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Introdução
Leia cuidadosamente todas estas instruções de funcionamento, elaboradas
para que você se familiarize com sua utilização adequada e os respectivos
parâmetros de uma cadeira ginecológica de protótipo (doravante mencionada
como Gracie). Siga sempre estas instruções e use a cadeira somente de
acordo com estas instruções.
Mantenha estas instruções de operação perto do produto durante toda a
operação. Cada pessoa que opera a cadeira deve ler e estar familiarizada com
estas instruções de operação.
As informações particularmente importantes nestas instruções de operação
estão assinaladas com os seguintes símbolos:
Logotipo

Significado
Produto em conformidade com a legislação da UE

Marcação da autoridade de certificação de sistemas de
gerenciamento de qualidade

Marcação da autoridade de certificação de sistemas de
gerenciamento de qualidade

Marcação da autoridade de certificação de sistemas de
gerenciamento de qualidade

O estofamento atende aos requisitos de resistência à ignição de
acordo com a BS 7176 na categoria de risco médio.
O estofamento atende aos requisitos das BS EN 1021-1, BS EN
1021-2, BS 5852 – resistência a fontes de ignição 5
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Pictograma

Significado
Aviso
Aviso:
Tensão elétrica perigosa
Este símbolo apresenta todas as informações que podem
ajudá-lo a evitar problemas operacionais
Partes aplicadas de tipo B
Número de produção
Explicação do número do tipo

int x/y
IP X #

Marcação de operação intermitente, ou seja, se o produto tiver sido
continuamente operado durante o período "x", deverá ficar inativo durante o
período "y". Por exemplo, int 10/20 significa que, após 10 minutos de
uso/posicionamento contínuo, o produto não deve ser usado/posicionado
por 20 minutos
Proteção de construção contra vazamento de água, contato de toque
perigoso e entrada de objetos estranhos

Carga operacional segura

Carga segura do paciente

Peso do produto
Fabricante
Data de produção
Siga o manual de instruções.

Equipotencialidade
Material da embalagem:
"Mantenha seco"

3
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Material da embalagem:
"Frágil!"
Material da embalagem:
"Este lado para cima"
Limitação de temperatura
Marcação de transporte:
"Umidade relativa do ar".
Marcação de transporte:
"Pressão do ar".
Marcação de acordo com a diretiva EC 2002/96/EC (diretiva
sobre o descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos antigos).
Símbolo para: "Não descarte o produto no lixo comum. Use
pontos de coleta especiais para aparelhos eletrônicos antigos."
O dispositivo médico inclui um transmissor de RF que emite
radiação eletromagnética não ionizante.
DISPOSITIVO MÉDICO
(compatível com a Regulamentação de Dispositivos Médicos)

IDENTIFICADOR EXCLUSIVO DO DISPOSITIVO

SÍMBOLO DA BATERIA

INDICADO APENAS PARA USO INTERNO
ALERTA PARA O RISCO DE COMPRESSÃO OU
OBSTRUÇÃO
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Abreviação
Significado
REF
Número de catálogo
LED
Diodo emissor de luz
VA
Unidades de entrada de energia
VGA
Padrão de computador para tecnologia de imagem de computador
USB
Barramento serial universal
LCD
Tela de cristal líquido
TI
Tecnologia da Informação
PC
Computador pessoal
dB
Unidade de intensidade do som
hPa
Unidade de pressão
ČSN
Marcação protegida pelas normas técnicas tchecas
Hz
Unidade de frequência no sistema SI
SMB
Service Message Block é um protocolo para compartilhar arquivos
em redes do Microsoft Windows.
CEM
Compatibilidade eletromagnética
VF
Alta frequência
EM
Equipamento médico
CISPR
Comitê Especial Internacional sobre Interferência de Rádio

Sinalização acústica
Som
Som intermitente.

Som curto ao pressionar um botão

Significado
Queda de energia por disjuntor. Para
quando está nas posições inferiores com os
motores.
Bateria fraca.

Som curto quando o botão STOP (Parar) é
pressionado ao mesmo tempo com o botão de
posição predefinida.
Som intermitente quando os botões para cima e
para baixo da coluna são pressionados

Gravação de uma nova posição na função
de memória.

Som intermitente.

Superaquecimento do assento aquecido.

Redefinição das proteções dos motores
atuais.
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Placa de dados com UDI

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Endereço do Fabricante
Tipo de produto, número de série
Data de fabricação (ano-mês-dia)
ID (Identificador de dispositivo)/GTIN (Número de item de comércio global)
IP (Identificador do produto)
Código de barras 2D (GS1 DataMatrix) ID+IP=UDI
Especificação elétrica
Código de barras 1D GS1-128 (número de série)
Símbolos

Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante – BORCAD Medical
a.s ou com os representantes de vendas locais.
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1 Manual para desembalar o produto
Corte a fita de segurança.

Remova a tampa superior e o anel da caixa. Corte e triture os cantos do
compartimento inferior para que possamos retirar a cadeira facilmente do
palete.
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Remova gradualmente todos os acessórios do buffer, incluindo o controlador
manual e o cabo de rede. Destrua os buffers vazios.
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Usando as ferramentas, retire a cadeira do médico para que a área superior do
palete fique livre.
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Desmonte os quatro parafusos M8 de fixação na estrutura auxiliar.

Empurre a parte traseira da cadeira sobre o palete para frente. Parafuse os
rodízios.
Os rodízios devem ser parafusados de modo que os rodízios freados fiquem
em um lado o tempo todo.
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Mova a cadeira de modo que apenas uma parte curta da estrutura fique no
palete – aproximadamente 4 cm.

Pare o rodízio que está no chão.
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Parafuse os rodízios restantes (os rodízios com freio devem estar em um lado
da cadeira), libere o rodízio freado e mova a cadeira para fora do palete.
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Ao inclinar a cadeira, é necessário forrar parte do suporte para os pés
com uma almofada macia para que não ocorram danos à cadeira.
Ao chegar ao local de destino, trave um lado, incline a cadeira sobre este lado
e remova os rodízios e os quatro parafusos M10 que fixam a estrutura de
suporte à estrutura inferior da cadeira.
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Antes de inclinar para trás, conecte a bateria de reserva à caixa de controle de
acordo com o procedimento a seguir.
Verifique se o cabo de energia está desconectado da rede elétrica!
1) Incline a poltrona e apoie a perna de lado (veja a Fig. 1).
2) No lado inferior da base, há um conector de alimentação desconectado
(destacado na Fig. 2).
3) Conecte com firmeza, o máximo possível, o conector de alimentação no
soquete vazio (Fig. 3 e 4).
4) Prenda o conector conectado clicando na estrutura de segurança, use uma
chave de fenda (Fig. 4).

1
x

2

3

4
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Montagem do braço com o monitor
Desmonte a tampa de plástico superior da coluna. Puxe os cabos do braço
através do orifício da coluna.

Use três parafusos para fixar o braço à coluna. Prenda os parafusos com
Loctite243.

Conecte os conectores e os cabos (os conectores não são intercambiáveis).
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Prenda os conectores e os cabos conectados com tiras elétricas
2x o monitor esquerdo (seta vermelha) ou 4x o monitor direito (todas as
setas). Em seguida, feche a tampa plástica superior da coluna e aparafuse-a.
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2. Informações gerais

2.1 Padrões
Este produto atende aos requisitos das normas atuais ČSN EN 60601-1:2007,
ČSN EN 60601-1-1 ed.2:2001, ČSN EN 60601-2-52:2010, ČSN EN 60601-1-2
ed.2:2008. De acordo com a diretiva 93/42/ES do Council of Medical Devices
(Conselho de Dispositivos Médicos), conforme alteração, a cadeira é
classificada como dispositivo médico de classe I.

2.2 Instruções gerais
A operação da cadeira só é permitida em áreas que atendam às condições dos
padrões atuais de distribuição elétrica em locais destinados a fins médicos. De
acordo com a diretiva 93/42/ES do Conselho, conforme alteração, e a
legislação nacional apropriada, somente uma pessoa com qualificação
adequada pode operar o produto. Caso a cadeira ginecológica seja usada
como parte do sistema médico, interferências eletromagnéticas ou outras
poderão ser geradas entre todos os dispositivos. Portanto, recomendamos o
uso apenas de dispositivos médicos certificados e aprovados. O colposcópio só
pode ser operado em locais que satisfaçam as condições de padrões válidos
para redes elétricas em locais para fins médicos. De acordo com a diretriz
93/42/ES do Conselho, conforme alteração posterior e a legislação nacional
pertinente, o produto só pode ser operado por uma pessoa qualificada.
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2.3 Segurança geral
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Preste atenção à fixação adequada dos acessórios (aperto do puxador
etc.).
Não realize desmontagem ou reparos não qualificados de motores,
unidades de controle etc.
As alterações de design são reservadas!
As roscas dos parafusos de aperto ou dos pontos de junção nos apoios
para as pernas Goepel podem perder a lubrificação em consequência da
atuação dos agentes desinfetantes. Nesse caso, a lubrificação antecipada
evita um reparo caro.
A cadeira deve ser conectada equipotencialmente a outros dispositivos
médicos para evitar incêndio em conjunto com substâncias inflamáveis e
anestésicos durante procedimentos cirúrgicos menores, usando
instrumentos de HF (high-frequency, alta frequência).
Nunca use outros acessórios que não sejam os originais. Todos os
acessórios originais são marcados com a etiqueta original contendo o
nome e a marca do fabricante, o número de série ou a ID do lote e a data
de fabricação.
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao
dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente
do Estado Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido!
Somente pessoas autorizadas e treinadas que usam a ferramenta
podem trocar fusíveis e fontes de alimentação!
Este dispositivo médico não se destina a ambientes ricos em
oxigênio!
Este dispositivo médico não deve ser usado com substâncias
inflamáveis!
Este dispositivo médico não é um equipamento médico elétrico
portátil!
Certifique-se de que o ciclo de trabalho (2 min LIGADO/18 min
DESLIGADO) não seja excedido durante o posicionamento da cama!
O paciente tem permissão para usar elementos de controle
selecionados somente se a equipe do hospital tiver avaliado que o
estado físico e psicológico do paciente está de acordo com o uso
deles e somente se a equipe do hospital tiver treinado o paciente de
acordo com as instruções de uso!

