do pessoal da área cirúrgica e 18% a 40% dos doentes com espinha bífida apresentam 

sensibilidade ao látex. 

As proteínas presentes no próprio látex aparentam ser a principal fonte de reações alérgicas.  Embora não seja 

conhecida a quantidade de proteína que provavelmente causará reações graves, a FDA está a trabalhar com os 

fabricantes de dispositivos médicos que contenham látex para tornar os níveis de proteína presentes nos seus 

produtos o mais baixo possíveis. 

As recomendações da FDA para os profissionais de saúde relativamente a este problema são as seguintes: 

• Quando efetuar o historial geral dos doentes, inclua questões sobre a sensibilidade ao látex.  Para os 

doentes cirúrgicos e radiológicos, os doentes com espinha bífida e os profissionais de saúde, esta 

recomendação é particularmente importante.  Poderá ser útil incluir questões sobre prurido, erupções 

cutâneas ou pieira após usar luvas de látex ou insuflar um balão.  Os doentes com historial positivo de 

sensibilidade deverão ter esta informação assinalada nos seus gráficos. 

• Se se suspeitar de sensibilidade ao látex, considere utilizar dispositivos feitos com materiais alternativos, 

tal como o plástico.  Por exemplo, um profissional de saúde poderá usar uma luva sem látex sobre uma 

luva com látex caso o doente registe sensibilidade ao látex.  Se tanto o profissional de saúde como o 

doente apresentarem sensibilidade ao látex, poderá utilizar-se uma luva intermédia de látex.  (É possível 

que as luvas de látex identificadas como sendo “Hipoalergénicas” nem sempre evitem reações 

adversas.) 

• Sempre que forem usados dispositivos médicos que contenham látex, sobretudo quando o látex entrar 

em contacto com as membranas mucosas, esteja alerta para a possibilidade de uma reação alérgica.  

• Se ocorrer uma reação alérgica e se suspeitar que se deve ao látex, alerte o doente sobre a sua possível 

sensibilidade ao látex e considere efetuar uma avaliação imunológica. 

• Aconselhe o doente a informar os profissionais de saúde e o pessoal das urgências acerca de qualquer 

sensibilidade ao látex conhecida antes de se submeter a procedimentos médicos.  Considere aconselhar 

os doentes com uma grave sensibilidade ao látex a usarem uma pulseira de identificação médica. 

A FDA está a solicitar aos profissionais de saúde que notifiquem incidentes de reações adversas ao látex ou a 

outros materiais utilizados em dispositivos médicos (consulte o Boletim sobre Medicamento da FDA de outubro 

de 1990).  Para notificar um incidente, contacte o Programa de Notificação de Problemas da FDA, o MedWatch, 

através do número 1-800-332-1088 ou do endereço na Internet: 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Para obter uma simples cópia de uma lista de referência sobre a sensibilidade ao látex, escreva para: LATEX, FDA, 

HFZ-220, Rockville, MD 20857. 

1.4. Risco residual 

Para controlar os riscos associados à utilização do Sistema Biim Ultrasound, o utilizador deve seguir as instruções 

de utilização. Em particular, devem ser seguidas as instruções para controlar os riscos de contaminação cruzada, 

sobre quando e como deve limpar e desinfetar a sonda, e sobre a utilização e eliminação adequadas das 

bainhas.  Consulte as seguintes secções deste guia para obter estas instruções específicas: 

• 6.2 Preparação para procedimentos esterilizados 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
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• 6.8 Terminar, Limpar 

• 7 LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
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2. APRESENTAÇÃO GERAL 

2.1. Descrição do dispositivo do Sistema Biim Ultrasound 

O Sistema Biim Ultrasound consiste num dispositivo portátil que realiza imagiologia por ultrassons 2D em tempo 

real.  Foi personalizado para ser utilizado em aplicações de acesso vascular.  A Sonda de ultrassom Biim 

comunica com um dispositivo de visualização (compatível com um tablet ou telemóvel).  Pode efetuar-se um 

procedimento de imagiologia após transferir a Aplicação Biim Ultrasound e ligar o dispositivo de visualização via 

Wi-Fi à Sonda.  A Aplicação é personalizada para assegurar um fluxo de trabalho eficiente, inclui a documentação 

do procedimento e as ferramentas de medição de vasos. 

2.2. Indicação de utilização do Sistema Biim Ultrasound 

O Sistema Biim Ultrasound destina-se a ser utilizado para efetuar a imagiologia por ultrassons de diagnóstico do 

corpo humano.  As aplicações clínicas específicas incluem: 

• Músculo-esquelética (convencional e superficial) 

• Orientação da agulha 

• Pediátrica 

• Vascular periférica 

• Pequenos órgãos (mama, tiroide, paratiroide, testículos) 

2.3. Acessórios compatíveis com o Sistema Biim Ultrasound, peças 

sobressalentes e artigos de terceiros 

Advertência:  

• Para evitar lesões ou situações potencialmente perigosas, utilize apenas acessórios aprovados ou 

fornecidos pela Biim Ultrasound. 

O Sistema Biim Ultrasound é compatível com os seguintes acessórios: 

 

• Suporte da sonda, Biim Ultrasound P001154 

• Grampo de fixação do suporte da sonda ao poste do carrinho, Biim Ultrasound P001171.  Para utilização 

com o suporte da sonda de ultrassom Biim e grampo GCX Solutions. 

 

 

As seguintes peças sobressalentes estão disponíveis para o Sistema Biim Ultrasound: 

• Carregador da bateria (EUA), Biim Ultrasound P001129 

• Carregador da bateria (RU), Biim Ultrasound P001215 

• Carregador da bateria (UE), Biim Ultrasound P001216 

• Duas baterias extra, Biim Ultrasound P001127 

 

 

Os seguintes artigos de terceiros estão disponíveis para o Sistema Biim Ultrasound: 

Nota:  os seguintes itens não são fabricados pela Biim Ultrasound.  Para obter mais informações sobre como 

encomendar artigos de terceiros compatíveis com o Sistema Biim, visite o site da Biim Ultrasound, 

biimultrasound.com. 

• Para uma montagem permanente do suporte da sonda P001154 no carrinho listado em baixo, adquira 

também: 

o Grampo, GCX Solutions SL-0007-04 

• Tablet, todos os seguintes tablets são compatíveis: 

o Apple iPad 5a e iPad 6a geração 

o Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4 

• Carrinho e suporte para tablet GCX Solutions BIM-0001-60 com as seguintes capas para tablet: 

o Para Apple iPad iPad 5a e iPad 6a geração: ArmorActive Evolve 

o Para Samsung Galaxy Tab S3: PadHoldr FIT GT 9.7 
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• Telemóvel, todos os seguintes telemóveis são compatíveis: 

o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs e iPhone Xs Max 

o Samsung Galaxy S8+ (Versões para os EUA/Canadá) e Galaxy S9+ 

• Bainha esterilizada para tablet, Preferred Medical Products IP-1409-S 

• Bainha esterilizada para a Sonda de ultrassom Biim, Capa de transdutor CIVCO 610-1212 

• Gel para ultrassons, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® ou Gel para ultrassons 

SCAN® 
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3. SONDA DE ULTRASSOM Biim 

3.1. Apresentação geral da Sonda de ultrassom Biim 

A figura em baixo mostra as principais funcionalidades da Sonda de ultrassom Biim. 

 

  
Porta do compartimento da bateria Porta do compartimento da bateria 

Reduz a 
profundidade 
da imagem 

Guarda uma 
imagem fixa 

Aumenta a 
profundidade 
da imagem 

Fixa a 
imagem 

Marcador de 
orientação 

Marcador de 
orientação 

Parte frontal Parte 
posterior

Patilha da porta do 
compartimento da 
bateria 

Luz 
indicadora de 
alimentação 

Botão de 
Alimentação 
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3.2. Botões de controlo na Sonda de ultrassom Biim 

A Sonda possui quatro botões de controlo, conforme apresentado na figura em baixo.  Os botões permitem-lhe 

efetuar as seguintes funções sem utilizar o ecrã tátil existente no dispositivo de visualização: 

 

 

 

 

Além das funções primárias apresentadas na figura, estão disponíveis algumas funções secundárias a partir dos 

botões de controlo.  Estas incluem: 

• O botão fixar pode ser igualmente utilizado para confirmar mensagens e para aceder ao ecrã de 

exploração a partir do ecrã início. 

• As setas para cima e para baixo podem ser utilizadas para ajustar o ganho, quando ativadas conforme 

descrito na secção 5.4.2. 

• As setas para cima e para baixo podem ser utilizadas para se deslocar ao longo do cineloop, quando 

ativadas conforme descrito na secção 5.4.2. 

  

Reduz a profundidade 
da imagem 

Guarda uma 
imagem fixa 

Aumenta a profundidade 
da imagem 

Fixa a 
imagem 

Parte frontal 
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3.3. Luz indicadora 

A Luz indicadora mostra a carga da bateria e o estado da ligação entre a Sonda e o dispositivo de visualização.  A 

Luz indicadora encontra-se junto ao Botão de Alimentação, conforme apresentado na figura em baixo.  O estado 

de carga da bateria é indicado quando se liga a alimentação da Sonda pela primeira vez.  Uma vez ligada a 

alimentação da Sonda, o estado da bateria é substituído pelo estado da ligação. 

 

 

 

 

3.3.1. Estado da bateria da Sonda 
A cor inicial da Luz indicadora de alimentação indica o estado da bateria.  Se a Sonda for desligada e apenas 

pretender verificar o estado de carga da bateria, basta premir com um toque rápido o Botão de Alimentação.  A 

Luz indicadora exibirá uma das seguintes cores:  

 

Verde fixa A bateria está praticamente com a carga completa (>70%) 

Amarela fixa A bateria está parcialmente carregada (>30% e <70%) 

Vermelha fixa A carga da bateria está fraca (<30%) 

Vermelha 

intermitente 
A carga da bateria está a um nível crítico (<10%) 

 

As mesmas informações são apresentadas quando a Sonda é ligada. 

 

3.3.2. Estado da ligação da Sonda 
Após a Sonda ter concluído o processo de arranque da alimentação, a Luz indicadora mostra o estado da ligação 

entre a Sonda e o dispositivo de visualização da seguinte forma: 

 

Verde fixa A Sonda está ligada e o dispositivo de visualização encontra-se no ecrã captura 

de imagens, em tempo real ou fixas. 

Verde intermitente A Sonda está ligada ao dispositivo de visualização, mas não está a capturar 

imagens.  Se a Sonda não for utilizada durante 10 minutos, ela ficará 

automaticamente fixa e a sua cor mudará de verde fixa para verde 

intermitente.  Se não for utilizada durante outros 20 minutos, a sonda desligar-

se-á. 

Amarela 

intermitente 

A Sonda ainda não estabeleceu uma ligação de Wi-Fi com o dispositivo de 

visualização. 

Amarela fixa A Sonda está a procurar a melhor rede, de acordo com o pedido do utilizador, 

ou durante o arranque se estiver configurada a procura automática de Wi-Fi.  

Consulte a secção 5.4.6. 

Vermelha fixa A Sonda não está a funcionar e deverá ser reiniciada. 

 

  

Luz 
indicadora de 
alimentação 

Botão de 
Alimentação 
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3.4. Inserir ou substituir a bateria da Sonda 

As figuras em baixo mostram a Patilha para abrir a Porta do Compartimento da Bateria.  Faça deslizar a Patilha na 

direção do Botão de Alimentação para desbloquear e abrir a Porta do Compartimento da Bateria. 

 

 

 

Para inserir a bateria, faça deslizar a bateria cuidadosamente de modo a inseri-la no compartimento da bateria e 

pressione para encaixá-la.  Encaixe a Porta do Compartimento da Bateria deslizando a Patilha no sentido oposto 

ao Botão de Alimentação. 

 

 

 
 

 

A bateria é acionada por mola e pode ser removida do compartimento da bateria, bastando para tal pressionar a 

patilha da bateria para a soltar.   

  

Patilha 

Botão de 
Alimentação 

Bateria 
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3.5. Carregar a Bateria da Sonda 

A figura em baixo mostra o carregador da bateria.  A luz indicadora existente no carregador fornece as seguintes 

informações quando é ligada a alimentação do carregador ou quando a bateria é inserida no carregador: 

 

Verde fixa A bateria está totalmente carregada e pode ser removida para utilização. 

Laranja fixa Foi inserida a bateria corretamente e esta está a carregar. 

Vermelha 

intermitente 

Fase de deteção da bateria. 

Vermelha fixa Nenhuma bateria inserida, bateria defeituosa, bateria em 

sobreaquecimento/sub-aquecimento, carregador em sobreaquecimento, 

bateria em sobretensão, erro de tempo limite do temporizador do carregador 

da bateria ou tensão de entrada muito baixa. 

 

ATENÇÃO: utilize apenas as baterias e os carregadores autorizados pela Biim Ultrasound.  O não cumprimento 

desta recomendação pode resultar na inoperabilidade do sistema e em danos, e pode anular a garantia.  

Para a segurança geral da bateria, cumpra as seguintes instruções: 

• Não desmonte nem abra a bateria. 

• Mantenha a bateria afastada do calor ou de fogo e não a armazene exposta à luz solar direta. 

• Não submeta a bateria a curto-circuito. 

• Não armazene a bateria de modo a que possa originar curtos-circuitos. 

• Mantenha a bateria na sua embalagem original até ser necessário utilizá-la. 

• Evite deixar cair a bateria ou embater contra a bateria. 

• Se a bateria apresentar fugas, não permita que o fluido entre em contacto com a pele.  Se o fluido da 

bateria entrar em contacto com a pele ou com as membranas mucosas, irrigue com água 

imediatamente.  Siga os conselhos do fabricante da bateria sobre as medidas apropriadas a tomar. 

• Utilize apenas o carregador fornecido pela Biim para carregar as baterias Biim. 

• Certifique-se de que insere a bateria na Sonda de ultrassom Biim, ou o carregador, na orientação correta. 

• Não utilize qualquer bateria ou carregador que não sejam aprovados pela Biim. 

• Mantenha a bateria afastada das crianças. 