Cadeira ginecológica GRACIE
• A cadeira Gracie serve para exame ginecológico e exame de ultrassom de
pacientes, além de pequenas operações ambulatoriais. Por razões de
higiene, é necessário que os estofamentos estejam sempre cobertos antes
do uso da cadeira . O produto não contém látex.
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•
•

•

O produto foi submetido a avaliação biológica de acordo com a norma ČSN
EN ISO 10993-1: 2004 - o produto está totalmente operacional e seguro
para uso humano do ponto de vista da avaliação biológica.
As descrições dos lados nas instruções são feitas a partir da visão do
médico. Por exemplo, o canto direito do monitor está no lado direito a partir
da visualização do médico na cadeira.
Qualquer outro uso, por exemplo, como cadeira de rodas de
transporte para um paciente, mesa de operação ou cadeira com
acessórios não aprovados, é proibido!

Colposcópio de vídeo
O dispositivo destina-se ao exame colposcópico do colo do útero. A imagem é
transmitida digitalmente para o monitor LCD da cadeira para exames
ginecológicos GRACIE. O produto não contém látex.
É proibido qualquer uso diferente do mencionado acima.

Informações sobre extinção de incêndio
Aviso:
Observação
Perigo de ulceração causada pelo contato do CO2 com a pele humana.
Não use extintor de halotron em salas fechadas sem ventilação. Isso é um
perigo para a sua saúde.
O produto médico é classificado como uma instalação elétrica energizada,
portanto, o incêndio pode ser extinto pelos tipos de extintores a seguir.
Uso
Extintor de pó
Extintor de CO2
Extintor de halotron

Não usar
Extintor de espuma
Extintor de água
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2.4 Segurança elétrica e EMC
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Como a unidade é alimentada pela rede, ela pode causar interferência
em equipamentos sensíveis devido à geração de campo
eletromagnético. A fim de reduzir a influência de efeitos
eletromagnéticos indesejados, a cadeira foi projetada de acordo com
ČSN EN 60601–1-2. Para evitar a ocorrência desses problemas, a
cadeira deve ser usada de acordo com este manual.
Para evitar o risco de choque elétrico, esta cadeira só deve ser
conectada à rede elétrica com aterramento de proteção.
A cadeira deve ser posicionada de tal forma que possa ser
desconectada imediatamente da rede elétrica, se necessário.
Modificações nesta cadeira são proibidas.
Se houver uma flutuação na faixa de tensão (+/- 20 V), será necessário
conectar o produto ao regulador de tensão. Caso contrário, os
componentes eletrônicos poderão ser danificados.
A cadeira ginecológica não se destina ao uso em áreas enriquecidas
com oxigênio (concentração superior a 25% ou pressão parcial
atingindo 27,5 kPa).
A cadeira deve ser conectada à fonte de alimentação de acordo com as
especificações do produto listadas na etiqueta do produto.
A cadeira deve ser usada apenas por profissionais médicos.
A cadeira pode causar interferência de rádio, o que pode afetar o
funcionamento de equipamentos próximos. Pode ser necessário tomar
medidas para reduzir esses efeitos, como redirecionamento,
realocação ou proteção do dispositivo.
A cama inclui firmware que só pode ser atualizado por um técnico de
serviço autorizado.
Este firmware é protegido contra acesso não autorizado pela carcaça
mecânica (a ferramenta é necessária para acessar), por vedação
(componentes com processador são vedados), por compatibilidade
exclusiva com uma ferramenta de software autorizada e por
verificação da compatibilidade do novo firmware com a cama.
Podem ocorrer interferências perto de instrumentos marcados com a
seguinte etiqueta.
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•
•

Os dispositivos de comunicação de HF portáteis e móveis não devem
ser utilizados a uma distância inferior à recomendada de d = 15 cm de
qualquer parte da cadeira, incluindo os cabos.
A cadeira ginecológica deve ser instalada e operada de acordo com as
informações de EMC por uma equipe de serviço treinada
profissionalmente.
Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem
afetar equipamentos médicos elétricos.

Manual e declaração do fabricante - radiação eletromagnética
A cadeira deve ser usada no ambiente eletromagnético especificado a seguir.
O cliente ou usuário da cadeira deve garantir que a cadeira seja usada nesse
ambiente.
Radiação de alta
Grupo 1
A cadeira usa energia de alta
frequência
frequência somente para seu
CISPR 11
funcionamento interno. Portanto, sua
radiação de alta frequência é muito
baixa e não é provável que cause
alguma interferência em
equipamentos eletrônicos próximos.
Radiação de alta
Classe A
A cadeira destina-se a ser utilizada
frequência
em todas as instalações que não
CISPR 11
sejam residências e edifícios que
estejam diretamente ligados a uma
Emissões
Não
rede pública de fornecimento de
harmônicas
aplicável
energia de baixa tensão que forneça
IEC 61000-3-2
energia a edifícios utilizados para fins
Flutuações de tensão/
Não
residenciais.
emissões de centelha
aplicável
IEC 61000-3-3

23
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

2.5 Uso pretendido
A cadeira serve para exame ginecológico e exame de ultrassom, além de
pequenas operações ambulatoriais. Parte da cadeira pode ser composta por
acessórios – colposcópio de vídeo digital e monitor LCD.
O colposcópio é usado em exames ginecológicos para proporcionar uma
visualização ampliada e sem contato da genitália externa feminina (vulva,
vagina, porção vaginal do colo do útero) e do ânus. O colposcópio também
pode ser usado para documentar os achados. Os colposcópios são usados
apenas para fins de diagnóstico.

2.5.1 População de usuários
•
•

Mulheres e meninas de qualquer idade para exame preventivo ou se
notarem irregularidades em seus seios, genitália, ciclos menstruais ou se
engravidarem
Cuidadores (médicos, enfermeiros, equipe técnica, pessoal de transporte,
equipe de limpeza)

2.5.2 Contraindicações
O dispositivo médico não se destina a qualquer outro uso, por exemplo, como
cadeira de rodas de transporte para um paciente, mesa de operação ou cadeira
com acessórios não aprovados.
O colposcópio é um dispositivo para visualização do corpo à distância e não se
destina ao contato com o paciente. Por isso, não há contra indicações para seu
uso de um colposcópio.

2.5.3 Operador
•

Profissional de saúde
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2.6 Configuração da cadeira
A cadeira Gracie será configurada pelos representantes da BORCAD Medical
a.s.. Qualquer manipulação/manobra com a cadeira dentro da sala é permitida
de acordo com as instruções indicadas no capítulo "4".
• Antes de um paciente entrar na cadeira Gracie,ela deverá ser
configurada com segurança.
• A cadeira destina-se a pacientes com peso até 180 kg, a carga total
não deve exceder 210 kg
• A cadeira Gracie não deve ser usada em áreas destinadas a cuidados
médicos que possam constituir risco de incêndio ou explosão devido a ar,
oxigênio ou óxido nitroso em combinação com agentes anestésicos ou
agentes de limpeza (como centro cirúrgico).
• O cabo de distribuição está incluído. É proibido ligar o produto usando um
cabo de extensão e conectar o produto a várias tomadas comuns.
• Nenhum cabo de alimentação de outro dispositivo pode passar sobre as
superfícies do produto ou sobre um paciente deitado.
• Ao manusear o produto, tome cuidado para não comprimir nenhum outro
objeto.
• Durante o manuseio e, subsequentemente, a configuração do produto,
preste sempre atenção ao posicionamento seguro e ao cabeamento fora da
base. A configuração descuidada, causando a compressão dos cabos
elétricos e de controle, pode resultar em danos ao equipamento ou
ferimentos.
• Antes de reconfigurar a cadeira, verifique se não há outras pessoas ao
alcance das peças móveis.
• Os objetos (móveis, suportes etc.) que poderão colidir com a cadeira não
podem ser colocados próximos a ela..
• Estas instruções de operação contêm acessórios permitidos. Não é
permitido o uso de acessórios diferentes dos originais aprovados nestas
instruções de operação.
• Antes de ligar o cabo de alimentação, verifique o respectivo estado; não
deve haver danos mecânicos.
•
•

A cadeira tem firmware que só pode ser atualizado por um técnico de
manutenção autorizado.
Esse firmware é protegido contra acesso não autorizado pela carcaça
mecânica (a ferramenta é necessária para acessar), por vedação
(componentes com processador são vedados), por compatibilidade
exclusiva com uma ferramenta de software autorizada e por verificação da
compatibilidade
do
novo
firmware
com
a
cadeira.
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•

•

Os objetos (móveis, suportes etc.) que poderão colidir com a cadeira não
podem ser colocados próximos a ela.
A parte da frente da cadeira é configurada com ajuste de altura nos pés. Na
maioria dos casos, a cadeira pode ser fixada sem ajustes manuais
adicionais. Em caso de piso irregular, quando a cadeira não pode ser
involuntariamente configurada (ela balança), ela precisa ser inclinada para o
lado e, usando ferramentas, ajustada até a altura necessária do pé frontal
para uma configuração segura. Em seguida, a cadeira precisa ser inclinada
de volta para a base. A cadeira não pode balançar!
A bateria é um componente de toda cadeira ginecológica, está totalmente
carregada e sem falhas e permite o funcionamento da cadeira durante cerca
de três minutos. A bateria é recarregada automaticamente a partir da
unidade de controle e não requer nenhuma manutenção especial. Se a
cadeira não estiver conectada à rede por mais de uma semana, será
necessário desconectar o conector da bateria da CB (Control box, caixa de
controle).
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Em caso de superfície irregular sob a cadeira, um interruptor de
segurança é ligado para interromper o movimento da cadeira. Essa
condição é indicada por um diodo vermelho na base da cadeira (Fig. 1).
Para corrigir a condição de colisão, os pés da cadeira devem ser
parafusados para que a base da cadeira fique mais próxima do chão. Isso
fará com que o interruptor de segurança seja desligado e a cadeira seja
alternada para a operação normal.

Fig. 1

Caso a cadeira colida com o colposcópio de vídeo, o interruptor de
segurança será ligado para interromper o movimento da cadeira. Essa
condição é indicada por um diodo vermelho na base da cadeira (Fig. 2).
Remova a causa da colisão. O interruptor será desligado, e a cadeira
mudará para a operação normal.

Fig. 2
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3 Resumo
GKB-AX

GKB-CX
(LCD)

Peça
Apoios para as pernas (padrão/Goepel)
*
Controlador de pé fixo
*
Controlador sem fio móvel
*
Controlador de mão
*
Rodízio telescópico
*
Conduíte de PVC para o recipiente
*
Cobertura do apoio de PVC para os pés
*
3 funções de memória para 3 médicos
*
Suporte para rolo de papel
*
Recipiente rotativo de plástico
*
Couro artificial antibacteriano
*
Estofamento sem costuras
*
Seleção de designs de cores
*
Ligação equipotencial
*
Um botão Trendelenburg
*
Seleção de cabos de rede
*
Bateria de reserva com indicador de
*
carga
Indicação de montagem inadequada da
*
cadeira no local
Embalagem para transporte
*
Tela LCD de 17"
Tela LCD FULL HD de 21"
Colposcópio de vídeo integrado
Iluminação de LED do colposcópio de
vídeo
Duas intensidades de iluminação do
colposcópio de vídeo
Filtro de polarização integrado
Conexão WLAN/LAN da cadeira ao PC
ENTRADA/SAÍDA HDMI
ENTRADA VGA
Cabo VGA
Cabo Ethernet
* parte do equipamento padrão da cadeira GRACIE

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
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Visão geral

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Base da cadeira
Rodas integradas
Controle de pé móvel
Controle fixo de pé
Controle de mão
Coluna de elevação da cadeira
Suporte de controle de mão
Monitor LCD
Braço do monitor

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Parte da cabeça com almofada
Apoios para as pernas Goepel
Bandeja de papel sob a almofada
Parte traseira com almofada
Parte do assento com almofada
Apoios para as pernas com suporte para as
coxas
Colposcópio de vídeo
Bandeja de plástico
Suporte de pé do médico

Versões em cores
Substituído pela letra "X".
A - violeta
B – azul
F – verde

M – amarelo
P – laranja
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4 Operador da cadeira
A cadeira só pode ser operada por pessoal treinado. O treinamento é
realizado pelos representantes especializados do fabricante.

4.1 Ajustes motorizados (controlador de pé)
A relevância dos botões do controle de pé é evidente na imagem. Para a
configuração do motor, o botão de função solicitado precisa ser pressionado e
mantido pressionado. Quando o botão de função solicitado é pressionado, as
peças com cores claras se movem.

O controle de pé fixo é usado para ajustar a posição do exame. Ele é colocado
na base da cadeira e tem os seguintes elementos:
1.
Configuração da altura da cadeira (os dois primeiros botões da esquerda
– para cima/para baixo)
2.
Configuração da parte traseira unida ao apoio para os pés (o terceiro e o
quarto botões da esquerda – parte traseira para baixo e apoio para os
pés para cima / parte traseira para cima e apoio para os pés para baixo)

30
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Na parte superior, há um painel com luzes coloridas indicadoras. A letra iluminada A, B
ou C significa a opção do médico presente. Além disso, há uma luz verde indicando a
conexão da cadeira com a rede, uma luz laranja indicando a conexão do controle sem
fio com a cadeira. A função, que não acende, está desligada. Há um indicador amarelo
de status da bateria no lado esquerdo (consulte a seção de bateria reserva) e uma
indicação vermelha de duas situações de colisão – colposcópio de vídeo em
comparação com apoios para as pernas e configuração da cadeira no piso irregular e,
portanto, o interruptor SLS de segurança não fechado.

.

•
•

•

•

•

Não fique no espaço sob as peças acionadas pelo motor da área de carregamento
(encosto, assento e apoio para os pés)
Em caso de falha do controlador (pressão permanente do botão ou danos no
cabo), o acionamento poderá ser parado pressionando o botão STOP (Parar) no
controle de mão. Logo após , a conexão da alimentação deve ser desconectada e
um representante da BORCAD Medical a.s. Company deve ser contatado.
Em caso de bloqueio do movimento do motor, recomendamos pressionar
simultaneamente os dois botões superiores do controle manual (ajuste do
levantamento da cadeira) – a sinalização acústica soará por cinco segundos.
Durante a sinalização acústica, manteremos os botões pressionados. Todas as
posições salvas serão excluídas.
Se o mencionado acima não ajudar, recomendamos inclinar a parte de trás para a
posição máxima (posição vertical), abaixar o apoio para os pés ao máximo e trazer
a cadeira para a posição mais baixa. Em seguida, puxe o cabo de alimentação de
energia para fora por dez segundos.
A cadeira ginecológica não se destina ao funcionamento permanente: os
motores poderão ser sobrecarregados no máximo até aos valores de 2
minutos de funcionamento e, em seguida, até 18 minutos no estado ocioso.
Em caso de sobrecarga, a operação pode ser interrompida automaticamente.
A ação de serviço deve ser realizada. Entre em contato com um
representante da BORCAD Medical a.s. Company.
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Bateria
Todas as versões de uma cadeira ginecológica estão equipadas com uma
bateria de reserva.
Essa bateria possibilita ajustar a cadeira em caso de falta de energia ou
indisponibilidade de fornecimento da rede elétrica.
No caso de bateria totalmente carregada, três campos de exibição estarão
acesos. Com a diminuição da capacidade, os campos individuais vão sendo
desligados. A redução da capacidade da bateria abaixo de 50% do total é
indicada por um som de bipe ao se pressionar qualquer botão de qualquer
controlador. É necessário conectar o plugue da cadeira à rede elétrica para
recarregar a bateria.
Após a desconexão da cadeira da rede elétrica, a caixa de controle entrará
automaticamente no modo de suspensão. Neste modo, a condição da bateria
não é exibida para não descarregar a bateria desnecessariamente. A ativação
da caixa de controle é feita pressionando qualquer botão do controlador.
A bateria de reserva serve para o transporte de emergência da cadeira, uma
bateria totalmente carregada permite o seu funcionamento por
aproximadamente três minutos.
• As baterias podem ser trocadas apelas pelo pessoal de
manutenção!
• A substituição da bateria por pessoal com treinamento insuficiente
pode levar a riscos ou limitar a funcionalidade do dispositivo
médico!
Indicação do modo de carregamento da bateria
O modo de carregamento da bateria é indicado por uma luz indicadora amarela
da fonte de alimentação elétrica (veja a Fig. 1). A bateria faz parte da unidade
de controle do dispositivo médico e será carregada continuamente se estiver
conectada à rede de energia elétrica. Quando desconectada da rede elétrica ou
em caso de falta de energia, a luz indicadora se apaga. A operação é possível
com a bateria reserva.

Se um indicador luminoso da bateria estiver aceso, significa que é
urgente conectar a cadeira imediatamente à rede elétrica!
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4.2 Ajustes motorizados (controle remoto)
Áreas de carregamento de ajuste de altura (para cima
e para baixo)
Apoio para as costas inclinado com o apoio para os
pés ao mesmo tempo (a parte de trás para baixo e o
apoio para os pés para cima / a parte de trás para
cima e o apoio para os pés para baixo)
Inclinação do apoio para os pés (para cima e para
baixo)
Posição de exame (função de memória)
Posição para entrar e sair (uma função de memória)
Posição antichoque A
(função de memória - configuração de fábrica
programada automaticamente, não pode ser
alterada)/salvar local da memória
Parada de movimento/posição salva
Posição do exame de ultrassom
(função de memória)
A escolha do médico (A, B, C) e suas funções de
memória definidas individualmente (com o
pressionamento repetido, a sinalização no controle
de pé fixo ocorre)
•
•

A descrição com fundo branco fornece as informações de qual peça se
moverá durante a configuração.
O comprimento do cabo de controle manual é de 4 m (máx.), quando
esticado.
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A área de armazenamento do controlador de mão está à esquerda e à direita
do chassi (Fig. 1). Sob o apoio para as coxas (Fig. 2, não se aplica à versão
com apoio para as pernas do tipo Goepel), na seção dos pés (Fig. 3), no braço
da tela GKB-GX (Fig. 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

4.3 Ajustes motorizados (controlador de pé móvel)
O controlador de pé sem fio fornece transmissão remota por rádio de um
comando para ativação das funções de memória da Gracie relacionadas às
posições para entrada, exame e exame de ultrassom. O transmissor do
controle remoto é alimentado por duas pilhas alcalinas do tipo LR14, tamanho
C, tensão de 1,5 V. O alcance do sinal do controlador de pé sem fio móvel fica
a 5 m do transmissor localizado na base da cadeira. A vida útil mínima
considerada é de aproximadamente meio ano. Para um funcionamento correto,
recomendamos que utilize estes tipos de pilhas:
1) GP (14AU-U2)
2) VARTA (BV4914)
3) DURACELL (EY-DUR-LR14X2)
O controle sem fio ativado do controlador de pé é indicado pela luz piloto (LED)
na placa do controle de pé fixo (Fig. 1). O controle do controlador de pé pode
ser desligado pelo interruptor na parte de trás da cadeira (Fig. 2, 3).

Fig. 1

Fig. 2 GKB-CX

Fig. 3 GKB-AX
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Controle da posição para entrar e sair, posição para exame e posição da
cama para exame de ultrassom:

Posição para exame
LED indicador do
controlador de pé
móvel

Posição para entrar
e sair
Manuseio

Posição para o exame
de ultrassom

Para iniciar a movimentação da cadeira, o botão correspondente do controle de
pé precisa ser pressionado brevemente com o pé. Esse controle está equipado
com um fio de proteção que impede o acionamento acidental com o pé do
botão de controle. Quando qualquer botão for pressionado novamente, um
comando para parar a cadeira será enviado.
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Combinando os controladores remotos e a Gracie
•

•
•

No máximo três controles de pé, que funcionam juntos, podem ser
emparelhados com uma cadeira (o receptor na base da cadeira tem
três posições, nas quais os controles de pé individuais estão
armazenados)
Se o controle remoto for acoplado à cadeira pela segunda vez e já tiver
sido acoplado a essa cadeira antes, ele será acoplado para uma nova
posição (a menos que uma redefinição tenha ocorrido).
O controlador de pé e a cadeira já vêm emparelhados de fábrica e não
precisam ser emparelhados novamente durante a primeira instalação!