• Certifique-se que a bateria está seca e limpa. 

• Assegure-se que carrega as baterias antes de as utilizar. 

• Não utilize a bateria Biim com outros dispositivos ou aplicações. 

• Retire a bateria do equipamento quando este não estiver a ser utilizado. 

• Para prolongar a vida útil da bateria, não armazene a bateria Biim totalmente descarregada por um 

período superior a um mês e não a armazene por um período superior a um ano sem a recarregar. 

• Siga todas as leis e requisitos locais relativos à eliminação ou reciclagem adequada da bateria.   

Luz indicadora do carregador da 
bateria 

Compartimento da 
bateria 
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4. INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SONDA 

A Sonda de ultrassom Biim é colocada em funcionamento utilizando um tablet ou telemóvel (dispositivo de 

visualização) listados na Secção 2.3.  Antes de ser possível utilizar o Sistema Biim Ultrasound, deve transferir-se a 

Aplicação Biim Ultrasound para o dispositivo de visualização. 

4.1. Configuração do tablet ou telemóvel 

IMPORTANTE: para manter os seus dados seguros, utilize sempre palavras-passe e códigos de acesso seguros, e 

altere-os frequentemente.  Este aspeto é importante quando bloqueia o seu dispositivo (consulte as Secções 

4.1.1 e 4.1.2), quando configura uma base de dados de doentes (consulte a Secção 4.3) e quando configura uma 

ligação de Wi-Fi à Sonda (consulte a Secção 5.4.6). 

 

Para usufruir de uma melhor experiência, a Biim recomenda que utilize o seu dispositivo de visualização apenas 

para a captura de imagens e remova todas as aplicações não essenciais. 

4.1.1. Transferir a aplicação a partir da App Store ou Google Play 

A Aplicação Biim Ultrasound encontra-se disponível a partir da App Store da Apple ou Google Play.  Consulte a 

página da App Store ou Google Play para obter instruções sobre como deve transferir uma aplicação.  Procure a 

aplicação em qualquer um dos sites.  Uma vez instalada no seu dispositivo de visualização, o ícone da Aplicação 

Biim Ultrasound aparecerá no ecrã do dispositivo de visualização. 

 

 

 

Quando instala ou atualiza a aplicação, obterá igualmente o software mais recente para a Sonda. 

 

IMPORTANTE: Para assegurar uma segurança contínua, deverá ligar-se periodicamente à Internet e atualizar a 

aplicação e o software do sistema operativo do dispositivo de visualização (quando estiverem disponíveis 

atualizações). 

 

4.1.2. Configuração do dispositivo de visualização 
A Biim recomenda as seguintes configurações do dispositivo de visualização. 

 

Para os dispositivos de visualização Apple iPad: 

1. Em Definições, Ligações, ative a opção Wi-Fi. 

2. Em Definições, Geral, Seleções de teclados: 

a. Ativar capitalização automática 

b. Desativar correção automática 

c. Ativar atalhos 

d. Desativar preditivo 

e. Ativar teclado dividido 

3. Desative ou desinstale todas as aplicações que possam ser automaticamente iniciadas durante um 

exame e ocultar a imagem de ultrassom.  As aplicações habituais incluem chamadas recebidas, Skype e 

FaceTime. 

4. Em Definições, iTunes & App Store, Transferências automáticas, ative Atualizações. 
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5. Torne o dispositivo mais seguro. 

a. Em Definições, ID e código de acesso de toque, selecione Ativar código de acesso, selecione 

Opções de código de acesso, selecione Personalizar código alfanumérico e introduza um código 

de acesso seguro. 

 

Para os dispositivos de visualização Samsung Galaxy: 

1. Em Definições, Wi-Fi, certifique-se de que a opção Wi-Fi está ativada. 

2. Instale a aplicação Adobe Acrobat Reader para uma melhor visualização do Guia do Utilizador.  

3. Desative ou desinstale todas as aplicações que possam ser automaticamente iniciadas durante um 

exame e ocultar a imagem de ultrassom.  As aplicações habituais incluem chamadas recebidas e Skype. 

4. Selecione Definições, Aplicações, Biim Ultrasound, Autorizações e ative Armazenamento se pretender 

que seja efetuada uma cópia das imagens de ultrassons e dos videoloops para a sua galeria de Imagens. 

5. Instale um leitor de vídeo da sua preferência se pretende usufruir da possibilidade de rever os videoloops 

no seu dispositivo de visualização. 

6. Torne o dispositivo mais seguro.  Selecione o ecrã Bloquear e selecione a opção segurança. 

a. Selecione a opção Tipo de bloqueio de ecrã e defina uma palavra-passe segura. 

b. Desative a opção Origens desconhecidas. 

c. Selecione Arranque seguro e defina para exigir uma palavra-passe aquando do arranque. 

7. Em Definições, Gestão geral, Idioma e introdução, Teclado no ecrã, Teclado Samsung, Escrita inteligente, 

desative Texto inteligente. 

 

4.2. Controlos do ecrã tátil 

Todas as funcionalidades e controlos podem ser selecionados tocando no ícone correspondente no ecrã tátil do 

dispositivo de visualização.   

 

4.3. Menu de Arranque e primeira instalação 

A primeira vez que a Aplicação Biim Ultrasound é iniciada, o “Assistente de Arranque” apresenta uma seleção do 

idioma, conforme indicado em baixo: 
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Após a seleção do idioma, é apresentada a seguinte mensagem de Boas-vindas: 

 

O Assistente de Arranque permite-lhe efetuar as seguintes operações: 

 

1. Selecione uma palavra-passe de dados do doente:  A seleção de uma palavra-passe protege as 

informações do doente, de modo que quaisquer informações do doente armazenadas no dispositivo de 

visualização só podem ser visualizadas com a utilização da palavra-passe correta. 
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2. Verifique se a Sonda está ligada ao dispositivo de visualização via Wi-Fi.  A palavra-passe de Wi-Fi será 

‘biimeasy’ até ser alterada, conforme descrito na secção 5.4.6. 

 

 

3. Alterar o nome da Sonda.  

O nome da Sonda pode conter letras e números.  
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5. O ECRÃ INÍCIO 

Após concluir o Assistente de Arranque pela primeira vez, aparece o seguinte ecrã INÍCIO: 

 

 

5.1. Ícone LIGAR A SONDA/INICIAR A EXPLORAÇÃO 

Este ícone pode exibir qualquer uma das três diferentes mensagens a seguir, dependendo da ligação à sonda. 

 

INICIAR A EXPLORAÇÃO indica que a sonda Biim foi ligada ao dispositivo de visualização e que pode ser iniciada 

uma exploração de ultrassons ao clicar no ícone. A seleção do ícone INICIAR A EXPLORAÇÃO abre o ecrã de 

exploração de ultrassons e permite-lhe efetuar a exploração.  O nome da Sonda de ultrassom Biim ligada através 

da ligação de Wi-Fi é apresentada por baixo do ícone INICIAR A EXPLORAÇÃO.  NOTA: premir o botão Fixar, na 

sonda, abrirá igualmente o ecrã de exploração. 

 

Se não estiver ligada qualquer sonda através de Wi-Fi ao dispositivo de visualização, é apresentada a mensagem 

SEM SONDA ou LIGAR A SONDA no ecrã INÍCIO em vez do ecrã INICIAR A EXPLORAÇÃO.   Se a Aplicação Biim 

Ultrasound já tiver sido utilizada anteriormente com uma sonda Biim, a mensagem LIGAR A SONDA será 

apresentada por cima do nome da última sonda a ser ligada.  A aplicação tentará ligar-se a essa sonda quando se 

clicar no ícone. A mensagem SEM SONDA será apresentada se a aplicação não tiver sido ligada anteriormente. 

Neste caso, é possível estabelecer a ligação de Wi-Fi utilizando as configurações de Wi-Fi no dispositivo de 

visualização. 

 

Apresenta o estado da ligação 
de Wi-Fi 

Apresenta “SEM SONDA” se 
não estiver ligada qualquer 
sonda 

Apresenta a carga da bateria Biim 

Acede ao ecrã Iniciar a exploração  

Nome da Sonda Biim ligada 

Acede ao ecrã para selecionar o 
tipo de exame ou para introduzir 
e rever os dados do doente  

Iniciar sessão/Terminar sessão da base de 
dados do doente 

Apresenta o Guia do Utilizador do 
Sistema Biim 

Apresenta mais controlos para 
configurar o Sistema Biim 

Nome do tipo de exame 
selecionado 
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Consulte a Secção 6, “COLOCAR O SISTEMA Biim ULTRASOUND EM FUNCIONAMENTO”, para obter detalhes 

sobre o ecrã de exploração de ultrassons. 

5.2. Ícone TIPO DE EXAME/DOENTE 

A seleção do ícone TIPO DE EXAME/DOENTE permite-lhe selecionar o tipo de exame, e introduzir, editar ou 

eliminar informações do doente e recuperar imagens armazenadas. 

 

5.2.1. Separador TIPO DE EXAME 
O separador TIPO DE EXAME é o separador de visualização predefinido quando seleciona o ícone TIPO DE 

EXAME/DOENTE. A seleção do separador TIPO DE EXAME permite-lhe selecionar uma das diversas configurações 

de exame programadas de fábrica.  Estas configurações possuem configurações de base exclusivas para ganho, 

profundidade, resolução da imagem e tipo de otimização da imagem.  Pode alterar estes parâmetros enquanto 

efetua a exploração de ultrassons, se assim o pretender.  

 

 
 

Pode também conceber e guardar as suas próprias configurações de exame personalizadas.  Pode ajustar as 

seguintes configurações:   

• Ganho: utilize o cursor de deslocamento para aumentar ou reduzir o brilho da imagem predefinido. 

• Profundidade: utilize o cursor de deslocamento para escolher a partir das três configurações de 

profundidade da imagem disponíveis (SUPERFICIAL, MÉDIO, PROFUNDO). 

• Resolução da imagem: utilize o cursor de deslocamento para escolher a partir das três configurações de 

resolução da imagem disponíveis. 

o RES: melhor resolução possível.  

o GEN: imagiologia geral. Equilíbrio entre a resolução e a penetração.  



Guia do Utilizador do Sistema Biim Ultrasound  24 

o PEN: melhor penetração possível.  

• Tipo de otimização da imagem: selecione o tipo de otimização da imagem pretendido (1, 2, 3). 

o Tipo 1 - Contraste alto  

o Tipo 2 - Contraste médio 

o Tipo 3 - Contraste baixo 

 

Pode, em seguida, guardar o novo tipo de exame ao selecionar GUARDAR COMO.  Pode, em seguida, identificar a 

configuração das configurações do novo exame.  A configuração das configurações do novo exame é adicionada 

às opções do tipo de exame.   

 

A seleção de EXPLORAÇÃO remete-o para o ecrã de exploração sem guardar as novas configurações. 
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5.2.2. Separador DOENTE 
A seleção de Novo doente permite-lhe introduzir as informações de identificação do doente.  Selecione GUARDAR 

para guardar as informações ou LIMPAR para limpar todos os campos de informações do doente.  Quando 

seleciona GUARDAR, o nome desse doente aparece na lista de trabalho, no lado esquerdo do ecrã. 

 

A seleção de um doente a partir da lista de trabalho apresenta as informações do doente.  A seleção de 

EXPLORAÇÃO remete-o para o ecrã de exploração e o nome do doente é apresentado na Barra de informações, 

na parte superior da imagem.  Os dados podem ser editados ao selecionar EDITAR.  As informações do doente 

podem ser eliminadas ao selecionar o ícone ELIMINAR.   

 

Se as imagens/videoloops desse doente já tiverem sido armazenadas, são apresentadas as imagens em 

miniatura dos dados armazenados na parte inferior do ecrã. 

 

É apresentado um símbolo de nuvem após o nome do doente para os doentes criados a partir da procura de lista 

de trabalho DICOM. 

  

Imagens em miniatura 
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O ícone de Procura de lista de trabalho DICOM abre a caixa de diálogo Procura de lista de trabalho DICOM.  

 

Nessa caixa de diálogo é possível definir as opções de procura:  

 

• Configurações de lista de trabalho: seleção da configuração da lista de trabalho DICOM ativa a ser 

utilizada para a procura. Estas configurações foram definidas em Configuração/Configurações DICOM, 

consulte a secção 5.4.5. 

• ID de doente: insira a ID de doente ou deixe em branco. 

• Apelido: insira o apelido do doente ou deixe em branco. Pode utilizar-se um asterisco (*) com um nome 

parcial para corresponder a quaisquer outras letras existentes no nome. 

• Primeiro nome: insira o primeiro nome do doente ou deixe em branco. Pode utilizar-se um asterisco (*) 

com um nome parcial para corresponder a quaisquer outras letras existentes no nome. 

• Nome do meio: insira o nome do meio ou deixe em branco. Pode utilizar-se um asterisco (*) com um 

nome parcial para corresponder a quaisquer outras letras existentes no nome. 

• Data de nascimento: insira a data de nascimento do doente ou deixe em branco. 

• Sexo: selecione o sexo ou deixe em branco. 

• Número de acesso: insira o número de acesso ou deixe em branco. 

• Procurar apenas exames do dia de hoje: se a opção selecionada for ATIVADO, a lista de trabalho procura 

apenas os doentes agendados para a data atual. 

• Procurar apenas exames de ultrassons: se a opção selecionada for ATIVADO, a lista de trabalho procura 

apenas os exames que apresentem a modalidade de ultrassons. 

• A opção PROCURAR inicia a procura DICOM. Será apresentado um máximo de 30 doentes. 
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A caixa de diálogo dos resultados da Procura de lista de trabalho DICOM é apresentada após a conclusão da 

procura de lista de trabalho DICOM. A lista de resultados mostra os parâmetros de procura definidos pelo 

utilizador e os doentes com dados de exames que correspondem aos critérios da procura. O utilizador pode 

selecionar um dos doentes incluídos na lista. 