1) Solte os quatro parafusos da parte de trás do controle de pé (fig. A)
2) Remova a tampa protetora na base da cadeira (fig. B) e, em seguida,
pressione o botão sob a tampa usando um objeto não metálico e não
condutor para que a superfície não seja arranhada. O indicador LED no
receptor se acenderá.
3) Em seguida, pressione o botão presente no circuito impresso do controle de
pedal (fig. C). Um pequeno diodo presente no circuito impresso piscará uma
vez. (fig. C)
4) O LED no receptor se apaga (fig. B). Cubra o botão com um plugue de
proteção.
5) Agora, a conexão correta está configurada.
6) Aparafuse novamente a tampa do controle remoto (fig. A)
7) Coloque a cadeira na posição padrão e teste a função do controle sem fio.

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Botão

LED

Como apagar a posição salva
Se todas as três posições tiverem sido salvas, mas algum controlador novo
tiver que ser atribuído, todos os controladores conectados até o momento
deverão ser excluídos da memória do receptor. Para apagar, segure o botão de
emparelhamento (use um objeto não condutor para essa operação) na cadeira
GRACIE até que o indicador LED se apague.
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Mensagens de erro
As mensagens de erro são indicadas por meio de um LED localizado no
controlador de pé móvel. Quando o dispositivo for operado, as seguintes
situações poderão ocorrer:

Bateria quase descarregada

Após o pressionamento do botão, o
símbolo da bateria pisca
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Se você não for usar o controle de pé sem fio por um longo período, remova as
baterias do controle. Recomenda-se substituir as baterias a cada dois anos!
Troca das baterias do controle de pé sem fio
1) Solte os quatro parafusos de canto que prendem a tampa traseira com uma
chave de fenda Philips no lado de trás do controlador móvel
2) Remova a tampa externa, você terá acesso às baterias.
3) Substitua duas baterias do tipo C (podem ser recarregáveis)

4.4 Funções de memória
O controle de pé móvel e parte do controle de mão estão equipados com
botões (chamados de funções de memória) para configurar as posições
para entrar, examinar e fazer ultrassom. Após o pressionamento do botão,
a cadeira passará automaticamente para a posição selecionada definida
antecipadamente. Em caso de uso da função de memória, preste mais
atenção quando a cadeira tiver sido configurada por um determinado
tempo: evite a colisão com objetos ou pessoas ao redor.
•
•

Os movimentos da função de impulso podem ser interrompidos a qualquer
momento usando o botão de parada localizado no controlador manual ou
qualquer botão no controlador de mão ou de pé.
A cadeira está equipada com um sensor de controle de inclinação que
impede que ela incline demais. Se ocorrer uma inclinação perigosa da
cadeira, todos os movimentos da cadeira serão automaticamente
interrompidos.

Como salvar posições na cadeira
Para fazê-lo, use o botão "STORE" (Armazenar) (destacado em vermelho na
imagem), que você mantém pressionado, e pressione simultaneamente um dos
botões para funções de memória (destacado em azul na imagem). A gravação
da posição é confirmada por um sinal sonoro (bipe). As funções de memória
podem ser configuradas para até três médicos.
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4.5 Manipulação da cadeira
4.5.1 Uso de rodas integradas
É essencial que a cadeira se desloque sem nenhuma pessoa sentada
nela.
A roda de manipulação é usada somente para o deslocamento da cadeira
dentro de uma sala para fins de limpeza da área sob a cadeira, configuração da
cadeira na sala etc.
Retirada das rodas de manipulação
1) Levante a cadeira a partir da sua posição mais baixa (cerca de 10 cm).
2) Pressione o botão para retirar as rodas.

Um botão para
estender as
rodas
3) Segure o botão para retirar as rodas e, simultaneamente, conduza a cadeira
para a posição mais baixa, o que inclina a base e retira as rodas.
4) O botão não precisa ser mantido pressionado: ele fica pressionado
permanentemente (ele fica preso)
5) Agora pegue a cadeira segurando nas extremidades dos apoios para os
pés, levante-as e você conseguirá manipular a cadeira.
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Como deslizar as rodas de manipulação para dentro
1) Conduza a cadeira para cima (observe os cabos elétricos sob a base)
2) As rodas se escondem automaticamente, e a base é inclinada para a
posição original. O sinal para deslizar as rodas com segurança para dentro
e configurar a base é um clique sonoro, juntamente com o deslizamento do
botão para fora para a retirada das rodas de manipulação.
3) As funções de memória não funcionam com as rodas de manipulação
deslizando para fora. É proibido usar a cadeira com as rodas de
manipulação deslizando para fora.

4.5.2 Sem rodas integradas
Posição correta de transporte da cadeira
1) A cadeira está na posição mais baixa (altura mínima da coluna)
2) Os apoios para os pés devem ser ajustados o mais próximo possível do
chão.
Se as duas condições acima mencionadas forem mantidas, a cadeira
poderá ser retida pelos apoios para os pés e pela parte traseira e movida.
Durante a manipulação, a cadeira precisa ser levantada. A cadeira não
pode ser empurrada de forma que a proteção do interruptor colocada por
baixo do centro da estrutura da cadeira não seja danificada.
Posição inadequada da cadeira
Mover a cadeira segurando os apoios para os pés, que não estejam na
posição mais baixa em relação ao chão, poderá causar danos
permanentes nas coberturas da coluna, o que torna a cadeira inutilizável.
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4.6 Pontos de compressão
Quando se realiza o ajuste dos apoios para os pés, há o perigo de compressão
do corpo sob o assento. Assim, é proibido colocar qualquer parte da perna nas
áreas indicadas por um círculo vermelho como na Fig. por motivos de
prevenção de ferimentos. Pode ocorrer compressão entre o apoio para os pés
e o assento.

Se o ajuste do encosto estiver em execução, haverá o risco de comprimir uma
parte do corpo entre o encosto e a tampa superior da coluna. Por isso, é
proibido colocar qualquer parte dos membros na área, para prevenir
ferimentos. Uma compressão pode ocorrer.

Se a cadeira for ajustada para a posição de entrada (movimento
para baixo), os objetos poderão ficar comprimidos entre a
tampa do chassi e a tampa da coluna. Portanto, é proibido
colocar qualquer objeto na tampa do chassi.
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4.7 Ajuste sincronizado de apoios para os pés
•
•
•

A configuração vertical pode ser alterada usando o controle de mão.
Os apoios para os pés podem ser ajustados manualmente na horizontal,
onde ambos estão conectados (acoplados). Quando se empurra um dos
apoios para os pés, o outro também é ajustado.
A força de configuração pode ser ajustada usando o parafuso para ajustar a
tenacidade da operação dos apoios para os pés.

Um parafuso para ajustar
a rigidez dos apoios para
os pés
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4.8 Substituição do rolo de papel
Para substituir o rolo de papel, incline a forração do encosto. A largura do rolo
de papel é de 39 cm.

O papel de um rolo pode ser puxado através do espaço superior (ponto A), a
parte traseira e a parte de sentar serão cobertas, ou através do espaço inferior
(ponto B), somente a parte de sentar será coberta.

A
B
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4.9 Aquecimento da seção do assento

Escala de
aquecimen
A parte do assento pode ser equipada com aquecimento como equipamento
to
acessório. Seu controle está apenas no lado esquerdo da parte de sentar.

Interruptor para
Interruptor
temperatura para aumento
mais baixa
de
temperatura

Interruptor
para
aquecedor

O aquecimento do assento aumenta o conforto do paciente durante o exame. O
assento pode ser ajustado individualmente para a temperatura da superfície
usando os botões "+" (interruptor de aumento de temperatura) e "-" (interruptor
de diminuição de temperatura) - veja a figura. No caso de conexão com a rede
elétrica, o assento não ligará automaticamente: ficará no modo de espera, o
que é sinalizado pelo LED do meio piscando no painel. Para a ativação, é
necessário pressionar o "interruptor para aquecedor" e, em seguida, ajustar a
temperatura individualmente. A mudança de temperatura ocorre dependendo
do ambiente. A aquecimento do banco é desligado automaticamente após oito
horas. Pressione novamente o "interruptor para aquecedor" para desativar a
função.
É proibido usar o aquecimento do assento em caso de qualquer dano
mecânico da seção do assento. Nessa situação, é necessário ligar para
um centro de serviço autorizado para reparar a seção do assento e
verificar o funcionamento e a segurança do aquecimento.
O operador deve familiarizar o paciente com o fato da superfície aquecida
do assento e avisar sobre uma possível mudança de temperatura, que
pode ser maior do que a temperatura ambiente normal.
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Se a temperatura ambiente cair abaixo de 0 °C, o aquecimento do assento será
desativado (não funcionará). A função de aquecimento será ativada novamente
se o assento for colocado em um ambiente com temperaturas ambientes acima
de 0 °C. Quando o sol ou outra fonte externa de calor aquecer o assento,
poderá ser ativado o fusível térmico que desconecta o aquecimento. (A
temperatura da superfície está acima de 50 °C). Após o resfriamento da seção
do assento, o fusível térmico será desativado, portanto, a função de
aquecimento estará disponível novamente.
Antes da remoção de toda a parte de sentar, ela deverá primeiro ser
inclinada para fora, e o cabo para o aquecimento do assento deverá ser
desconectado da placa de aquecimento da base (Fig. Nº 1).

Fig. 1
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4.10 Posição antichoque
A configuração da posição antichoque será realizada com o pressionamento
prolongado do botão de tonalidade vermelha no controle de mão. Após esse
pressionamento, a cadeira se moverá para a posição solicitada. Se o motor
traseiro ou o motor do apoio para os pés não funcionar, essa posição não
poderá ser alcançada.

4.11 O painel de tomadas
Se a cadeira HD tiver uma preparação, um colposcópio ou um monitor, um
adesivo com as palavras IPX4 estará afixado na placa de cobertura.

Aviso: Depois de desinstalar a tampa, você poderá acessar os conectores, mas
a tampa IP da cadeira cairá para IPX0 (mostrado pelo adesivo).

Se um aviso for colocado na placa de cobertura, não haverá conectores sob a
tampa. A tampa só pode ser substituída com o uso de ferramentas, por um
funcionário autorizado e treinado.
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As tomadas do divisor fornecidas com o sistema ME só devem ser usadas para
fornecer os dispositivos (colposcópio, ultrassom) pretendidos como parte deste
sistema ME. Várias tomadas com a possibilidade de conectar instrumentos
adicionais. A conexão de instrumentos elétricos a várias tomadas dá lugar ao
sistema médico, o que pode resultar na redução do nível de segurança. O
sistema médico está sujeito aos requisitos da ČSN EN 60 601-1. Nenhum cabo
de extensão ou tomada múltipla adicional pode ser usado no sistema médico.
Várias tomadas podem ser usadas para alimentar somente os instrumentos
determinados como parte do sistema médico. A alimentação de entrada por
tomada não deve exceder 600 VA. Um dispositivo de proteção do painel de
tomadas serve como proteção contra conexão não especializada do
instrumento elétrico e proteção contra choque elétrico. Ao mesmo tempo, ele
serve como proteção contra a desconexão automática ou não intencional da
tomada elétrica. Para remover o dispositivo de proteção, é necessário soltar os
dois parafusos que o prendem.
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A conexão de um aparelho só pode ser feita após a desmontagem do
equipamento de proteção.
Dispositivo de
proteção

GKB-AX

Dispositivo de
proteção

GKB-CX

Após a conexão do cabeamento, os plugues principais deverão ser protegidos
por equipamentos de proteção.

Dispositivo de proteção
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4.12 Terminal equipotencial
É um componente de cada versão da cadeira. É usado para conexão com
outros aparelhos na sala de exames para equalizar a tensão eletrostática.
GKB-AX
Terminal
equipotencial

GKB-CX
Terminal
equipotencial

4.13 Monitor LCD GKB-CX
A tela tem um painel de toque na parte frontal do visor (veja a imagem abaixo).
A descrição dos botões de toque individuais está no lado direito da tela.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Visão geral do visor LCD
Teclado
Vista frontal e botões do teclado

Tela do LCD

LEFT

A tela do LCD é protegida pelo vidro óptico NeoV™.

Durante a seleção do menu OSD, pressione para
ajustar as configurações.

SOURCE

RIGHT

Pressione várias vezes para selecionar a fonte do
sinal de entrada.

Durante a seleção do menu OSD, pressione para
selecionar uma opção e ajustar as configurações.

MENU

AUTO ADJUSTMENT (Ajuste automático)

•

•

•

Pressione para exibir o menu OSD.
Pressione novamente para ocultar o menu OSD.

•

Para fonte de sinal de entrada VGA, pressione
para realizar o ajuste automático.
Durante a seleção do menu OSD, pressione para
fechar o menu OSD ou sair de um submenu.

PARA CIMA

Indicador POWER/LED (Alimentação/LED)

•

•

•

Pressione repetidamente para selecionar a
opção PIP.
Durante a seleção do menu OSD, pressione
para mover um menu ou submenu para cima.

Pressione para ligar ou desligar.

Verde - Ligado
Âmbar - Modo de espera
Apagado - Desligado

PARA BAIXO
•
•

•

Pressione para trocar a imagem principal e a
subimagem de PIP.
Quando PIP estiver desativado, pressione para
girar a imagem 180°.
Durante a seleção do menu OSD, pressione
para mover para baixo um menu ou submenu.
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Você pode ativar e desativar a tela tocando no botão POWER/LED
na parte frontal do painel de toque.
Depois de ligar o colposcópio de vídeo, você precisará alternar a entrada da tela para
S-VIDEO (entrada do colposcópio de vídeo). A tela tem quatro opções de fonte de
entrada. Você precisa continuar alternando-as até encontrar a entrada S-VIDEO.
Fontes de entrada:
1)
2)
3)
4)

Entrada analógica (VGA)
Entrada digital (DVI)
CVBS
S-VÍDEO

Pode alterar as entradas tocando no botão "INPUT SELECT" (Seleção de entrada) na
parte superior do painel de toque. Há um atraso de dois segundos entre a alternância
das entradas individuais.
Se você não encontrar uma entrada ativa dentro de cinco a seis segundos, a tela irá
para um modo de espera, mesmo que o colposcópio de vídeo esteja ligado.
Após a alternância da entrada, uma lista será exibida por um curto período,
destacando a entrada atual, por exemplo, CVBS:

Se a entrada de sinal selecionada não estiver conectada,
a mensagem "NO SIGNAL" (Sem sinal) será exibida, e a tela mudará para o modo de
espera. Para uma exibição adequada, o colposcópio de vídeo deverá estar ligado, e a
entrada de sinal correta deverá ser selecionada.

Se o colposcópio de vídeo estiver desligado, a tela irá para o modo de espera. Quando
o colposcópio de vídeo for ligado de novo, a tela será ligada automaticamente.
Se a tela estiver totalmente desligada (nenhum diodo brilhar), você precisará ligá-la
usando o botão POWER/LED assim que o colposcópio de vídeo estiver ligado.

Seleção do idioma do menu
O idioma solicitado do menu da tela pode ser definido tocando no botão MENU e, na
seção LANGUAGE (Idioma), escolhendo o respectivo idioma.
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Configuração padrão de fábrica da tela
Recomendamos manter as configurações de fábrica da tela. Você pode
restaurar a configuração de fábrica na seção de menu "OTHER SETTING”
(Outra configuração), onde é possível selecionar a função "RECALL"
(Recuperar) e confirmar com a seta para a direita.

Quando a configuração de fábrica da tela for restaurada, todos os valores
definidos pelo usuário serão perdidos.
Os outros botões no painel de toque da tela servem para configuração interna.
Você pode encontrar instruções detalhadas no site do produtor da tela, AG
Neovo (www.agneovo.com, tipo de tela DR-17P).
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O monitor pode ser inclinado horizontalmente na faixa de 0 a 15 graus. Não é
possível ajustar a altura. O braço do monitor se move ao longo da coluna da
cadeira ginecológica.

15o

O monitor pode ser inclinado usando as juntas dos cantos do monitor variando
de – 56 a 56

-56o

+56o

Não cubra os orifícios de ventilação na parte traseira do monitor e não
impeça o acesso de ar a eles. Não coloque o monitor perto de fontes de
calor, como queimadores, ou em locais expostos à luz solar direta, com
alto nível de pó e perto de fontes de vibrações mecânicas ou pancadas.

53
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Entrada de ultrassom

Em caso de conexão do ultrassom com a cadeira, primeiro desparafuse a
tampa de segurança usando uma chave sextavada.

Em seguida, o ultrassom externo pode ser conectado por meio da entrada
colocada na placa de tomada na parte traseira da base da cadeira (entrada do
tipo VGA).

A conexão de qualquer outro aparelho não é possível!
Há uma entrada firmemente instalada do colposcópio de vídeo que leva à tela,
marcada como S-VIDEO. Na parte frontal do painel de toque da tela, há
um interruptor de alternância (SELECT INPUT (Selecionar entrada))
para selecionar a entrada de imagem do colposcópio de vídeo ou de um
ultrassom externo conectado (marcado como "Entrada analógica").
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A tela tem quatro entradas, você deve alternar entre elas até encontrar a
entrada necessária.

Manutenção e limpeza
•
•

É necessária a revisão regular anual do produto médico.
Para obter uma imagem nítida, é necessário limpar a lente do colposcópio
de vídeo com um pano feito de microfibras especiais.

Manutenção do monitor
•
•
•
•

Antes da limpeza, desligue a tela. Isso evitará o pressionamento acidental
dos botões no painel de toque.
Limpe a carcaça, o vidro e os elementos de controle com um pano macio
levemente úmido com água e sabão. Não use esponja abrasiva, pó de
limpeza ou solventes, como álcool ou gasolina.
Não toque, arranhe ou bata no vidro do monitor com objetos pontiagudos,
como lápis ou chave de fenda. Esse contato pode arranhar o vidro.
Não insira objetos pontiagudos e não derrame líquidos nas aberturas de
ventilação da tela. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou mau
funcionamento.

Não tente consertar este aparelho, pois ao abrir a tampa, você estará
exposto ao perigo de alta tensão e outros riscos.
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4.14 Tela GKB-GX FULL HD
O monitor (21,5") inclui um painel de controle na parte frontal (a imagem mostra
a opção do lado direito). Cada botão tem a seguinte funcionalidade:

1
2
3
4
5
1)
2)
3)
4)

Ligar/desligar*
Acesse/navegue pelo menu e ajuste os valores
Acesse/navegue pelo menu e ajuste os valores
Ative a exibição da imagem do colposcópio de vídeo (caso ele esteja
desligado ou em espera, ele será ligado). Confirme o valor selecionado
pressionando "Enter".
5) Ative a exibição da imagem da entrada externa do conversor de vídeo
(ultrassom). Para retornar sem salvar, selecione "Exit" (Sair).
•

•

Se apenas um dispositivo externo (ultrassom) estiver conectado à
cadeira GRACIE, pressionar o botão apropriado no teclado de controle
na tela exibirá sua imagem na tela, independentemente de a entrada
HDMI ou VGA ser usada (o conversor é capaz de identificá-la).
Se dois dispositivos externos estiverem conectados à cadeira, um na
entrada HDMI e o outro na entrada VGA, pressionar o botão no teclado
de controle exibirá a imagem principalmente da entrada HDMI. O
segundo pressionamento resultará na alternância da imagem da
entrada VGA.

* A inicialização ocorre depois que a tela é ligada. O status é mostrado na
imagem.
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4.14.1 Operação do monitor
As funções básicas do monitor, como brilho, contraste, RGB e redefinição das
configurações de fábrica, podem ser definidas no menu. Para acessar o menu,
pressione

ou

no painel de controle do monitor.

Fonte ativa
Fonte inativa
Brilho
Contraste
Configurações de
RGB
Factory Settings
(Configurações de fábrica)

As configurações são sempre ajustadas para a fonte selecionada no momento
(colposcópio ou ultrassom). As configurações atuais estão em um retângulo
branco com uma imagem da fonte de entrada. A fonte inativa está em um
retângulo cinza. O RGB tem três valores predefinidos automaticamente: "Cool"
(Frio), "Normal" e "Warm" (Quente); as configurações individuais destas opções
podem ser acessadas pressionando a guia "Custom" (Personalizado).
Instruções
Depois de ativar o menu, você pode mover de um item para outro verticalmente
usando

(para cima) e

(para baixo). O parâmetro é selecionado

pressionando o botão "colposcópio"

. Após a seleção do parâmetro, a

escala é ativada onde você pode se deslocar horizontalmente utilizando
(para a direita) e

(para a esquerda) e, novamente, você confirma a sua

seleção pressionando o botão "colposcópio"
•
•

.