 

Ao selecionar um doente abre-se a caixa de diálogo Procura de lista de trabalho DICOM, apresentando as 

informações do doente selecionado. O utilizador dispõe das seguintes opções: 

 

• ADICIONAR DOENTE: esta função cria a entrada de doente local e guarda as informações do doente. Se 

já existir um doente local com a mesma ID de doente, é colocada uma questão adicional ao utilizador 

sobre a atualização da entrada de doente local.  

• VOLTAR: esta função faz regressar à lista de resultados da procura. 

• CANCELAR: esta função interrompe a procura DICOM e regressa ao Separador Doente. 
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5.2.3. Separador PRÉ-VISUALIZAR 
A seleção do separador PRÉ-VISUALIZAR permite-lhe selecionar as pastas dos doentes para revisão, enviar 

imagens para um servidor DICOM ligado, ou copiar ou enviar imagens para outra pasta existente no dispositivo de 

visualização.  

 

O ecrã apresenta as pastas identificadas com o nome do doente.  Se não forem introduzidas quaisquer 

informações do doente, a pasta é armazenada numa pasta intitulada “Não identificado”.  É possível procurar as 

pastas ao selecionar o ícone Procurar e ao introduzir o termo de procura.   

 

As pastas podem ser organizadas pela mais recente ou pelo nome ao selecionar o ícone correspondente.  Para 

abrir uma pasta do doente, toque na pasta pretendida. 

 

Quando a pasta do doente for aberta, o ecrã apresenta as pastas identificadas com as datas dos exames do 

doente.  

  

 
 

Quando a pasta do exame for aberta, o ecrã apresenta as miniaturas das imagens armazenadas nessa pasta, 

conforme indicado em baixo.  Ao tocar numa miniatura abre a imagem ou clipe de vídeo.  
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Utilize o ícone SELECIONAR para escolher a imagem a ser enviada para um servidor DICOM, a ser copiada ou a 

ser movida.  Em seguida, selecione cada imagem que pretende incluir na operação.  Os controlos em baixo ficam 

disponíveis assim que as imagens forem selecionadas: 

 

 
 

• DICOM: a seleção deste controlo envia as imagens fixas selecionadas para um servidor DICOM que 

mantém comunicação com o Sistema Biim.  NOTA: apenas as imagens fixas podem ser movidas para um 

servidor DICOM.  Os clipes de vídeo não podem ser transferidos com este controlo. 

 

Selecione ENVIAR para transmitir as imagens.  Selecione Configurações de armazenamento para 

selecionar a configuração do servidor de armazenamento ativa. Utilize a opção DOENTE para visualizar 

os dados demográficos do doente disponíveis. Ative a opção “Eliminar itens enviados” para eliminar as 

imagens locais após o envio DICOM bem-sucedido.  Selecione CANCELAR para cancelar a transferência 

DICOM. 

 

• COPIAR PARA: a seleção este controlo copia as imagens para a galeria de fotografias do dispositivo de 

visualização.  Os detalhes do doente podem ser incluídos ou excluídos das imagens copiadas.  NOTA: a 

privacidade das Informações de saúde do doente deverá ser mantida quando as copiar para as 

fotografias num tablet não seguro, sendo necessário para tal excluir os detalhes do doente. 

 

• MOVER: a seleção deste controlo move as imagens ou vídeos selecionados para outra pasta do doente.  

Selecione a pasta de receção a partir da lista apresentada no ecrã. 

 

 
 

Selecione MOVER para mover as imagens selecionadas.  Selecione CANCELAR para cancelar a transferência. 
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5.3. Ícone INICIAR SESSÃO/TERMINAR SESSÃO 

Os regulamentos sobre privacidade requerem que os dispositivos que armazenam informações de saúde 

protegidas estejam protegidos por palavra-passe.  O ícone INICIAR SESSÃO/TERMINAR SESSÃO permite-lhe iniciar 

a sessão ou terminar a sessão da base de dados de informações do doente. 

 

Se não tiver a sessão iniciada, o ícone indica INICIAR SESSÃO.  A seleção de INICIAR SESSÃO permite-lhe iniciar a 

sessão no Sistema Biim, possibilitando que visualize as informações do doente e as imagens relacionadas com o 

mesmo.  É possível efetuar uma exploração de ultrassons sem ter iniciado uma sessão; contudo, quaisquer 

imagens ou clipes de vídeo armazenados são armazenados numa pasta intitulada “Não identificado”. 

 

Se tiver a sessão iniciada, o ícone indica TERMINAR SESSÃO.  A seleção de TERMINAR SESSÃO encerra a sua 

sessão no Sistema Biim e impede o acesso aos dados do doente.  Os dados anteriormente armazenados no 

sistema são conservados quando termina a sessão. 

 

Após um período de inatividade, o Sistema Biim automaticamente termina a sua sessão.  Este período de 10 a 

60 minutos pode ser selecionado no ecrã das Configurações gerais da CONFIGURAÇÃO descrito na Secção 5.4.1. 

 

 

  

Iniciar sessão/Terminar sessão da base 
de dados do doente 
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5.4. Ícone CONFIGURAÇÃO 

O ícone CONFIGURAÇÃO remete-o para diversos ecrãs, possuindo cada um dos quais um conjunto de controlos 

que lhe permitem configurar o Sistema Biim.  

 

5.4.1. Configurações gerais 
O ecrã Configurações gerais é o primeiro ecrã a ser apresentado quando seleciona o ícone CONFIGURAÇÃO.   

 

O ecrã Configurações gerais permite-lhe ajustar os seguintes controlos: 

• Nome da instituição: esta é uma definição opcional que lhe permite introduzir o nome de uma instituição, 

que é apresentada na Barra de informações na parte superior do ecrã de exploração. 

• Duração da gravação do vídeo: utilize este controlo para definir a duração, em segundos, durante a qual 

o sistema gravará um videoloop quando o ícone GRAVAR é selecionado.  Ter em mente que videoloops 

mais longos utilizam mais memória do dispositivo de visualização do que videoloops mais curtos. 

• Temporizador de fim de sessão: utilize este controlo para definir o número de minutos de inatividade 

antes que o sistema termine automaticamente a sua sessão. 

• Repor para configurações de fábrica: a seleção do ícone REPOR CONFIGURAÇÕES repõe as 

configurações do sistema, regressando às configurações originais tal como enviadas de fábrica.  Utilize 

este controlo apenas se pretende alterar todos os controlos. 
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5.4.2. Configurações de usabilidade 
O ecrã Configurações de usabilidade abre os seguintes controlos: 

• Painel de botões do lado esquerdo: 

o ATIVADO — os ícones de controlo no ecrã de exploração são apresentados do lado esquerdo do 

ecrã.   

o DESATIVADO — os ícones são apresentados do lado direito do ecrã. 

• Mostrar texto de descrição por baixo do ícone do botão:  

o ATIVADO — apresenta o texto descritivo por baixo do ícone.   

o DESATIVADO — oculta o texto descritivo. 

• Mostrar assistente de arranque:  

o ATIVADO — mostra o Assistente de Arranque.   

o DESATIVADO — oculta o Assistente de Arranque. 

• Ocultar automaticamente definições de imagem:  

o ATIVADO — oculta os controlos das configurações de imagiologia no ecrã de exploração após 

7 segundos.   

o DESATIVADO — mantém os controlos das configurações de imagiologia apresentados no ecrã de 

exploração até ser selecionado o ícone DEFINIÇÕES. 

• Linha central da imagem:  

o ATIVADO — apresenta a linha central no ecrã de exploração. 

o DESATIVADO — oculta a linha central no ecrã de exploração. 

• Mostrar lista de itens guardados na sessão:  

o ATIVADO — apresenta a lista de itens guardados no ecrã de exploração. 

o DESATIVADO — oculta a lista de itens guardados no ecrã de exploração. 

• Usar gesto para controlar o ganho e profundidade:  

o ATIVADO — ativa o gesto de deslizar para a esquerda/direita para controlar o ganho e para 

cima/baixo para controlar a profundidade no ecrã de exploração.  Uma imagem panorâmica 

exigirá que efetue o gesto de deslizar com dois dedos.  Esta configuração é recomendada 

quando se utiliza um smartphone em vez de um tablet. 

o DESATIVADO — desativa o gesto de deslizar para controlar o ganho e a profundidade no ecrã de 

exploração.  A captura panorâmica de uma imagem é controlada pelo gesto de deslizar, e o 

ganho e a profundidade são controlados pelo ícone DEFINIÇÕES no ecrã de exploração. 

• Ativar ganho de controlo a partir da sonda:  

o ATIVADO — ativa o ganho de controlo a partir da sonda ao premir longamente os botões Para 

cima e Para baixo. 

o DESATIVADO — desativa o ganho de controlo a partir da sonda. 

• Ativar deslocamento de cineloop a partir da sonda: 

o ATIVADO — ativa o deslocamento de cineloop a partir da sonda ao premir os botões Para cima e 

Para baixo. 

o DESATIVADO — desativa o deslocamento de cineloop a partir da sonda. 

• Ativar coloração da imagem: 

o ATIVADO — exibe a imagem de ultrassom com um tom azul. 

o DESATIVADO — remove a coloração azul. 
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5.4.3. Configurações de cores 
O ecrã Configurações de cores permite-lhe selecionar as cores para as medições, anotação e desenho livre.  

Existem seis cores que podem ser selecionadas. 

 

5.4.4. Configurações de doentes 
O ecrã Configurações de doentes permite-lhe alterar apenas a palavra-passe ou repor os dados e palavra-passe 

referentes ao doente.  

ATENÇÃO: A reposição dos dados e palavra-passe referentes ao doente elimina permanentemente todas as 

imagens e dados associados ao doente da memória do dispositivo de visualização.  Os dados ou imagens 

eliminados NÃO PODEM ser recuperados.  
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5.4.5. Configurações DICOM 
O ecrã Configurações DICOM permite-lhe configurar as ligações aos dispositivos DICOM.  Recomenda-se que as 

configurações DICOM sejam configuradas em consulta com o seu administrador DICOM local.  É responsável pela 

configuração adequada das configurações DICOM, para permitir a comunicação entre o Sistema Biim e o alvo 

DICOM pretendido.  A Biim Ultrasound não aceita qualquer responsabilidade pela configuração das configurações 

DICOM.   

 

Os ficheiros são formatados de acordo com a norma Digital Imaging and Communications in Medicine.  A 

declaração de conformidade DICOM (DICOM Conformance Statement, Biim Ultrasound) está disponível no website 

da Biim Ultrasound no endereço biimultrasound.com. 

 

O Sistema Biim é compatível com o armazenamento de imagens DICOM e com a lista de trabalho DICOM. Ambos 

os serviços têm uma configuração específica. O Sistema Biim permite a criação de diversos conjuntos de 

configurações para os serviços DICOM. Uma das configurações pode estar ativa para os serviços de 

armazenamento e lista de trabalho. 

 

 

Configurações de armazenamento: esta função apresenta o conjunto atual de configurações para o carregamento 

do armazenamento DICOM. 

Configurações de lista de trabalho: esta função apresenta o conjunto atual de configurações da lista de trabalho 

DICOM. 

 

Estas configurações são utilizadas por predefinição ao enviar imagens para o armazenamento ou ao aceder à 

lista de trabalho. 

 

Ao tocar no campo que contém o conjunto atual permite selecionar as configurações atuais, adicionar, modificar 

e eliminar as configurações DICOM.  
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O ecrã Editar configurações de armazenamento apresenta os seguintes controlos: 

• Atual: conjunto selecionado de configurações DICOM.   

• Nome: introduza o nome das configurações (servidor) DICOM. Se a opção Nome for modificada, o 

comando GUARDAR cria um novo conjunto de configurações. 

• AE Title local: o Título de Entidade da Aplicação Local ou o AE Title local é um identificador exclusivo 

utilizado para identificar uma aplicação DICOM junto de outras aplicações DICOM na rede. Os AE Title 

são normalmente identificados apenas com números e maiúsculas. 

NOTA: o AE Title local deve ser definido conjuntamente com os administradores DICOM. Alguns 

servidores DICOM obrigam a que se utilize o nome do dispositivo de visualização como um AE Title local, 

outros servidores obrigam a que se utilize um nome exclusivo como “Biim Ultrasound” + número de série 

da sonda, por exemplo. 

• AE Title remoto: o Título de Movimento de Liquidação Remoto ou o AE Title remoto consiste no nó ou 

servidor DICOM remoto com o qual o Sistema Biim comunica. 

• Endereço do servidor: este é o endereço IP do servidor DICOM. 

• Porta: esta opção identifica a porta de interface DICOM. 

• Segurança TLS: Transport Layer Security ou segurança TLS é uma norma de segurança DICOM. 

• VERIFICAR: verifica a ligação do servidor DICOM. 

• GUARDAR: guardar as configurações modificadas. 

• SELECIONAR: seleciona o conjunto visível de configurações como o conjunto de configurações atual 

ativo (servidor). 

• CANCELAR: fecha a caixa de diálogo. 

 

 

O conjunto de configurações atual pode ser eliminado selecionando o ícone ELIMINAR.  
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O ecrã Editar configurações de lista de trabalho apresenta os mesmos controlos que o ecrã Editar configurações 

de armazenamento. A única opção que difere é: 

• AE Title da estação agendado: se este campo estiver ativado utilizando o comando 

ATIVADO/DESATIVADO, o valor deste campo é utilizado na procura de lista de trabalho como um AE Title 

da estação agendado. 

 

 

Para obter informações mais pormenorizadas, consulte o guia de Conformidade DICOM disponível em 

biimultasound.com.  
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5.4.6. Configurações da sonda 
O ecrã Configurações da sonda permite-lhe alterar a configuração da ligação da rede sem fios na Sonda.  Quando 

recebe inicialmente a sua Sonda de ultrassom Biim, as configurações predefinidas são: 

 Nome da sonda: Biim-<número de série da sonda> 

 Região de Wi-Fi: EUA 

 Rede operacional de Wi-Fi: 1 

 Procura automática de rede de Wi-Fi: ATIVADO 

 Palavra-passe de Wi-Fi: biimeasy 

 

Após ligar o seu dispositivo de visualização utilizando as configurações de rede predefinidas, pode alterar 

qualquer uma das configurações recorrendo a este ecrã.  Selecione o ícone GUARDAR para guardar as suas 

introduções.   