Após 10 segundos de inatividade, o menu é desativado
automaticamente.
A redefinição para as configurações de fábrica apagará as
configurações atuais do monitor!

57
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

4.14.2 Imagem do colposcópio de vídeo
Depois que a cadeira estiver conectada à fonte de alimentação, a inicialização
do sistema do colposcópio de vídeo será iniciada. Essa condição é indicada
pela intermitência rápida de um LED verde no teclado do colposcópio de vídeo,
bem como na tela (duração da inicialização: cerca de 15 segundos).
Quando os dois diodos começam a piscar lentamente, o sistema está pronto
para uso, e o colposcópio de vídeo pode ser ligado.
O ícone no canto inferior direito informa se a cadeira GRACIE está conectada
ao PC do médico.

A cadeira não está conectada ao
PC.

A cadeira está conectada ao PC.

Se uma imagem for transferida para o PC do médico, as setas verdes no ícone
começarão a piscar.
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4.14,3. Imagem da entrada externa (ultrassom)

Remova as tampas de borracha na parte traseira da base da cadeira. Em
seguida, é possível conectar um dispositivo externo usando a entrada
localizada no terminal do soquete na parte traseira da base da cadeira (entrada
VGA, entrada HDMI).
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Após a cadeira ser conectada à fonte de alimentação, a inicialização do
sistema será iniciada. Essa condição é indicada pela intermitência rápida de
um LED verde no teclado do colposcópio de vídeo, bem como na tela (duração
da inicialização: cerca de 15 segundos).
Quando os dois diodos começarem a piscar lentamente, o sistema está pronto
para uso. Para exibir a imagem do ultrassom na tela, pressione o botão de
toque para selecionar a imagem de ultrassom.

4.14,4. Conexão da tela externa no escritório
Remova as tampas de borracha na parte traseira da base da cadeira. Em
seguida, conecte a TV externa via cabo HDMI à cadeira GRACIE (saída HDMI
OUT).

Se a imagem do colposcópio de vídeo for exibida na tela, ela será exibida
também na tela externa conectada via saída HDMI. Se a imagem de uma
das entradas (HDMI ou VGA) for exibida na tela, a mesma imagem também
será exibida na tela externa conectada via saída HDMI.
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Posicionamento
A tela pode ser inclinada horizontalmente de 0o a 15o. Não é possível ajustar a
altura da tela. O braço com a tela se move junto com o chassi da cadeira
ginecológica.

0o

15o

A tela pode ser inclinada na articulação do braço na faixa de – 55o a 55o.
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Manutenção e limpeza
•
•

Uma inspeção regular anual deste equipamento médico deve ser realizada.
Para garantir uma imagem nítida, é necessário limpar a lente do
colposcópio de vídeo com um pano de microfibra.

Manutenção da tela
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconecte a tela e a cadeira da fonte de alimentação antes da
limpeza. Isso evitará o pressionamento acidental dos botões no painel
de controle.
Limpe a tampa da tela e os elementos de controle com um pano macio
levemente umedecido em água com detergente. Não use esponja
abrasiva, pó de limpeza ou solventes como álcool ou gasolina!
Evite qualquer contato com a água!
Não toque, arranhe ou toque na tela com objetos pontiagudos, como
lápis ou chave de fenda. Esse contato pode levar a arranhões na
superfície.
Não insira objetos pontiagudos nem derrame líquidos nas aberturas da
tela. Isso pode causar incêndio acidental, choque elétrico ou falha.
A conexão de qualquer outro dispositivo não é possível!
Não tente consertar o dispositivo sozinho. Ao abrir a tampa, você pode
se expor a tensões perigosas ou outros riscos possíveis.
Não coloque a tela perto de fontes de calor, como radiadores ou locais
expostos à luz solar direta, locais com alta geração de poeira ou
próximos a fontes de vibrações mecânicas ou choques.
Quando a cadeira está conectada à rede e a tela está no modo de
suspensão, um LED fica piscando.
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4.15 Colposcópio de vídeo digital
4.15.1 Resumo das peças básicas (GKB-CX)

1
1a
1b
1c
1d
2
3
4
5a
5b

Colposcópio de vídeo
Câmera com diodos de LED
Corpo do colposcópio de vídeo
Alça do colposcópio de vídeo com painel de controle
Painel de controle
Seção do braço do colposcópio do vídeo
Interruptor de entrada do colposcópio de vídeo ou ultrassom
Tela LCD de 17"
Conector LAN no PC
Entrada de imagem VGA de ultrassom externo
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4.15.2 Resumo das peças básicas (GKB-GX)

1
1a
1b
1c
1d
1e
2
3
4
5a
5b

Colposcópio de vídeo
Câmera com diodos de LED
Corpo do colposcópio de vídeo
Alça do colposcópio de vídeo com painel de controle
Painel de controle
Botão de controle do filtro de polarização
Seção do braço do colposcópio do vídeo
Interruptor de entrada do colposcópio de vídeo ou ultrassom
Tela LCD de 17"
Conector LAN no PC
Entrada de imagem VGA de ultrassom externo
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Configuração do colposcópio de vídeo
A primeira opção de configuração é quando o colposcópio de vídeo está
na posição passiva (posição de estacionamento). Como evidente na
figura Nº 1, o colposcópio de vídeo está localizado sob a cadeira para
exames Gracie. Nessa posição, o colposcópio está desativado. Nesta
posição, o colposcópio não cria nenhum espaço para compressão.

Fig. 1

A segunda opção de configuração é quando o colposcópio de vídeo está
estacionado fora do assento. Esse estacionamento pode, no entanto, criar
colisão com objetos ao redor.
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O procedimento ao remover o colposcópio de vídeo da posição passiva
para ativa está evidente nas imagens

O colposcópio está
na
posição
estacionada sob o
assento.

•
•

Segurando a alça,
puxamos
o
colposcópio
de
baixo do assento
para fora.

O
colposcópio
está na posição
ativa.

Quando o paciente for se sentar e ficar em pé, o colposcópio deverá
estar sempre estacionado na posição passiva sob o assento.
A carga máxima do colposcópio e do suporte do monitor é de 2 kg!
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Possível situação de colisão
1. Situação de colisão do suporte para os pés e do corpo ou braço do
colposcópio. Podem ocorrer danos permanentes a partes do
colposcópio.

2. Ponto de obstrução entre o braço do colposcópio e o apoio para os pés
do médico. Podem ocorrer ferimentos.

Nesse caso, a proteção, que é colocada sob o assento da cadeira, é ativada.
Em caso de colisão, evitará que o apoio para os pés se mova ainda mais e isso
evitará danos permanentes ao colposcópio de vídeo ou ao canto do
colposcópio de vídeo, desligando automaticamente o movimento da cadeira. O
controle da cadeira não funciona até que a causa da colisão seja removida.
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A indicação da colisão é colocada na base da cadeira e descrita pela seguinte
imagem:

Remova a causa da colisão levantando os apoios para os pés e
colocando o colposcópio de vídeo na posição de estacionamento. Em
seguida, o controle da cadeira pode ser assumido novamente.
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Painel de controle do colposcópio
Diodo que
indica a
ativação/desati
vação do
colposcópio
Pressionamento curto
– Modo de suspensão
Pressionamento
longo – desligar o
sistema
No caso de sistema
ligado, o LED verde
se acende
Função para
armazenar as fotos
(pressionamento
curto) ou realizar a
captura de vídeo
(pressionamento
longo)

Ligar/desli
gar a luz

Foco
manual

Zoom,
distanciamento da
imagem. Na
aplicação de
zoom, o foco
automático é
ativado (foco)

Congelamento
da imagem no
LCD
Diodo indicando como
tirar uma foto / gravar
um vídeo se a cadeira
estiver conectada ao
PC

Ativação/desativa
ção do filtro verde
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Função de colposcópio
O colposcópio é ativado ao pressionar rapidamente o botão esquerdo
na linha superior. O colposcópio ligado é indicado por um diodo verde
localizado à direita do botão liga/desliga. O modo de suspensão do
colposcópio (modo passivo) é ativado com o pressionamento do
mesmo botão. Se quisermos desligar completamente o colposcópio,
pressionaremos o botão por um tempo maior. Se o colposcópio estiver
desligado e a cadeira estiver conectada à rede elétrica, o diodo verde piscará.
Para ativar os LEDs de colposcópio, pressionamos o botão direito na
linha superior. Quando o LED é pressionado de novo, a luz se acende
novamente. A versão GKB-GX também apresenta duas intensidades
de luz. As intensidades de luz são alternadas pressionando o botão.
O colposcópio vem equipado com foco automático. A
focagem adicional também pode ser definida manualmente
utilizando o par de botões de "foco".
Zoom zoom/distanciamento (alternância no zoom) é
possível utilizando o par de botões de "zoom". O
pressionamento de qualquer um dos pares de botões ativa
o foco automático. Quando o colposcópio de vídeo está ativado, o sistema
lembra sua configuração de zoom anterior (somente para a versão GKB-GX).
O botão com o ícone de floco de neve ativa a função de
congelamento na imagem atual para permitir um exame mais
profundo. A imagem congelada pode ser enviada para o PC
conectado usando o botão com o ícone de câmera. A imagem
congelada é indicada com uma figura no canto inferior esquerdo da tela
(aplicável para a versão GKB-GX).
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O botão localizado na parte mais inferior tem função para alternar a
imagem para o modo de filtro verde.
Pressionar rapidamente o botão com o ícone de câmera permite
armazenar a imagem atual ou congelada na memória da cadeira
GRACIE. O LED à direita do botão pisca quando uma foto está
sendo tirada. Com o pressionamento mais longo do botão com o
ícone de câmara, o LED se acende, indicando a gravação de uma sequência
de vídeo. Pressionar o botão com o ícone da câmera novamente interrompe a
gravação, e a sequência de vídeo é armazenada na memória da cadeira
GRACIE. Os dados são armazenados nos formatos ".jpg" (fotos) e ".avi"
(vídeo).
Na versão GKB-GX, o ícone "SAVED" (Salvo) confirma, piscando rapidamente,
que as fotos/os vídeos foram salvos na memória da cadeira.