 

IMPORTANTE: para assegurar a segurança dos dados de ultrassom e o controlo da Sonda, recomenda-se que 

altere a palavra-passe.  A utilização de uma palavra-passe predefinida bem conhecida torna o Sistema Biim 

potencialmente vulnerável. 

 

Se se esquecer da palavra-passe de Wi-Fi que está a utilizar para a Sonda, pode repor as configurações de Wi-Fi 

da Sonda para os seus valores predefinidos, bastando para tal premir simultaneamente os botões Para cima e 

Para baixo de Profundidade na Sonda enquanto prime o botão de Alimentação na Sonda. 

 

 
 

IMPORTANTE: Se estiverem presentes na mesma área diversas Sondas, as redes operacionais de Wi-Fi podem 

ser configuradas para diferentes valores para evitar interferências de Wi-Fi.  Além disso, se forem utilizados 

diversos outros dispositivos com ligação de Wi-Fi no mesmo local que a Sonda, mudar de uma rede de Wi-Fi para 

outra rede que não esteja atualmente a ser utilizada minimiza a interferência de Wi-Fi.  

 

A procura automática de rede de Wi-Fi inicia uma procura de rede de Wi-Fi sempre que a sonda é ligada. Esta 

procura pesquisa a rede ideal para a ligação de Wi-Fi.  Esta operação demora cerca de 30 segundos. Se a sonda 

for normalmente utilizada no mesmo local e não forem detetados problemas de conetividade de Wi-Fi, esta opção 

pode ser definida para DESATIVADO para acelerar o tempo de arranque da sonda. 

 

O botão INICIAR PROCURA DE WI-FI inicia a procura de redes de Wi-Fi.  Todas as redes de Wi-Fi disponíveis na 

região selecionada são verificadas. Com base no tráfego observado, é selecionada a rede com o desempenho 

ideal. Este processo demora cerca de 30 segundos e a ligação de Wi-Fi com a sonda é desativada durante este 

período de tempo. Dependendo das configurações de Wi-Fi, o dispositivo de visualização pode automaticamente 

voltar a ligar-se à sonda. A ligação de Wi-Fi com a sonda pode ser manualmente estabelecida utilizando as 

configurações de Wi-Fi do dispositivo de visualização, se for necessário. Esta funcionalidade é recomendada 

quando tiver ocorrido uma advertência de má qualidade da ligação de Wi-Fi.  
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5.4.7. Informação da licença 
O ecrã Informação da licença apresenta as informações acerca de durante quanto tempo pode ser utilizada a 

Sonda recém-utilizada sem ser necessário renovar a respetiva licença. 

 

5.4.8. Configurações de idiomas 
O ecrã Configurações de idiomas permite a seleção do idioma da aplicação. É também possível modificar os 

formatos de data e hora.  O botão GUARDAR altera o idioma selecionado. 

 

 
 

5.4.9. Ecrã Informações 
O ecrã Informações fornece informações acerca do hardware e do software do sistema.  Este ecrã possui 

igualmente um controlo para atualizar o software da Sonda.  O Aviso legal da Biim pode também ser apresentado 

selecionando o ícone LEGAL. 
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5.5. Ícone AJUDA 

A seleção do ícone AJUDA abre um menu que lhe permite visualizar o Guia de Iniciação Rápida do Sistema Biim, 

este Guia do Utilizador ou contactar o Apoio Técnico da Biim por e-mail. 

 

A opção ENVIAR REGISTOS carrega os ficheiros de registo internos Biim para o Apoio da Biim. Este dispositivo de 

visualização deve ser ligado à Internet quando este processo estiver concluído. 

 

Selecione o ícone VOLTAR para regressar à página INÍCIO. 
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6. COLOCAR O SISTEMA Biim ULTRASOUND EM FUNCIONAMENTO 

O fluxo de trabalho básico do Sistema Biim é descrito em baixo. 

6.1. Configurar o Dispositivo de Visualização e a Sonda 

1. Ligue o dispositivo de visualização que tem a Aplicação Biim Ultrasound e ative a aplicação. 

2. Insira uma bateria totalmente carregada na Sonda de ultrassom Biim, em seguida feche e bloqueie a 

porta do compartimento da bateria. 

3. Ligue a Sonda. 

4. Certifique-se de que existe uma ligação de Wi-Fi entre a Sonda e o dispositivo de visualização.   

a. Abra as Configurações do seu dispositivo de visualização, certifique-se de que o Wi-Fi do seu 

dispositivo de visualização está ativado e selecione a Sonda Biim a partir das Opções de Wi-Fi.  A 

palavra-passe predefinida é “biimeasy”. 

b. Saia das Configurações no seu dispositivo de visualização e abra a aplicação. 

5. Verifique o estado da bateria da Sonda apresentado no dispositivo de visualização antes de iniciar o 

procedimento. 

6. Selecione um tipo de exame diferente para o ecrã Tipo de exame, se desejado.  

a. Selecione TIPO DE EXAME/DOENTE a partir do ecrã Início. 

b. Selecione o tipo de exame para o procedimento planeado. 

7. Introduza os dados do doente, conforme pretendido. 

a. Selecione TIPO DE EXAME/DOENTE a partir do ecrã Início, se desejado. 

b. Selecione o separador DOENTE. 

c. Se necessário, Inicie sessão para visualizar os dados do doente. 

d. Selecione o nome do doente a partir do ecrã Doente.  

6.2. Preparação para procedimentos esterilizados 

Advertência:  

• Utilize uma bainha para sonda esterilizada e um gel esterilizado autorizados para aplicações clínicas que 

entram em contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente esterilizado 

(por ex., procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.).  

• Utilize uma bainha esterilizada no dispositivo de visualização ou utilize outro meio de manter a 

esterilidade durante todas as interações com o dispositivo de visualização para aplicações clínicas que 

entram em contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente esterilizado 

(por ex., procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.).  

• A utilização de bainhas não elimina a necessidade de efetuar a limpeza e desinfeção recomendadas 

após cada utilização. 

• As bainhas para sonda podem conter látex de borracha natural.  Estes revestimentos podem causar 

reações alérgicas em alguns indivíduos.  Consulte a Secção 1.3, “Alerta médico da FDA sobre o látex”, 

para obter mais informações. 
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1. Coloque a Sonda de ultrassom Biim no Suporte da Sonda. 

 

            

 

2. Coloque luvas esterilizadas e prepare um campo estéril. 

• Se decidir não utilizar a bainha esterilizada para tablet, conforme descrito no passo seguinte, 

convém que selecione a opção EXPLORAÇÃO a partir de Detalhes do Doente antes de preparar o 

campo estéril. 

3. Aplique a bainha esterilizada para tablet no tablet. 

• É sempre recomendado utilizar a bainha esterilizada para tablet em caso de procedimentos 

esterilizados.  Mas, se tiver um assistente a operar o tablet fora do campo estéril, poderá não ser 

necessário utilizar a bainha esterilizada para tablet. 

4. Aplique o gel para ultrassons no interior da bainha da Sonda. 

• Certifique-se de que utiliza gel que é compatível com a Sonda e com a aplicação clínica. 

5. Enquanto mantém a esterilidade, retire a Sonda do suporte com a bainha para a Sonda, sele a bainha 

esterilizada em torno da Sonda e coloque-a no campo estéril.  Não volte a colocar uma Sonda com 

bainha no suporte da Sonda, dado que o referido suporte não está esterilizado.  

NOTA: se aparecer uma advertência, tal como a de bateria da sonda fraca enquanto está a efetuar a 

exploração de ultrassom, pode utilizar-se o botão fixar existente na sonda para confirmar a advertência sem 

tocar no dispositivo de visualização. 
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6.3. Exploração 

1. Selecione ACEDER A EXPLORAÇÃO ou EXPLORAÇÃO a partir do ecrã atual. 

• A seleção da opção EXPLORAÇÃO inicia um exame para o doente selecionado e abre o ecrã de 

exploração, que apresenta os controlos de exploração e outras informações.  É apresentado um 

exemplo em baixo. 

 

2. Aplique gel para ultrassons no doente e/ou na face de imagiologia da Sonda de ultrassom Biim. 

• Certifique-se de que utiliza um gel que é compatível com a Sonda e com a aplicação clínica. 

3. Coloque a Sonda sobre a pele do doente e efetue a imagiologia da anatomia pretendida.  O marcador de 

orientação existente no lado esquerdo do ecrã corresponde ao marcador de orientação existente na 

Sonda e pode ser utilizado para orientar a Sonda.  Se o marcador da linha central estiver ativado na 

Aplicação Biim Ultrasound, ele corresponde ao marcador central na tampa cinzenta da Sonda. 

4. Ajuste as configurações da imagem conforme necessário. 

a. Para ajustar o ganho: selecione a opção DEFINIÇÕES a partir do painel de botões; aparecerá 

uma barra de deslizamento.  Arraste o círculo para cima para conferir mais brilho à imagem e 

para baixo para escurecer a imagem. 

NOTA: o ganho pode ser igualmente controlado premindo longamente os botões Para cima ou 

Para baixo existentes na Sonda quando a opção “Ativar ganho de controlo a partir da sonda” 

estiver ativada, consulte a secção 5.4.2. 

NOTA: o ganho pode ser igualmente controlado arrastando o seu dedo para a esquerda ou para 

a direita na imagem quando a opção “Usar gesto para controlar o ganho e profundidade” estiver 

ativada, consulte a secção 5.4.2. 

b. Para ajustar a profundidade: selecione DEFINIÇÕES a partir do painel de botões.  Selecione as 

opções SUPERFICIAL, MÉDIO ou PROFUNDO para verificar a anatomia pretendida.   

i. SUPERFICIAL = 2,0 cm, MÉDIO = 3,0 cm e PROFUNDO = 4,0 cm.  A escala de 

profundidade existente no lado esquerdo da imagem apresenta a profundidade da 

imagem. 

NOTA: a profundidade da imagem pode ser também controlada utilizando os botões 

Para cima ou Para baixo existentes na Sonda. 

NOTA: a profundidade pode ser igualmente controlada arrastando o seu dedo para cima 

e para baixo na imagem quando a opção “Usar gesto para controlar o ganho e 

profundidade” estiver ativada, consulte a secção 5.4.2. 

 

Barra de informações 

Marcador de 
orientação 

Tipo de 
 exame 

Escala de 
profundi-

dade 

 

Nome da 
 instituição 

Resolução 

Nome do 
doente 

 

Data 

 
Sonda 

Botão 

Painel 

Bateria da Sonda Biim 

Ecrã Início 

Fixação da imagem 

Gravação de vídeo 

Controlos de imagiologia 

Termina um exame 

Apresenta os 
controlos de 
configuração 
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c. Para ajustar a resolução: selecione DEFINIÇÕES a partir do painel de botões.  Selecione as 

opções RES, GEN ou PEN.  GEN é recomendado para a maioria das aplicações. Consulte a 

secção 5.2.1. 

d. Para ajustar a otimização da imagem: selecione DEFINIÇÕES a partir do painel de botões. 

Selecione OTIMIZ. 1, OTIMIZ. 2 ou OTIMIZ. 3. Consulte a secção 5.2.1. 

6.4. Fixar, Guardar, Gravar 

1. Para fixar/libertar uma imagem: selecione as opções FIXAR/LIBERTAR a partir do painel de botões. 

NOTA: a imagem pode ser igualmente fixada/libertada selecionando o botão FIXAR na Sonda de 

ultrassom Biim. 

 

2. Para selecionar uma imagem recente diferente a partir do cineloop: arraste o círculo existente na barra 

de cineloop apresentada na parte inferior do ecrã. 

NOTA: a posição do cineloop pode ser igualmente controlada utilizando os botões Para cima ou 

Para baixo existentes na Sonda quando a opção “Ativar deslocamento de cineloop a partir da 

sonda” estiver ativada, consulte a secção 5.4.2. 

3. Para guardar uma imagem: selecione FIXAR a partir do painel de botões, em seguida selecione GUARDAR 

para armazenar a imagem.   

Controlo de 
deslize de ganho 

Controlos de 
profundidade 

Controlos de 

resolução 

Fixar 

Controlos de otimização 
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NOTA: a imagem pode ser igualmente guardada premindo o botão GUARDAR na Sonda. 

 

Será apresentada momentaneamente uma miniatura da imagem guardada no canto superior 

esquerdo do ecrã de exploração quando ocorre a operação de guardar.  As imagens e vídeos 

guardados podem ser configurados para permanecer no ecrã, numa lista de miniaturas, se se ativar 

a opção “Mostrar lista de itens guardados na sessão”, consulte a secção 5.4.2.  Os itens na lista de 

miniaturas podem ser selecionados para uma rápida revisão. A lista é eliminada quando se sai do 

ecrã de exploração.  

 

 

 

  

Guardar 
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4. Para gravar um videoloop: enquanto estiver a efetuar a exploração de ultrassom, selecione GRAVAR a 

partir do painel de botões. 

• NOTA: a gravação interromper-se-á quando for atingido o período de tempo pré-determinado (3–

60 segundos), que é ajustável na página CONFIGURAÇÃO Configurações gerais.  A gravação 

pode ser também interrompida premindo o botão GRAVAR enquanto a gravação está ativa. 

 

 

 

  

Gravar 
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6.5. Zoom e Captura panorâmica 

1. Para efetuar o zoom conforme pretendido, toque com dois dedos no ecrã e, em seguida, afaste os dedos 

para ampliar a imagem. 

i. NOTA: a imagem pode ser movida tocando no ecrã por cima da imagem para a mover 

para a posição pretendida. 

ii. NOTA: a operação de zoom e de reposicionamento pode ser efetuada numa imagem 

capturada em tempo real ou numa imagem fixa. 

iii. NOTA: quando se encontrar no modo de medição, selecione ZOOM na barra de 

ferramentas para ampliar a imagem. 