O colposcópio funciona somente quando o plugue da cadeira está
conectado à rede elétrica.
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5 Conexão da cadeira GRACIE a um PC/MAC (GKBAX/CX)
Segurança geral
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Para a configuração correta da cadeira GRACIE ao seu PC, é
recomendável que o administrador da rede ou um representante do
departamento de TI esteja presente.
Para o funcionamento correto da conexão WLAN ou com fio, a cadeira
deve estar conectada à fonte de alimentação.
Por motivos de segurança, a cadeira deve ser colocada firmemente no
chão. Em seguida, ela pode ser conectada a um PC.
A conexão com fio de imagens e vídeos não é criptografada. Os dados
são protegidos por senha de rede, nome de usuário e senha. Escolha
sua senha com cuidado para que ela não possa ser revelada. Não use
a senha padrão!
Em caso de redefinição de todas as suas senhas para as
configurações padrão. As senhas padrão de acesso livre são
restauradas, e a pasta com dados confidenciais do paciente pode estar
acessível. É necessário definir suas novas senhas imediatamente!
É recomendável implementar medidas de segurança adequadas para
impedir que pessoas não autorizadas acessem o dispositivo!
É recomendável fazer backup de seus dados (fotos e vídeos) antes de
cada atualização de firmware. A atualização do firmware causará sua
exclusão!
Não conecte duas ou mais cadeiras GRACIE ao mesmo tempo. Sempre
execute a instalação uma a uma.
O número máximo de dispositivos que podem ser conectados à
cadeira GRACIE de uma vez é 5.
Os vídeos são gravados no formato "avi". O APPLE MAC OS-X requer
a instalação de um reprodutor que possa abrir esse formato.
É essencial para o uso da cadeira GRACIE que a conexão de rede com
o computador do médico não seja bloqueada por um firewall. A
comunicação com o protocolo http e o compartilhamento de arquivos
em uma rede Windows (protocolo SMB para Mac) devem estar
habilitados para o funcionamento adequado.
Os caracteres suportados para todos os nomes e senhas para a rede Wi-Fi no modo
cliente estão listados abaixo. O nome da rede Wi-Fi no modo cliente também pode
conter o caractere de espaço. Sinais diacríticos não são permitidos.
a-z
A-Z
0-9
~!@#$%^&*()_-+={}[]:|;'\",./<>?
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5.1 Etapas iniciais
•
•

Ligue o PC/MAC do médico.
O PC/MAC deve ter um módulo WLAN, caso contrário, você terá que usar
um adaptador WLAN USB ou conectar a cadeira usando um cabo Ethernet.

Alternância do tipo de conexão no colposcópio de vídeo
O colposcópio de vídeo é definido como transmissão WLAN por padrão.
O colposcópio de vídeo deverá ser desativado se você precisar alterar o
tipo de conexão.
1) Para mudar para o módulo LAN, pressione os botões + e - FOCUS (Foco) e
mantenha-os pressionados até que um díodo laranja do botão da câmara se
acenda no colposcópio de vídeo.
2) Para mudar para o módulo WLAN, pressione os botões + e - ZOOM (Foco)
e mantenha-os pressionados até que um díodo laranja do botão da câmara
se acenda no colposcópio de vídeo.

1

2
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5.2 Conexão direta da cadeira GRACIE com o PC/MAC do
médico usando WLAN

Se estiver usando esse tipo de conexão, você não poderá utilizar a WLAN
para conexão com a Internet no seu PC/MAC. A WLAN no PC/MAC pode
receber apenas um sinal (neste caso, da cadeira GRACIE).
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1. Conecte a cadeira desembalada e corretamente configurada à fonte de
alimentação.
2. Depois de aproximadamente um ou dois minutos, a cadeira GRACIE
começará a enviar o sinal de WLAN, ou seja, criará sua própria rede WLAN.
3. Ligue o PC/MAC. Seu PC/MAC deve estar equipado com um módulo de
WLAN ativo, caso contrário, não será possível configurar uma conexão sem
fio entre a cadeira GRACIE e o PC/MAC.
4. Clique no ícone de WLAN nas configurações de rede do PC/MAC.

5. Selecione a rede "colposcope-XXXX" (colposcópio-XXXX), em que XXXX
é o número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.
6. Clique em "Connect" (Conectar), e você será solicitado a inserir a senha da
rede.
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7. A senha padrão é 12345678. Para alterar a senha, consulte a Seção 5.8
8. Após a inserção da senha, o PC/MAC do médico é conectado à cadeira
GRACIE. Esse processo depende do sistema operacional do PC/MAC. A
conexão pode levar de um a dois minutos.
9. A conexão bem-sucedida é indicada pelo ícone de rede de WLAN no painel
principal. O ícone pode ser marcado com um triângulo amarelo indicando
que o PC/MAC não está conectado à Internet. Isso está correto, pois você
se conectou à cadeira GRACIE e não à Internet.

10. Agora, a cadeira GRACIE está conectada sem fio ao PC/MAC do médico.
Para configurar uma pasta de armazenamento, consulte a Seção "5.6
Conexão a uma pasta de rede…"
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5.3 Conexão direta da cadeira GRACIE a uma rede WLAN
existente no escritório
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Use as mesmas etapas da Seção "5.2 Conexão direta da cadeira GRACIE
com o PC/MAC do médico usando WLAN"
1. Abra o navegador de Internet.

2. Digite //colposcope-XXXX na barra de endereços, em que XXXX é o
número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.

Ao digitar o caminho na barra de endereços, certifique-se de usar barras
corretas!
Digite 10.0.0.1 na barra de endereços.

3. Pressione ENTER no teclado do PC/MAC ou clique em "Ir" na barra de
endereços.
4. Você entrará na página de configurações do módulo de WLAN da cadeira
GRACIE. A verificação da conexão pode levar de dois a três minutos.
Depende do sistema operacional do PC/MAC.
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5. Você será convidado a inserir o nome de usuário e a senha.
Nome de usuário: admin
Senha: borcad
Depois de inserir o nome de usuário e a senha, pressione OK. Você entrará no
menu de conexão WLAN/LAN da cadeira GRACIE.

Senhas e acessos foram predefinidos de fábrica. Recomenda-se alterálos, consulte a Seção 5.8
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6. Vá ao seguinte caminho //colposscope-XXXX e clique em "Wireless
client" (Cliente sem fio) (veja abaixo em vermelho) e digite o nome da rede
WLAN existente no escritório/hospital na caixa ESSID (veja abaixo em
azul). Nesse caso, o nome da rede é "marketing".
7. Se você não souber o nome da rede, clique em "Choose network from
list" (Escolher rede na lista). Uma janela com as redes disponíveis e sua
criptografia será exibida.
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Em "Encryption Type" (Tipo de criptografia), clique em WPA/WPA2 e insira a
nova senha para esta rede ("Encryption key" (Chave de criptografia), neste
caso, é "password" (senha)).
Caso você não saiba a senha da rede WLAN selecionada, entre em
contato com o administrador.

8. Clicar em Save and apply (Salvar e aplicar) salvará as alterações.

9. Depois de salvar as alterações, a cadeira GRACIE se conectará
automaticamente à rede WLAN selecionada. Para o funcionamento correto
da conexão, é necessário conectar o PC/MAC à rede sem fio particular,
neste caso, "marketing".
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5.4. Conexão direta com fio da cadeira GRACIE ao PC/MAC do
médico
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Com o colposcópio de vídeo desligado, primeiro mude para o módulo de
LAN: Isso é feito mantendo-se os botões + e - FOCUS (Foco)
pressionados. Segure os botões até que um diodo laranja do botão da
câmera se acenda no colposcópio do vídeo.

Após o pressionamento dos botões, o endereço IP estático e a máscara
de sub-rede serão automaticamente definidos na cadeira GRACIE da
seguinte forma: 10.0.0.1 / 255.255.255.0
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1) Primeiro, é necessário definir os valores corretos no PC/MAC. Abra "Open
Network and Sharing Center" (Centro de rede aberta e compartilhamento)

"Open Network Preferences" (Abrir preferências de rede)
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2) E clique em "Change adapter settings" (Alterar configurações do
adaptador) (veja abaixo).

Escolha o adaptador Ethernet por meio do qual o MAC está conectado à
cadeira GRACIE.
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3) Escolha "Local Area Connection" (Conexão local).

"Configure IPv4" (Configurar IPv4) e "Manually" (Manualmente)
APPLE OS-X
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Escolha "Local Area Connection" (Conexão local). Clique com o botão direito
do mouse no ícone e selecione "Properties" (Propriedades).

4) Selecione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocolo de Internet
Versão 4 (TCP/IPv4)) na guia "Networking" (Rede) e clique em
"Properties" (Propriedades).

87
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

5) Digite os valores abaixo na tabela. Em seguida, clique em OK.

Agora, você está conectado à cadeira GRACIE usando uma conexão direta por
cabo Ethernet.
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5.5 Conexão da cadeira GRACIE ao PC/MAC do médico usando
uma conexão de rede existente
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A cadeira deve ser temporariamente conectada ao PC/MAC usando WLAN
(Seção 5.2) ou diretamente usando um cabo (5.4).
5.5.1 Ativação da conexão com fio a uma rede existente
1) Abra o navegador de Internet.

2) Digite //colposcope-XXXX na barra de endereços, em que XXXX é o
número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.

Ao digitar o caminho na barra de endereços, certifique-se de usar barras
corretas!
Digite o endereço IP (10.0.0.1) da cadeira GRACIE na barra de endereços.

3) Pressione ENTER no teclado do PC/MAC ou clique em "Ir" na barra de
endereços.
4) Você entrará na página de configurações do módulo WLAN da cadeira
GRACIE. A verificação da conexão pode levar de dois a três minutos.
Depende do sistema operacional do PC/MAC.
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5) Você será promovido a inserir o nome de usuário e a senha.
Nome de usuário: admin
Senha: borcad
Depois de inserir o nome de usuário e a senha, pressione OK / LOG IN. Você
entrará no menu de conexão WLAN/LAN da cadeira GRACIE.

Senhas e acessos foram predefinidos de fábrica. Recomenda-se alterálos, consulte a Seção 5.8
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6) Clique em "Ethernet (com fio)" (veja abaixo em vermelho) e selecione
"DHCP (automático)".

7) Agora, você precisa salvar as alterações clicando em "Save and apply"
(Salvar e aplicar) na parte inferior da tela.