2. Para efetuar a captura panorâmica da imagem, toque na imagem e arraste-a na direção pretendida. 

NOTA: se a opção “Usar gesto para controlar o ganho e profundidade” em Configurações de usabilidade 

estiver ativada, a Captura panorâmica requer o uso de dois dedos. 

3. Para restaurar a imagem para uma posição sem zoom e centrada, toque duas vezes na imagem. 

6.6. Medir 

1. Para medir um diâmetro ou distância: selecione MEDIR a partir do painel de botões enquanto a imagem 

está fixa, em seguida selecione LINHA. 

a. Toque no local do ecrã onde pretende colocar o primeiro calibre. 

b. Toque no local do ecrã onde pretende colocar o segundo calibre; aparecerá uma linha a ligar os 

dois calibres. 

c. A distância entre os dois calibres é apresentada na parte lateral do ecrã.  Selecione novamente 

LINHA para remover os círculos em torno dos calibres. 

NOTA: ao tocar em qualquer parte do ecrã, exceto na linha e nos calibres selecionados, 

remove os círculos. 

d. Ajuste o posicionamento dos calibres conforme necessário: 

i. Toque num calibre ou na linha; aparecerão círculos em torno de ambos os calibres.  

ii. Toque no interior do círculo do calibre a ser movido, arraste-o para a posição pretendida 

e retire o dedo.  Repita a operação até que ambos os calibres estejam nos locais 

pretendidos.  

NOTA: podem efetuar-se até quatro medições numa imagem. 

NOTA: as medições podem ser efetuadas em imagens fixas ou armazenadas.  Estas 

funcionalidades só estão disponíveis para imagens fixas ou armazenadas.   

NOTA: para guardar medições na imagem, selecione GUARDAR no painel de botões enquanto as 

medições são apresentadas no ecrã. 

 

 

  

Medir 

Linha 

Círculo 

 



Guia do Utilizador do Sistema Biim Ultrasound  47 

2. Para medir uma circunferência: selecione MEDIR a partir do painel de botões enquanto a imagem está 

fixa, em seguida selecione CÍRCULO. 

a. Toque no local do ecrã onde pretende colocar o primeiro calibre. 

b. Toque no local do ecrã onde pretende colocar o segundo calibre; aparecerá uma linha a ligar os 

calibres, exibindo um dos diâmetros da elipse. 

c. Toque no local do ecrã onde pretende colocar o terceiro calibre. 

d. É apresentada a distância de ambos os diâmetros da elipse, da circunferência e da área na 

parte lateral do ecrã.  Selecione novamente CÍRCULO para remover os círculos existentes em 

torno dos calibres. 

NOTA: ao tocar em qualquer parte do ecrã, exceto na elipse e nos calibres selecionados, 

remove os círculos. 

e. Ajuste o posicionamento dos calibres: 

i. Toque no calibre a ser movido; aparecerão círculos em torno de todos os calibres.  

 

ii. Toque no interior do círculo do calibre a ser movido e arraste-o para a posição 

pretendida.  Esta operação aumenta/reduz o tamanho da medição da circunferência.  

Repita até que os calibres e as marcações da circunferência se encontrem nos locais 

pretendidos.  

 

NOTA: podem efetuar-se até quatro medições numa imagem. 

NOTA: as medições podem ser efetuadas em imagens fixas ou armazenadas.  Estas 

funcionalidades só estão disponíveis para imagens fixas ou armazenadas. 

NOTA: para guardar medições na imagem, selecione GUARDAR no painel de botões enquanto as 

medições são apresentadas no ecrã. 

3. Para eliminar uma medição, selecione a medição e, em seguida, selecione ELIMINAR a partir do painel 

de botões ou selecione VOLTAR e selecione ELIMINAR a partir do menu de pop-up. 
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6.7. Anotar, Desenhar 

1. Para anotar uma imagem fixa, selecione o ícone ABC.  Toque no local do ecrã onde gostaria de colocar a 

anotação.  Surge uma caixa no ecrã com uma linha a ligar a caixa ao local onde tocou no ecrã e é 

apresentado o teclado no dispositivo de visualização para que possa introduzir a anotação. 

2. Para desenhar numa imagem fixa, selecione MEDIR e, em seguida, selecione o MENU DESENHAR a partir 

do painel de botões. Selecione seguidamente DESENHAR no referido menu e utilize a ponta do seu dedo 

para desenhar no ecrã.  Para apagar, selecione APAGAR a partir do MENU DESENHAR e utilize a ponta do 

seu dedo para passar por cima da linha que pretende apagar. 

NOTA: não é possível efetuar anotações e desenhos em imagens captadas em tempo real.  Estas 

funcionalidades só estão disponíveis para imagens fixas ou armazenadas. 

NOTA: as anotações e/ou desenhos podem ser efetuados em imagens fixas ou armazenadas.  

Para guardar anotações e/ou desenhos na imagem, selecione GUARDAR no painel de botões 

enquanto as anotações e/ou desenhos são apresentados no ecrã. 

6.8. Terminar, Limpar 

1. Efetue o procedimento pretendido.  

2. Quando o procedimento ou procedimento de imagiologia estiver concluído, selecione TERM. EXAME a 

partir do painel de botões. 

ATENÇÃO: Se for iniciado um novo exame antes de selecionar TERM. EXAME, os dados do novo 

doente são armazenados na pasta do doente anterior.  Os dados do doente podem ser editados 

seguindo as instruções contidas na Secção 5.2.2 deste Guia do Utilizador. 

3. Prima e mantenha premido o botão de Alimentação da Sonda até que a luz existente na Sonda se 

apague. 

4. Se foram utilizadas bainhas esterilizadas para a Sonda de ultrassom Biim ou para o dispositivo de 

visualização, elimine-as de acordo com o procedimento operacional padrão da instituição. 

5. Limpe e desinfete a Sonda, seguindo as instruções contidas na Secção 7. 
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7. LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Advertência:  

• para reduzir o risco de lesões, utilize sempre equipamento de proteção individual (por ex., luvas e óculos 

de segurança) quando efetuar a limpeza e desinfeção da Sonda de ultrassom Biim. 

• Os métodos de limpeza e desinfeção contidos neste documento baseiam-se na compatibilidade com a 

Sonda e não pressupõem ou garantem resultados biológicos eficazes.  Consulte a rotulagem aprovada do 

material de limpeza ou desinfeção para obter informações referentes à eficácia da limpeza e desinfeção.   

Atenção:  

• Não submerja na íntegra a Sonda de ultrassom Biim e/ou a bateria em quaisquer líquidos.  Durante os 

procedimentos de limpeza ou desinfeção, assegure que não penetram quaisquer líquidos no 

compartimento da bateria.  Os líquidos podem danificar a Sonda e a bateria, bem como anular a 

garantia. 

• Utilize apenas o Cidex OPA como desinfetante.  A utilização de outras soluções pode danificar a Sonda e 

anular a garantia. 

• A utilização de procedimentos e/ou materiais de limpeza ou desinfeção que não os recomendados pela 

Biim podem conduzir a danos no equipamento e anular a garantia. 

• Siga sempre as instruções do fabricante do desinfetante ou da solução de limpeza sobre como deve 

utilizar os respetivos produtos. 

• A Sonda não pode ser esterilizada.  Se a Sonda for utilizada para um procedimento esterilizado, esta 

deve ser revestida com uma bainha esterilizada legalmente indicada para esse efeito.  A utilização de 

autoclave, gás ou outros métodos de desinfeção não aprovados pela Biim Ultrasound pode danificar a 

Sonda e anulará a garantia. 

• Verifique se o prazo de alguma solução de limpeza ou desinfetante expirou antes de utilizar na Sonda. 

Limpeza e utilização de bainha 
Recomenda-se que a Sonda de ultrassom Biim seja limpa entre cada utilização nos doentes.  A limpeza deve ser 

efetuada antes de proceder a qualquer desinfeção.  Os documentos orientadores da FDA dos Estados Unidos 

definem a limpeza como a remoção de toda a sujidade ou contaminantes visíveis.  O nível de desinfeção deverá 

ser adequado à utilização clínica pretendida.  Note que é recomendada a utilização de uma bainha para 

aplicações clínicas que impliquem o contacto com membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente 

esterilizado.  Contudo, mesmo nos casos em que foi utilizada uma bainha ou barreira esterilizada, deverão ser 

seguidos os procedimentos de limpeza e desinfeção adequados. 
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7.1. Limpar a Sonda de Ultrassom Biim 

Recomenda-se que a Sonda de ultrassom Biim seja limpa entre cada utilização nos doentes, mesmo nos casos 

em que foi utilizada uma bainha ou barreira esterilizada.  A limpeza deve ser efetuada antes de proceder a 

qualquer desinfeção.  A limpeza deverá incluir a remoção de toda a sujidade ou contaminantes visíveis.  Siga 

todos os procedimentos de limpeza de forma ordenada, sem ignorar quaisquer processos. 

 

ADVERTÊNCIA: siga as recomendações e instruções do fabricante do produto de limpeza durante a sua 

utilização. 

ADVERTÊNCIA: utilize apenas os produtos de limpeza e desinfetantes recomendados pela Biim.  Evite utilizar 

acetona, metiletilcetona (MEK), diluentes da tinta, ou outros solventes fortes ou produtos de limpeza 

abrasivos.  A utilização de soluções incompatíveis pode resultar em danos e anular a garantia. 

ADVERTÊNCIA: ao limpar a Sonda, evite utilizar as escovas cirúrgicas.  Mesmo a utilização de escovas de 

cerdas macias pode resultar em danos. 

ADVERTÊNCIA: após a Sonda ser limpa, se também pretender desinfetá-la, esta deve estar completamente 

seca antes de ser possível proceder à desinfeção, dado que a água presente na superfície da Sonda pode 

diluir o desinfetante. 

 

1 .  Limpe a superfície com um pano macio humedecido com uma solução de sabão neutro, e remova a 

sujidade e contaminantes visíveis.  Podem utilizar-se as toalhitas descartáveis PDI® Sani-Cloth® HB. 

2 .  Verifique as ranhuras e remova qualquer sujidade visível.  Se for necessário, utilize um cotonete 

humedecido com uma solução de sabão neutro para remover a sujidade visível em quaisquer ranhuras. 

• Não utilize uma escova nem material abrasivo para limpar a Sonda, dado que a utilização desses 

materiais pode resultar em danos. 

3 .  Limpe a Sonda com um pano macio humedecido com água.  

4 .  Limpe a Sonda com um pano seco até esta ficar completamente seca. 

5 .  Examine a Sonda quanto a danos como fissuras, riscos profundos, juntas divididas, extremidades 

afiadas, etc. Se se detetar ou se suspeitar da presença de tais danos, não utilize a Sonda e entre em 

contacto com o seu representante Biim local.  

Quando a limpeza estiver concluída, a Sonda deverá ser desinfetada utilizando procedimentos de desinfeção de 

baixo nível ou alto nível identificados na Secção 7.2.1 “Desinfeção de baixo nível” ou na Secção 7.2.2 

“Desinfeção de alto nível”. 
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7.2. Desinfetar a Sonda de Ultrassom Biim 

ADVERTÊNCIA: siga as recomendações e instruções dos fabricantes quando utilizar produtos de limpeza e 

desinfetantes. 

ADVERTÊNCIA: se as instruções dos fabricantes do produto de limpeza e do desinfetante não forem 

cuidadosamente seguidas, poderão permanecer resíduos da solução na Sonda de ultrassom Biim. 

ADVERTÊNCIA: quando desinfetar a Sonda, assegure-se que a concentração da solução e a duração do contacto 

são as adequadas para a desinfeção. 

ADVERTÊNCIA: verifique o prazo de validade de todas as soluções e produtos químicos.  Não utilize soluções ou 

produtos químicos cujo prazo tenha expirado. 

ADVERTÊNCIA: utilize uma bainha para sonda esterilizada e um gel esterilizado autorizados para aplicações 

clínicas que entram em contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente 

esterilizado (por ex., procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.). 

ADVERTÊNCIA: utilize uma bainha esterilizada no dispositivo de visualização ou utilize outro meio de manter a 

esterilidade durante todas as interações com o dispositivo de visualização para aplicações clínicas que entram 

em contacto com as membranas mucosas, pele não intacta ou tecido normalmente esterilizado (por ex., 

procedimentos de biópsia, orientação da agulha, etc.). 

ADVERTÊNCIA: a utilização de bainhas não elimina a necessidade de efetuar a limpeza e desinfeção 

recomendadas após cada utilização. 

ATENÇÃO: utilize apenas o Cidex OPA como desinfetante.  A utilização de outras soluções pode resultar em danos 

e anular a garantia. 

ATENÇÃO: a Sonda não foi concebida para ser esterilizada.  A esterilização da Sonda pode resultar em danos. 

ATENÇÃO: a seleção de uma solução não recomendada, a utilização de uma concentração da solução incorreta 

ou a submersão de uma Sonda de forma mais profunda ou por um período de tempo mais prolongado pode 

resultar em danos. 

 

Utilize os seguintes procedimentos para efetuar a desinfeção de baixo nível ou a desinfeção de alto nível.  O nível 

de desinfeção deverá ser adequado à utilização clínica pretendida.  A desinfeção de alto nível da Sonda é 

recomendada para aplicações clínicas que impliquem o contacto com membranas mucosas, pele não intacta ou 

tecido normalmente esterilizado.  A desinfeção de baixo nível da Sonda é recomendada para todas as restantes 

aplicações e é sempre recomendada para os acessórios. 

 

7.2.1. Desinfeção de baixo nível 
1 .  Limpe e seque a Sonda de ultrassom Biim de acordo com as instruções de limpeza na Secção 7.1. 

ADVERTÊNCIA: a Sonda deve ser limpa e seca antes de se proceder à desinfeção.  Este é um passo 

essencial antes da desinfeção, porque a presença de água na superfície pode diluir o Cidex OPA. 

2 .  Certifique-se de que o Cidex OPA está a uma temperatura de, pelo menos, 73F (23C). 

3 .  Limpe a Sonda com um pano macio completamente humedecido com Cidex OPA. 

• Aplique a solução Cidex OPA num pano em vez de a aplicar na Sonda para reduzir o risco de danos.  

• Não submerja nem molhe a bateria. 

• Siga sempre a rotulagem aprovada e as instruções de diluição da solução Cidex OPA.  

• Use o equipamento de proteção individual recomendado (ou seja, luvas, bata resistente a fluidos e 

proteção ocular) quando manusear o Cidex OPA. 

4 .  Seque a Sonda com um pano limpo macio ou deixe que a Sonda seque ao ar antes de a utilizar no 

próximo doente. 

5 .  Armazene e elimine o excesso de Cidex OPA de acordo com as instruções do Cidex OPA. 

6 .  Examine a Sonda quanto a danos como fissuras, riscos profundos, juntas divididas, extremidades 

afiadas, etc. Se se detetar ou se suspeitar da presença de tais danos, não utilize a Sonda e entre em 

contacto com o seu representante Biim local.  

 

7.2.2. Desinfeção de alto nível 
1 .  Limpe e seque a Sonda de ultrassom Biim de acordo com as instruções de limpeza na Secção 7.1. 

• A limpeza e a secagem devem ser efetuadas em conformidade com as instruções de limpeza 

mencionadas acima. 
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2 .  Abra a embalagem de Cidex OPA seguindo as instruções do fabricante. 

• Não utilize o Cidex OPA que tenha sido aberto por um período superior a 24 horas e/ou que tenha 

sido armazenado fora do intervalo da temperatura de armazenamento recomendado pelo fabricante 

(59-86F ou 15-30C).  

• Não utilize Cidex OPA cujo prazo tenha expirado.  

3 .  Certifique-se de que o Cidex OPA está a uma temperatura de, pelo menos, 73F (23C). 

4 .  Humedeça bem um pano macio com Cidex OPA e limpe a Sonda, prestando especial atenção à lente e à 

tampa. 

• Não submerja nem molhe a bateria. 

• Siga sempre a rotulagem aprovada e as instruções de diluição da solução Cidex OPA.  

• Use o equipamento de proteção individual recomendado (ou seja, luvas, bata resistente a fluidos e 

proteção ocular) quando manusear o Cidex OPA. 

5 .  Deixe a sonda secar ao ar. 

6 .  Submerja a Sonda em Cidex OPA até que no máximo metade da tampa cinzenta esteja no líquido, 

conforme apresentado na ilustração em baixo.  NOTA: ao colocar a Sonda no Cidex OPA, certifique-se de 

que inclina a sonda a um ângulo de 30-45 e deslize-a para dentro do fluido, assegurando-se que não 

se formam bolhas de ar sobre qualquer superfície da sonda.  Uma vez colocada adequadamente no 

fluido e sem bolhas na superfície da Sonda, volte a colocá-la na posição vertical.  Assim que a Sonda 

estiver na posição vertical no fluido, limpe todas as superfícies com um dedo protegido com uma luva 

para garantir que quaisquer bolhas de ar restantes são removidas da superfície da Sonda. 

• O recipiente utilizado para submergir a Sonda deverá ser feito de vidro transparente ou de plástico 

compatível com Cidex OPA para permitir a deteção de bolhas de ar que possam aderir à superfície da 

Sonda.  Se forem detetadas quaisquer bolhas de ar, limpe-as com uma gaze pré-humedecida 

conforme mencionado acima.  Se for necessário, remova a Sonda da solução de Cidex OPA e volte a 

submergir seguindo as instruções que têm início no Passo 4. 

• A presença de bolhas de ar na superfície da sonda pode impedir o processo de desinfeção de alto 

nível. 

• A submersão da Sonda a uma profundidade superior à recomendada pode resultar em danos ou 

descoloração e pode anular a garantia. 

1) Incline a Sonda 
a um ângulo de 
30-45 graus. 

2) Coloque a Sonda no 
recipiente com Cidex OPA, 
assegurando que não se 
formam quaisquer bolhas de 
ar na superfície da Sonda. 

3) Coloque a Sonda na posição 
vertical. Com uma luva calçada, 
limpe a superfície da Sonda 
para remover quaisquer bolhas 
de ar. 
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• Tenha o cuidado de não submergir os botões ou o compartimento da bateria.  Não permita que 

entrem fluidos no compartimento da bateria. 

 

7 .  Deixe a tampa da Sonda na solução de Cidex OPA durante 45 minutos, assegurando que a solução de 

Cidex OPA está a uma temperatura de, pelo menos, 73F (23C) durante este processo. 

• Não submerja nem mergulhe na íntegra a Sonda na solução.  Não submerja nem molhe a bateria. 

• Siga sempre a rotulagem aprovada e as instruções de diluição da solução desinfetante. 

8 .  Deixe a Sonda secar ao ar. 

9 .  Enxague as partes da Sonda que foram submergidas na solução Cidex OPA, seguindo as instruções de 

enxaguamento do Cidex OPA. 

1 0 .  Limpe a Sonda com um pano esterilizado humedecido em álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.  

1 1 .  Armazene e elimine o excesso de Cidex OPA de acordo com as instruções do Cidex OPA. 

1 2 .  Examine a Sonda quanto a danos como fissuras, riscos profundos, juntas divididas, extremidades 

afiadas, etc. Se se detetar ou se suspeitar da presença de tais danos, não utilize a Sonda e entre em 

contacto com o seu representante Biim local. 

 

  

Não submerja na íntegra 
a Sonda Biim 

 
Submerja no máximo até 

metade da altura da 
tampa cinzenta no 

líquido 
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8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

As informações contidas nesta secção são fornecidas para ajudar a corrigir problemas detetados durante a 

utilização do Sistema Biim Ultrasound.  Se um problema persistir ou não estiver abrangido por esta secção, 

consulte o website da Biim Ultrasound para obter as informações de contacto do seu representante local.  NOTA: 

se aparecer uma advertência, tal como a de bateria da sonda fraca enquanto está a efetuar a exploração de 

ultrassom, pode utilizar-se o botão fixar existente na sonda para confirmar a advertência sem tocar no dispositivo 

de visualização. 

 

Sintoma Possível solução 

Dispositivo de visualização não liga Certifique-se de que a bateria do tablet ou do 

telemóvel está carregada. 

Fraca qualidade da imagem Ajuste a localização e/ou o ângulo da Sonda. 

Ajuste o ganho. 

Ajuste a resolução da imagem. 

Certifique-se de que a otimização da imagem está 

definida de forma adequada. 

Ajuste a profundidade. 

Utilize a quantidade adequada de gel para ultrassons 

aprovado. 

Sonda não liga Certifique-se de que a bateria está devidamente 

inserida e encaixada no compartimento da bateria. 

Certifique-se de que a bateria tem uma carga 

adequada.  

Substitua uma bateria sem carga por uma bateria 

carregada. 

Mantenha o botão de alimentação premido durante 2 

segundos quando ligar a sonda. 

Sonda não está a funcionar Reinicie a Sonda. 

Certifique-se de que a bateria está devidamente 

inserida e encaixada no compartimento da bateria. 

Certifique-se de que a bateria tem uma carga 

adequada.  

Substitua uma bateria sem carga por uma bateria 

carregada. 

Certifique-se que a Sonda está ligada ao dispositivo 

de visualização. 

Linha central da imagem não é apresentada Aceda às Configurações de usabilidade e certifique-se 

de que a linha central da imagem está ativada.  

Tipo de exame incorreto Altere o tipo de exame selecionando TIPO DE 

EXAME/DOENTE no ecrã início e acedendo à opção 

Tipo de Exame. 

Bateria não está a carregar quando inserida no 

carregador da bateria 

Certifique-se de que o carregador da bateria está 

ligado a uma tomada que esteja operacional. 

Remova e volte a inserir a bateria no carregador. 

Substitua uma bateria antiga por uma nova. 

Luz do carregador da bateria está vermelha quando a 

bateria está a carregar 

Remova e volte a inserir a bateria no carregador. 

Certifique-se de que a bateria e o carregador estão à 

temperatura ambiente.  

Desligue o carregador da tomada e volte a ligá-lo. 

Substitua uma bateria antiga por uma nova. 

Palavra-passe de Wi-Fi não é aceite Se a Sonda estiver verde intermitente, nesse caso a 

Sonda já estabeleceu ligação com outro dispositivo de 

visualização.  Desligue o outro dispositivo de 

visualização.   

Se o dispositivo de visualização ligado foi 

recentemente desligado, desligue a sonda e, em 

seguida, volte a ligá-la. 

Se se tiver esquecido da palavra-passe, restaure a 

palavra-passe predefinida premindo simultaneamente 

o botão de Alimentação e ambos os botões de 

Profundidade existentes na Sonda.  Em seguida, 
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utilize a palavra-passe de Wi-Fi predefinida 

“biimeasy”. 

Sonda não se liga ao dispositivo de visualização Certifique-se de que o Wi-Fi do dispositivo de 

visualização está ligado. 

A partir do menu de Configurações ou de Wi-Fi do 

dispositivo de visualização, selecione a Sonda de 

ultrassom Biim a partir das redes de Wi-Fi disponíveis. 

Se a luz indicadora da Sonda está verde, esta está 

ligada a um dispositivo de visualização.  Localize 

qualquer outro dispositivo de visualização ao qual a 

Sonda possa estar ligada e desligue esse dispositivo 

de visualização ou faça com que o dispositivo de 

visualização esqueça a rede de Wi-Fi da Sonda.  

Se estiver a utilizar um dispositivo de visualização 

Android que suporte ligações de telemóvel, mude o 

dispositivo de visualização para modo offline com Wi-

Di ativado. 

Mensagem de erro da Sonda na Aplicação Biim 

Ultrasound 

Reinicie a Sonda. 

Volte a encaixar a bateria na sonda. 

Atualize a Aplicação Biim Ultrasound se estiver 

disponível uma versão mais recente. 

Contacte o Apoio ao cliente. 

Mensagem de software da Sonda inválido na 

Aplicação Biim Ultrasound 

Atualize a Aplicação Biim Ultrasound. 

Atualize a Sonda de ultrassom Biim. 

Mensagem de falha na atualização de software na 

Aplicação Biim Ultrasound 

Insira uma bateria totalmente carregada e inicie 

novamente a atualização. 

Apresentada mensagem a indicar que a Sonda é mais 

recente do que a Aplicação Biim Ultrasound 

Atualize a Aplicação Biim Ultrasound. 

Mensagem de Sonda não suportada na Aplicação 

Biim Ultrasound 

Verifique se foi estabelecida uma ligação de Wi-Fi com 

a Sonda Biim L12-4. 

Atualize a Aplicação Biim Ultrasound se estiver 

disponível uma versão mais recente. 

Advertência de bateria fraca na Aplicação Biim 

Ultrasound 

Instale uma bateria totalmente carregada, 

certificando-se que está completamente inserida e 

encaixada no suporte da bateria. 

Se a vida útil da bateria diminuir a cada 

carregamento, substitua a bateria antiga por uma 

nova. 

Mensagem de velocidade de Wi-Fi lenta na Aplicação 

Biim Ultrasound 

Minimize a distância entre a Sonda e o dispositivo de 

visualização. 

Selecione uma rede de Wi-Fi diferente nas 

Configurações da sonda.  A funcionalidade INICIAR 

PROCURA DE WI-FI descrita na secção 5.4.6 pode ser 

utilizada para selecionar uma rede melhor. 

Mensagem de espaço de armazenamento limitado na 

Aplicação Biim Ultrasound 

Remova ficheiros, imagens e aplicações 

desnecessários do dispositivo de visualização. 

Mensagem de que este dispositivo de visualização 

NÃO FOI testado na Aplicação Biim Ultrasound 

Instale a Aplicação Biim num modelo de dispositivo de 

visualização compatível com uma versão de sistema 

operativo compatível. 

Mensagem Início de sessão bloqueado na Aplicação 

Biim Ultrasound (ocorre quando se efetuaram 

demasiadas tentativas de início de sessão 

malsucedidas) 

Aguarde que o início de sessão desbloqueie e tente 

novamente. 

Palavra-passe da base de dados de doentes não é 

aceite 

Certifique-se de que está a ser utilizada a palavra-

passe correta.  Não existe uma predefinição para esta 

palavra-passe; esta é definida por si. 

Selecione REPOR PALAVRA-PASSE a partir do ecrã de 

Configuração de Configurações de Doentes.  

ATENÇÃO: esta operação removerá todas as imagens 

e dados do doente existentes. 

Mensagem Atualização da imagem lenta na Aplicação 

Biim Ultrasound 

Certifique-se de que o dispositivo de visualização é 

um dos dispositivos de visualização testados. 

Perda inesperada da ligação da sonda Certifique-se de que a Sonda não se desligou devido a 

bateria fraca ou inatividade. 
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Se o dispositivo de visualização suporta as ligações 

celulares, assegure-se que está instalado um cartão 

SIM ou que o dispositivo de visualização está no modo 

offline com o Wi-Fi ativado. A funcionalidade INICIAR 

PROCURA DE WI-FI descrita na secção 5.4.6 pode ser 

também utilizada para selecionar uma rede melhor. 

Ecrã tátil do dispositivo de visualização não responde Limpe o ecrã, conforme recomendado pelo fabricante 

do dispositivo de visualização.  Não utilize se o 

dispositivo de visualização continuar a não responder. 

Mensagem Licença da sonda não encontrada na 

Aplicação Biim Ultrasound 

Ligue o dispositivo de visualização à Internet e 

atualize as licenças. 

Indicador de bateria da sonda sem nível de carga na 

Aplicação Biim Ultrasound 
Certifique-se de que a bateria está completamente 

inserida e encaixada no suporte da bateria.   

Falha na verificação DICOM ou falha na procura de 

lista de trabalho DICOM ou falha no envio DICOM 

Certifique-se de que as configurações DICOM são 

válidas e estão em conformidade com as 

recomendações do administrador DICOM/das TI das 

instalações. Certifique-se de que o dispositivo de 

visualização está ligado à rede de Wi-Fi, permitindo o 

acesso ao servidor DICOM. 
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9. ASSISTÊNCIA E REPARAÇÃO 

O Sistema Biim Ultrasound não requer qualquer manutenção programada, verificações do sistema ou calibração.  

Não existem quaisquer peças passíveis de manutenção pelo utilizador na Sonda, no carregador da bateria ou na 

bateria.  Para obter informações sobre a assistência ou para devolver o seu Sistema Biim Ultrasound, contacte o 

Apoio Técnico da Biim Ultrasound através do endereço biimultrasound.com. 
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10. ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA 

Podem obter-se as atualizações do Sistema efetuando o upgrade da sua Sonda de ultrassom Biim na App Store 

da Apple ou no Google Play.  Quando atualiza a Aplicação Biim Ultrasound, obterá igualmente o software mais 

recente para a sua Sonda de ultrassom Biim. 

 

10.1. Atualizar a Aplicação Biim Ultrasound 

Para atualizar a Aplicação Biim Ultrasound, efetue o seguinte: 

 

1. Ligue o dispositivo de visualização utilizado para executar a Aplicação à Internet. 

2. Se estiver a utilizar um dispositivo de visualização da Apple: 

• Utilize a App Store para atualizar a Aplicação. 

3. Se estiver a utilizar um dispositivo de visualização da Samsung: 

• Utilize o Google Play para atualizar a Aplicação. 

10.2. Atualizar a Sonda de Ultrassom Biim Ultrasound 

Para atualizar a Sonda de ultrassom Biim Ultrasound, efetue o seguinte: 

 

1. Atualize a Aplicação Biim Ultrasound recorrendo às instruções fornecidas acima. 

2. Ligue o dispositivo de visualização utilizado para executar a Aplicação à Sonda. 

3. Abra a Aplicação. 

4. Selecione o ícone CONFIGURAÇÃO. 

5. Selecione o ícone Informações. 

6. Selecione ATUALIZAÇÃO DA SONDA a partir do ecrã Informações. 
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11. INFORMAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

Para devolver o Sistema Biim Ultrasound para reciclagem no fim da sua vida útil, contacte o ponto de venda ou 

agência de distribuição da Biim Ultrasound mais próxima no país de aquisição do referido Sistema. 

 

Atenção: o Sistema Biim Ultrasound contém uma bateria amovível.  Elimine a bateria em conformidade com os 

regulamentos locais; uma eliminação inadequada pode representar um perigo ambiental. 
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12. FORMAÇÃO 

ADVERTÊNCIA: não utilize este dispositivo se não tiver recebido a formação adequada e se não compreender o 

seu funcionamento e respetivos recursos. 

 

Embora a leitura exaustiva e a compreensão de todo o material contido neste Guia do Utilizador permitam um 

funcionamento seguro e eficaz do Sistema Biim Ultrasound, é igualmente recomendada uma formação em 

contexto laboral.  Em baixo encontra-se uma lista de assuntos que deverão ser abordados, se aplicável na sua 

instituição. 

 

1. Advertências e Precauções, consulte a secção 1 

2. Visão geral do sistema, consulte a secção 2 

3. Sonda, consulte a secção 3 

a. Visão geral incluindo botão de Alimentação e marcador de orientação 

b. Botões de controlo 

c. Luzes indicadoras 

d. Inserção, remoção e carregamento da bateria 

4. Ecrã Início, consulte a secção 5 

5. Dados do Doente, consulte as secções 5.2.2 e 5.3 

a. Iniciar sessão 

b. Introduzir Dados do Doente 

c. Selecionar Doente 

6. Preparação para procura, consulte a secção 6.1 

a. Ligação de Wi-Fi 

b. Ícone da bateria Biim 

7. Preparação para procedimentos esterilizados, consulte a secção 6.2 

a. Bainha para tablet 

b. Suporte da sonda e bainha 

8. Orientação da exploração, consulte a secção 6.3 

a. Menu de controlo 

i. Ganho 

ii. Profundidade 

b. Marcadores de profundidade 

c. Marcador de orientação 

d. Nome do Doente 

e. Hora e Data 

9. Leitura da Captura da Imagem, consulte a secção 6.4 

a. Fixar e Guardar 

b. Gravar 

10. Efetuar zoom, consulte a secção 6.5 

11. Medições, consulte a secção 6.6 

12. Anotações e Desenho, consulte a secção 6.7 

13. Term. Exame, consulte a secção 6.8 

14. Limpeza e Desinfeção, consulte a secção 7 

15. Ajuda, consulte a secção 5.5 

a. Aceder ao Guia do Utilizador 
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13. SAÍDA ACÚSTICA 

 

13.1. Princípio ALARA 

ALARA é o princípio orientador para a utilização de ultrassom para diagnóstico.  Os utilizadores de ultrassons 

qualificados determinam uma exposição que seja “tão baixa quanto razoavelmente possível”.  Não existem 

quaisquer regras definidas para determinar a exposição correta para cada situação.  O utilizador qualificado 

determina a abordagem ideal para manter a exposição acústica baixa e os bioefeitos a um nível mínimo, 

enquanto obtém uma imagem de diagnóstico.  É necessário um conhecimento exaustivo dos recursos da Sonda e 

da configuração e controlos do sistema, bem como das técnicas de exploração de ultrassom adequadas.  

 

A definição de resolução da imagiologia e a definição da profundidade determinam a característica do feixe de 

ultrassom do Sistema Biim.  A capacidade da sonda determina a frequência do funcionamento, penetração, 

resolução e campo de visão.  É a técnica de exploração de ultrassom do utilizador de ultrassom qualificado, 

aliada à variabilidade dos doentes, que determina as configurações adequadas do sistema a serem utilizadas 

para um determinado exame. 

 

As variáveis que afetam a forma como o utilizador de ultrassom qualificado implementa o princípio ALARA 

incluem o tamanho do corpo do doente, a atenuação da energia acústica no corpo e o tempo de exposição ao 

ultrassom.  O tempo de exposição é particularmente importante, porque o utilizador qualificado pode gerir o 

tempo durante o qual o sistema está ativamente a efetuar a captura de imagiologia.  A capacidade de limitar a 

exposição ao longo do tempo sustenta o princípio ALARA. 

13.2. Aplicar o princípio ALARA 

O princípio ALARA implica limitar a utilização de ultrassons a situações nas quais é medicamente necessária e 

limitar a exposição do doente à emissão de ultrassons mais baixa durante o menor período de tempo necessário 

para obter imagens de diagnóstico aceitáveis.  Embora não hajam quaisquer controlos diretos do utilizador 

quanto à saída acústica, o utilizador pode controlar indiretamente a saída ao variar a resolução e a profundidade.  

 

Na eventualidade da avaria de um dispositivo, existem controlos do sistema internos redundantes que limitam a 

saída do transdutor.  Este processo é efetuado pelo sistema que disponibiliza meios de monitorização e limites 

para a tensão geral do transdutor e para o comando em tensão do transdutor. 

13.3. Controlos diretos, indiretos e recetores 

Os controlos do sistema estão divididos em três categorias principais relacionadas com a saída acústica: 

controlos que afetam diretamente a saída, controlos que afetam indiretamente a saída e controlos recetores. 

 

13.3.1. Controlos diretos 
O sistema não dispõe de um controlo direto do utilizador quanto à saída, mas foi concebido para definir 

automaticamente a saída para produzir uma qualidade da imagem aceitável e para manter os limites acústicos e 

térmicos adequados.  Embora não haja qualquer controlo direto do utilizador quanto à saída, o ultrassonografista 

pode ainda assim basear-se no controlo do tempo de exposição e na técnica de exploração de ultrassom para 

implementar o princípio ALARA. 

 

A Sonda Biim não excede uma intensidade média temporal de pico espacial (ISPTA) de 720 mW/cm2, um Índice 

mecânico (IM) de 1,0 e um IT de 1,0. 

 

13.3.2. Controlos indiretos 
Os controlos que afetam indiretamente a saída são o controlo de resolução da imagiologia, o controlo de 

profundidade e o controlo de fixação da imagem.  Os controlos de resolução da imagiologia e de profundidade 

determinam a característica do feixe de ultrassom.  O controlo de fixação da imagem do sistema interrompe na 

íntegra a saída acústica, permitindo-lhe percorrer as imagens capturadas anteriormente. 
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No geral, ao aumentar a profundidade aumenta-se a saída acústica e a definição de resolução fornece a saída 

acústica mais baixa. 

 

13.3.3. Controlos recetores 
Os controlos recetores são o controlo do ganho e o controlo de otimização da imagem.  Os controlos recetores 

não afetam a saída acústica e deverão ser utilizados em primeiro lugar para otimizar a imagem. 

 

13.4. Aumento da temperatura da superfície da sonda 

 

Esta secção lista o aumento da temperatura em relação à temperatura ambiente da Sonda L12-4, tanto em 

casos de teste em ar livre e em utilização simulada.  Todas as medições de temperatura foram efetuadas em 

conformidade com a Norma IEC 60601-2-37 (“Requisitos particulares de segurança básica e de desempenho 

essencial para equipamentos médicos de diagnóstico e monitorização por ultrassons” da Comissão Eletrotécnica 

Internacional).  

 

Existem duas origens predominantes de incerteza (da medição), referenciadas como “Tipo A” (as que derivam de 

métodos de avaliação de incerteza baseados na análise estatística de uma série de observações) e como 

“Tipo B” (as que derivam de métodos de avaliação de incerteza baseados em métodos que não a análise 

estatística de uma série de observações).  Neste relatório foram envidados diversos esforços para avaliar e 

reduzir as incertezas da medição. 

 

Os dispositivos utilizados na medição (termopares, placas de captura) têm erros sistemáticos associados à sua 

utilização, devido à incerteza da calibração ou a limitações de design.  Estes foram compilados em baixo e não 

estavam associados a análise estatística; são, portanto, incertezas do Tipo B.  

 

O dispositivo em teste foi medido diversas vezes com diversas amostras individuais e a análise estatística destes 

dados resulta na estimativa de incerteza da medição de Tipo A.  Estes parâmetros são resumidos na tabela que 

se encontra no final desta secção.  

 

Se as origens de incertezas na medição são aleatórias ou sistemáticas, ou mais formalmente, de Tipo A ou Tipo B, 

estas podem ser combinadas numa avaliação geral da incerteza da medição.  A análise das incertezas de Tipo B 

em baixo deverá ser combinada com as medições de Tipo A derivadas estatisticamente num base da Soma dos 

quadrados das raízes.  

 

As incertezas da medição (Tipo B) foram determinadas da seguinte forma:  

 

1. Precisão da calibração da medição do termopar:  ±0,4 ᵒC  

 

Especificação da precisão fornecida pelo prestador da calibração para temperaturas de medição superiores a 0 
ᵒC com um termopar de Tipo T.  

 

2. Variação da temperatura ambiente/simulada:  ±0,32 ᵒC  

 

A variação da temperatura ambiente registou um desvio padrão de pior cenário de 0,32 ᵒC durante as medições.  

Prevê-se que o impacto desta variação seja muito inferior à variação, mas é difícil de estimar.  O intervalo 

completo da variação ambiente é incluído na incerteza como uma estimativa conservadora. 

 

Dado que todas as origens dos erros mencionados acima são independentes, elas podem ser somadas numa 

base RSS, perfazendo um total de incerteza de Tipo B de ±0,51 ᵒC.  Estas estimativas baseiam-se numa 

distribuição uniforme contínua.  Este valor é dividido pela raiz quadrada de 3 para uma combinação de RSS com 

os valores de incerteza de Tipo A (presumida como Distribuição normal), gerando um resultado σTipo B = 0,30 ᵒC.  
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Os limites superiores estatísticos para cada medição são resumidos na seguinte tabela: 

 
Aumento de temperatura 

Tipo B 

Incerteza 

(C) 

Incerteza 

combinada 

(C) 

K para 3 

Amostras 

Limite 

superior de 

aumento 

da 

temperatura 

(C) Média (C) Desv. padrão (C) 

Ar livre 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 

Utilização 

simulada 

0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 

 

 

 
 

13.5. Medições da saída acústica 

Esta secção contém a tabela de saída acústica para a Sonda Biim L12-4.  Todas as medições da saída acústica 

foram efetuadas em conformidade com a Norma IEC 60601-2-37 (“Requisitos para a declaração de saída 

acústica de equipamentos médicos de diagnóstico por ultrassons” da Comissão Eletrotécnica Internacional), e 

com os procedimentos de medição relevantes do documento UD-2 “Norma de medição de saída acústica para 

equipamento de diagnóstico por ultrassons” e do UD-3 “Norma para visualização em tempo real dos índices 

térmico e mecânico da saída acústica em equipamento de diagnóstico por ultrassons” das publicações da NEMA.  

 

É incluída a Tabela de comunicação de resultados da faixa 3 para resumir os dados acústicos adquiridos para as 

Sondas testadas.  A tabela de estatísticas apresenta os índices de pior cenário da Sonda e as condições de 

funcionamento que devem ser comunicadas.  Os valores na tabela consistem na média das três amostras 

representativas medidas. 

 

Nem o IM nem o IT excederam 1,0 em qualquer uma das condições da Sonda.  Como tal, segundo a orientação 

da FDA, é fornecida a seguinte tabela de resumo da faixa 3, dado que não são necessárias outras tabelas mais 

pormenorizadas.  Contudo, são facultadas tabelas pormenorizadas relativas a modos específicos para fins 

informativos. 
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Tabela de comunicação de resultados da faixa 3 

 

Modelo de sonda: L 12 -4 Modo de funcionamento: Modo B 

 

 

Identifica-ção do índice 

 

IM 

TIS TIB  
 

TIC 
Com 

explo-
ração 

Sem exploração 
Sem 

explo-
ração Aaprt≤1cm2 Aaprt>1cm2 

Valor de índice máximo 0,552 0,0263 - - - # 

 
 
 
 

 
Parâmetro 
acústico 
associado 

Pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - # 

mín. de [W.3(Z1), ITA,3 (Z1)] (mW)    -   

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

fc (MHz) 4,21 4,21 -  - # 

Dim. de Aaprt X (cm)  3,80 - - - # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

 
 
Outras informa-
ções  

DI  (µseg) 0,605      

FRI  (HZ) 1130      

Pr a Pllmáx (MPa) 1,31      

deq a Pllmáx (cm)     -  

Comprimento 
focal 

CFx (cm)  2,00 - -   

CFy(cm)  2,00 - -   

 IPA.3 a IMmáx  (W/cm2) 82,0      

 
Condições de 
controlo de 
funciona-mento 

Predefinição 9: foco 20 mm, 

4,167 MHz, dois ciclos 

      

      

      

      

Nota 1:  não é necessário fornecer quaisquer informações para qualquer formulação de TIS que não gere o valor 

máximo de TIS para esse modo.  

Nota 2: não é necessário fornecer informações relativamente ao TIC para qualquer CONJUNTO DE 

TRANSDUTOR não destinado a utilização cefálica transcraniana ou neonatal. 

Nota 3: não é necessário fornecer informações sobre o IM e IT se o equipamento cumprir as cláusulas de isenção 

indicadas em 51.2 aa) e 51.2 dd). 

(a) Utilização prevista não inclui utilização cefálica, portanto o TIC não é calculado 

# Não foram comunicados dados. 

 

 

Foi efetuada uma análise estatística sobre os dados acústicos medidos para avaliar os limites superiores da 

saída, com base numa abordagem de limite de tolerância unilateral.  Foram detetados os desvios médio e padrão 

de Pico espacial, Intensidade média temporal e Índice mecânico, e foram calculados os limites superiores da 

saída a partir da seguinte fórmula: 

 

𝑋=�̅�+K𝜎𝑥  

 

em que X representa o limite superior do parâmetro da saída, �̅�  representa a média do parâmetro da saída 

medido, 𝜎𝑥 representa o desvio padrão do parâmetro da saída medido e K representa um fator. 
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Tabela de estatísticas da medição acústica 

 

Modo: Modo B 

Sonda: L12-4 

 
IM 

(Sem dimensões) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Tamanho da amostra 3 3 

K 4,258 4,258 

Média 0,552 2,95 

Desv. padrão 0,0285 0,366 

Limite 0,674 4,50 
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14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

14.1. Dimensões físicas e peso 

Peso da sonda (com bateria)  210 gramas 

Comprimento da sonda   151 mm 

Largura da sonda   58 mm 

Altura da sonda    41 mm 

14.2. Limites ambientais 

Ambiente operacional 

10 a 30 ᵒC 

Humidade relativa de 5-90%, sem condensação. 

 

Ambiente de armazenamento não operacional 

-20 a 60 ᵒC 

Humidade relativa de 5-95%, sem condensação. 

14.3. Elétricas do carregador da bateria 

Entrada de alimentação da linha do carregador da bateria: 100 – 240 Vca, 50/60 Hz 

 

14.4. Especificação da bateria 

Tipo:   Iões de lítio 

Classificação:  3,70 V, 2000 mAh, 7,4 Wh 

14.5. Segurança elétrica 

A Sonda de ultrassom Biim foi avaliada, testada e verificou-se que cumpre os requisitos aplicáveis das seguintes 

normas de segurança internacionais: 

• IEC 60601-1, Equipamento de eletromedicina – Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e de 

desempenho essencial. 

o Com alimentação interna 

o Peça aplicada Tipo BF (tampa cinzenta da Sonda)  

• IEC 60601-2-37, Equipamento de eletromedicina – Parte 2-37: Requisitos particulares de segurança 

básica e de desempenho essencial para equipamentos médicos de diagnóstico e monitorização por 

ultrassons 

• IEC 60601-1-2, Equipamento de eletromedicina – Parte 1-2: Requisitos gerais de segurança básica e de 

desempenho essencial – Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e ensaios 

• IEC 60529, Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP) 

 

O Sistema Biim é um dispositivo não compatível com AP/APG e não é adequado para utilização na presença de 

anestésicos inflamáveis. 

 

14.6. Precisão da medição 

O Sistema Biim disponibiliza recursos de medição, tal como a distância, o diâmetro ou a circunferência que 

podem ser avaliados, juntamente com outros dados clínicos, pelo médico.  

 

As precisões da medição facultadas em baixo não incluem os erros introduzidos pelas anomalias acústicas. 
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Medição 2D                         Precisão do sistema     

Distância axial <  +/- 5% da distância medida  +/- 1 mm 

Distância lateral <  +/- 5% da distância medida  +/- 1 mm 

Circunferência <  +/- 5% da distância medida  +/- 1 mm 

 

 

As origens de erros de medição podem incluir: 

 

• Variações das peças mecânicas. Estas são normalmente constituídas por erros de desvio introduzidos 

devido a variações do tamanho das peças em relação aos valores nominais. 

• Erros de aquisição. Estes incluem erros introduzidos devido a erros de frequência de amostragem e a 

erros de processamento de sinal. 

• Erros do formato de visualização. Estes incluem erros de conversão da exploração, erros de 

arredondamento e erros decorrentes da resolução de pixéis da visualização utilizada. 

 

14.7. Biocompatibilidade 

Os materiais de contacto com o doente foram validados para cumprir os requisitos da seguinte norma: 

• ISO 10993-1, Avaliação biológica dos dispositivos médicos – Parte 1: Avaliação e ensaios num processo 

de gestão de riscos 

14.8. Classificação de proteção contra entrada de fluidos 

A Sonda Biim foi testada quanto a uma classificação de proteção contra entrada de fluidos de IPX1 para todas as 

peças do dispositivo, exceto a área da porta do compartimento da bateria.  A Sonda não deverá ser submergida 

nem pulverizada diretamente com fluido.  

 

A tampa da lente e da boquilha da Sonda Biim foi concebida para usufruir de uma classificação IPX7 e pode ser 

temporariamente submergida em fluido no máximo até à parte superior da tampa da boquilha cinzenta da Sonda. 

14.9. Transmissão sem fios 

O Sistema Biim Ultrasound incorpora o transmissor recetor IEEE 802.11 b/g/n padrão para estabelecer uma 

ligação Ethernet sem fios com a Sonda de ultrassom Biim, servidores DICOM e PCs ligados em rede.  A Sonda 

contém um transmissor IEEE 802.11 que utiliza faixas de frequências ISM entre 2.412 e 2.484 GHz.  Utiliza um 

transmissor interno. 

 

O transmissor interno implementa dois métodos de transmissão diferentes: 

• IEEE 802.11b com Espalhamento de espetro em sequência direta (DSSS) a um máximo de 13 dBm +/- 

2,0 dBm a 11 Mbps 

• IEEE 802.11g com Multiplexação ortogonal por divisão de frequência (OFDM) a um máximo de 11 dBm 

+/- 2,0 dBm a 54 Mbps 

 

A ligação de comunicações sem fios entre a Sonda e o dispositivo de visualização é uma ligação de ponto a ponto 

direta.  Só é possível vincular um dispositivo de visualização de cada vez a uma Sonda.  Por conseguinte, não é 

necessário implementar as configurações de Qualidade de serviço (QoS). 

 

A distância de funcionamento entre a Sonda e o dispositivo de visualização pode ser superior a 15 metros.  

Contudo, as condições ambientais, as obstruções e outros radiadores horizontais podem reduzir o intervalo 

operacional efetivo do dispositivo.  A Biim recomenda um intervalo operacional habitual igual ou inferior a 1,8 

metros para obter um desempenho mais consistente, bem como para lhe permitir interagir de forma eficaz com o 

dispositivo de visualização enquanto segura a Sonda. 
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14.10. Conformidade eletromagnética 

14.10.1. Emissões radiadas 

 

Orientação e Declaração do fabricante — Emissões eletromagnéticas 

O Sistema Biim Ultrasound destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado em baixo.  O 

cliente ou utilizador do Sistema deverá assegurar que este é utilizado num ambiente idêntico. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - Orientação 

Emissão de RF CISPR 11 Grupo 1 

Classe A 

O Sistema Biim Ultrasound deve emitir energia 

eletromagnética de modo a desempenhar a sua 

função prevista.  O equipamento eletrónico 

situado nas imediações pode ser afetado. 

Emissões harmónicas  

IEC 610003-2 

Não aplicável Equipamento alimentado a bateria 

Flutuações de tensão/emissões 

intermitentes 

IEC 61000-3-3 

Não aplicável Equipamento alimentado a bateria 

 

 

14.10.2. Imunidade eletromagnética 
 

Orientação e Declaração do fabricante — Imunidade eletromagnética 

O Sistema Biim Ultrasound destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado em baixo.  O 

cliente ou utilizador do Sistema deverá assegurar que este é utilizado num ambiente idêntico. 

Teste de imunidade Nível de teste IEC 

60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente eletromagnético - 

Orientação 

Descarga eletrostática 

(ESD) 

IEC 60601-4-2 

±8 kV contacto 

±15 kV ar 

±8 kV contacto 

±15 kV ar 

Os pisos deverão ser de madeira, 

betão ou cerâmica.  Se os pisos 

estiverem revestidos com material 

sintético, a humidade relativa deve 

ser de, pelo menos, 30%. 

Disparo/transiente elétrico 

rápido 

IEC 61000-4-4 

Não aplicável Não aplicável Equipamento alimentado a bateria 

Sobretensão  

IEC 61000-4-5 

Não aplicável Não aplicável Equipamento alimentado a bateria 

Buracos de tensão, breves 

interrupções e variações de 

tensão nas linhas de 

entrada da fonte de 

alimentação 

IEC 61000-4-11 

Não aplicável Não aplicável Equipamento alimentado a bateria 

Campo magnético  

de frequência de corrente 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Os campos magnéticos de 

frequência de corrente não deverão 

ser superiores aos níveis 

característicos de um ambiente 

comercial ou hospitalar normal. 

RF conduzida 

IEC 61000-4-6 
Não aplicável Não aplicável A sonda não utiliza cabos 

RF radiada 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

80 MHz a 2,7 GHz 

3 V/m O equipamento de comunicações de 

RF portátil e móvel não deverá ser 

utilizado próximo de qualquer parte 

do Sistema Biim Ultrasound a uma 

distância de separação inferior à 

recomendada calculada a partir da 

equação aplicável à frequência do 

transmissor. 

Distância de separação 

recomendada: 

d = 1,2 √(P) 
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d = 1,2 √(P) 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3 √(P) 800 MHz a 2,7 GHz 

em que P é a potencia máxima 

nominal de saída do transmissor em 

Watts (W) de acordo com o 

fabricante do transmissor e d é a 

distância de separação 

recomendada em metros (m). 

As intensidades de campo de 

transmissores de RF fixos, conforme 

determinado por uma inspeção 

eletromagnética do locala, deverão 

ser inferiores ao nível de 

conformidade em cada faixa de 

frequênciab. 

Pode ocorrer interferência em redor 

do equipamento assinalado com o 

seguinte símbolo:  

 

NOTA 1 – A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. 

NOTA 2 – Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações.  A propagação eletromagnética é 

afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
a As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefones (celulares/sem fios) 

e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM, e transmissão de TV, não podem ser 

previstas teoricamente com precisão.  Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF 

fixos, deverá considerar-se a realização de uma inspeção eletromagnética do local.  Se a intensidade de campo 

medida no local em que o Sistema Biim Ultrasound é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável 

mencionado acima, o Sistema deverá ser observado para verificar se o funcionamento é normal.  Se se observar 

um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, tal como a reorientação ou relocalização 

do Sistema. 
b Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo deverão ser inferiores a 3 V/m. 

14.11. Distância de separação 

O Sistema Biim Ultrasound destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações de 

radiofrequência (RF) radiadas são controladas.  O utilizador do Sistema pode ajudar a impedir a interferência 

eletromagnética mantendo uma distância ou separação mínima entre os equipamentos de comunicação de RF 

portáteis, móveis ou fixos (transmissores) e o Sistema conforme recomendado em baixo, de acordo com a 

potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.  

Distâncias de separação recomendadas entre comunicações de RF portáteis e móveis e o 
Sistema Biim Ultrasound 

Potência máxima nominal de 
saída do transmissor em 

Watts (W) 

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmissor em metros (m) 

150 kHz a 80 MHz 

d = 1,2 √(P) 

80 MHz a 800 MHz 

d = 1,2 √(P) 

800 kHz a 2,7 GHz 

d = 2,3 √(P) 

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 23 

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação 

recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, 
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onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do 

transmissor. 

NOTA 1 – A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. 

NOTA 2 – Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações.  A propagação eletromagnética é 

afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

14.12. Conformidade regulamentar 

As alterações ou modificações deste produto, não expressamente aprovadas pela Biim, podem anular a 

autoridade do utilizador para operar o equipamento.  Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das 

Normas da FCC e da Norma Industry Canada Radio Standard RSS-210.  A sua utilização está sujeita às duas 

condições seguintes: 

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e 

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar 

um funcionamento indesejado. 

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for devidamente instalado e 

utilizado em conformidade com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.  

No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência numa determinada instalação.  Se esse 

equipamento não causar interferência na receção de rádio ou televisão, que poderá ser notada ao se ligar e 

desligar o equipamento, o utilizador poderá tentar corrigir a interferência com uma ou mais das medidas a seguir: 

• Reoriente ou reposicione a antena recetora. 

• Aumente a separação entre o equipamento e o recetor. 

• Consulte o fornecedor ou um técnico especializado em RF para obter assistência. 
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ATENÇÃO: a lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a um médico ou mediante prescrição médica. 

 

É incluída uma data de revisão ou de publicação destas instruções para informação do utilizador.  Na 

eventualidade de terem decorrido dois anos entre a data de revisão ou publicação e a utilização do produto, 

contacte a Biim Ultrasound AS para averiguar se estão disponíveis quaisquer informações sobre o produto 

adicionais. 

 

Este manual é aplicável às seguintes Sondas Biim Ultrasound: 

 P001000 

 

Data da revisão: 14 de agosto de 2019 

 

 Fabricante: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Noruega 

 

Escritório nos EUA: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, EUA 

 

E-mail: contactbiim@biimultrasound.com 

 

Endereço na Web: www.biimultrasound.com 

 

Biim Ultrasound e o logótipo Biim são marcas registadas da Biim Ultrasound, AS em diversas jurisdições.  

Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. 
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