8) Depois que as alterações forem salvas, a cadeira GRACIE mudará
automaticamente para o modo de conexão com fio.
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9) Em seguida, é necessário definir os valores corretos no PC/MAC. Abra
"Open Network and Sharing Center" (Centro de rede aberta e
compartilhamento)

"Open Network Preferences" (Abrir preferências de rede)
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E clique em "Change adapter settings" (Alterar configurações do adaptador)
(veja abaixo).

Escolha o adaptador Ethernet por meio do qual o MAC está conectado à
cadeira GRACIE.
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10) Escolha "Local Area Connection" (Conexão local). Clique com o botão
direito do mouse no ícone e selecione "Properties" (Propriedades).

11) Selecione "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Protocolo de Internet
Versão 4 (TCP/IPv4)) na guia "Networking" (Rede) e clique em
"Properties" (Propriedades).

96
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

"Configure IPv4" (Configurar IPv4) e "Using DHCP" (Usando DHCP) e
pressione Apply (Aplicar) para confirmar.
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Selecione "Obtain an IP address automatically" (Obter um endereço IP
automaticamente) na tabela. Em seguida, clique em OK.

12) Após o clique em OK, a cadeira GRACIE será conectada ao PC/MAC.
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5.6 Conexão a uma pasta de rede, colocação de uma pasta na
área de trabalho, gravação de imagens em uma pasta de rede
compartilhada
1. Após o emparelhamento bem-sucedido da cadeira GRACIE com o
PC/MAC, você precisará conectar a pasta onde as fotos e os vídeos obtidos
do colposcópio de vídeo da cadeira GRACIE estão armazenados.

2. Abra o navegador de Internet.

3. Digite \\colposcope-XXXX\data na barra de endereços, em que XXXX é o
número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.

Ao digitar o caminho na barra de endereços, certifique-se de usar barras
corretas!
Digite 10.0.0.1 na barra de endereços.
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4. Pressione ENTER no teclado do PC/MAC ou clique em "Ir" na barra de
endereços.

5) Você será promovido a inserir o nome de usuário e a senha.
Nome de usuário: admin
Senha: borcad
6) Depois de inserir o nome de usuário e a senha, pressione OK. Será aberta
a pasta com suas imagens.

Senhas e acessos foram predefinidos de fábrica. Recomenda-se alterálos, consulte a Seção 5.8
100
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7) Clique em "colposcope-XXXX" na barra de endereços.

8) A pasta "data" será exibida agora.
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9) Você pode colocar um atalho dessa pasta na sua área de trabalho. Clique
com o botão direito do mouse na pasta "data" e selecione "Create
shortcut" (Criar atalho).

10) O atalho da pasta "data" será criado na área de trabalho do PC/MAC.
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Você também pode compartilhar uma pasta usando a função "Map Network
drive" (Mapear unidade de rede).
1) Clique com o botão direito do mouse na pasta "data" e selecione "Map
Network drive" (Mapear unidade de rede).

2) Em seguida, selecione uma unidade, por exemplo, Z: (ou outra unidade
disponível) e confirme pressionando ""Finish" (Concluir)
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3) Quando você abrir "Meu computador", a pasta de rede
"data (\\colposcope) (Z:)" ficará visível. A imagem mostra o espaço de
armazenamento restante na cadeira GRACIE.

•

A memória é automaticamente apagada quando os valores limite são
atingidos (GKB-CX 2,6 GB, GKB-GX 6,5 GB), para que você possa
continuar tirando novas fotos e gravando vídeos. Portanto, é
recomendável fazer backup de seus dados após cada exame!

•

Para compartilhar a pasta com fotografias e vídeos no MAC OS-X na
sua área de trabalho, recomendamos entrar em contato com o
administrador da rede ou um representante do seu departamento de
TI.
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Salvar cópias de imagens em uma pasta compartilhada no computador
(PC/MAC) do médico.
Essas configurações poderão ser usadas se for necessário salvar uma cópia
de uma imagem em uma pasta específica no computador para facilitar a
comunicação com o software de gerenciamento de dados do paciente.
1. A configuração é feita por meio de uma página da Web no seguinte
endereço: http://"IP ou nome do colposcópio"/settings/copy. Confirme com
Enter.

MS - WINDOWS

A configuração é feita por meio da página da Web 10.0.0.1/settings/copy.
Confirme com Enter.

APPLE OS-X

105
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Preencha os campos:
2. Caminho do upload – Endereço de rede no formato "//endereço IP/nome da
pasta"
Por exemplo, //10.0.0.124/shared
Endereço IP = endereço de rede do computador no qual as imagens serão
salvas.

Veja como descobrir o endereço IP do computador do médico no modo
de conexão AP WiFi. Quando a cadeira e o computador estiverem
conectados a um roteador, em vez de clicar em "colposcope"
(colposcópio), clique no nome da conexão de rede.
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nome da pasta = nome da pasta compartilhada.
Clique com o botão direito do mouse na pasta que deseja compartilhar. Nesse
caso, o nome da pasta é "shared" (compartilhado). Clique em "Share with"
(Compartilhar com) e "Specific people" (Pessoas específicas).

Selecione o usuário (sua conta), clique no usuário e, em seguida, clique em
"Share" (Compartilhar).
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A pasta está agora compartilhada. Confirme clicando em "Done" (Concluído).

Agora, clique em "Properties" (Propriedades) da pasta. Em seguida, clique em
"Sharing" (Compartilhamento) e "Advanced sharing" (Compartilhamento
avançado) e em "OK".
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Clique em "Share this folder" (Compartilhar esta pasta), "Certifications"
(Certificações), "Add" (Adicionar), "Advanced" (Avançado), "Find" (Localizar).
Selecione o usuário (sua conta), clique no usuário e, em seguida, clique em
"OK".
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Confirme novamente com "OK", selecione Change (Alterar) e Read (Ler) em
Permissions (Permissões). Confirme com "OK" duas vezes. A pasta agora é
compartilhada, e seu nome agora pode ser digitado em Upload path (Caminho
de upload).
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3. Domain (Domínio) – se o computador estiver conectado a um domínio de
rede, o nome do domínio deverá ser preenchido. Se o computador estiver
conectado a um grupo de trabalho, ele não deverá ser preenchido. Como
descobrir o domínio da rede: Clique com o botão direito do mouse em
"Computer" (Computador) e "Properties" (Propriedades). A janela System
properties (Propriedades do sistema) será aberta, na qual, em "Domain"
(Domínio), você encontrará um nome específico do seu domínio.
Por exemplo, "borcadcz.int"
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4. Username, Password (Nome de usuário, senha) – nome e senha do
usuário que tem o direito de gravar na pasta compartilhada. Não é permitido
salvar em uma pasta acessível a todos.
5. Ative a função de gravação – botão Enabled (Ativado).
6. Clique em "Save and apply" (Salvar e aplicar).
7. Logfile (Arquivo de log) (arquivo upload.txt) serve para o administrador da
rede, caso informações mais detalhadas sejam necessárias.

5
2
3
4
4
7

6

Nota para MAC: Para salvar imagens em uma pasta compartilhada em um
sistema MAC, a pasta precisa ser compartilhada usando o protocolo SMB.
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5.7 Configurações gerais
1) Abra o navegador de Internet.

2) Digite //colposcope-XXXX na barra de endereços, em que XXXX é o
número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.

Ao digitar o caminho na barra de endereços, certifique-se de usar barras
corretas!
Digite 10.0.0.1 na barra de endereços.
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3) Pressione ENTER no teclado do PC/MAC ou clique em "Ir" na barra de
endereços.

4) Você entrará na página de configurações do módulo WLAN da cadeira
GRACIE. A verificação da conexão pode levar de dois a três minutos.
Depende do sistema operacional do PC/MAC.
5) Você será promovido a inserir o nome de usuário e a senha.
Nome de usuário: admin
Senha: borcad
Depois de inserir o nome de usuário e a senha, pressione OK. Você entrará no
menu de conexão WLAN/LAN da cadeira GRACIE.

Senhas e acessos foram predefinidos de fábrica. Recomenda-se alterálos, consulte a Seção 5.8
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5.7.1 Configurações de exibição de diretório - "Estrutura de diretório
de dados"
1) Clique em "One directory for everything" (Um diretório para tudo) no
menu se quiser armazenar todas as fotos e todos os vídeos em um diretório
comum.
2) Se você quiser armazenar dados do colposcópio de vídeo da cadeira
GRACIE em diretórios com nomes de dia, clique em "One directory per
day" (Um diretório por dia).
Para concluir as alterações, clique em SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar).

1

2
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O menu também oferece armazenamento opcional das fotos em um formato
específico (somente para a versão GKB-GX). Clique em "File Name" (Nome do
arquivo) e selecione o item de menu. A explicação das abreviações pode ser
vista no lado direito.

Confirme a seleção clicando em SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar)
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5.7.2 Sincronização de data e hora - "Data e hora"
Clique em "Synchronize with your time" (Sincronizar com seu horário) no
menu para sincronizar o horário de tirar a foto com o horário definido no
sistema do PC/MAC.

Para concluir as alterações, clique em SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar).
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5.7.3 Configurações de data e hora de foto e vídeo - "Data e hora da
foto"
Clique em "Yes" (Sim) no menu se quiser salvar informações sobre a hora
exata de tirar a foto ou fazer o vídeo. Caso contrário, clique em "No" (No).

Para concluir as alterações, clique em SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar).

5.7.4 Configuração das informações de "Nível de zoom na foto"
Acesse o menu e clique em "Yes" (Sim), se quiser armazenar o nível de zoom
no horário da foto, juntamente com a foto. Essas informações podem ser
encontradas posteriormente nos detalhes da foto. Se você não quiser
armazenar essas informações, clique em "No" (Não).

Pressione SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar) para confirmar a conclusão da
alteração

118
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

5.7.5 Configuração das informações de "Nível de zoom na tela"
Acesse o menu e clique em "Yes" (Sim), se desejar exibir o nível de zoom na
tela durante o exame. Resposta dos níveis de zoom para aumentar/diminuir o
zoom. Se não quiser exibir essas informações, clique em "No" (Não).

Pressione SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar) para confirmar a conclusão da
alteração

5.7.6 Número de revisão
Você encontrará o número da revisão na parte inferior do menu. O número está
no formato AAAAMMDD (ano, mês, dia).
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5.8 Alteração de senhas padrão
1. Abra o navegador de Internet.

2. Digite //colposcope-XXXX na barra de endereços, em que XXXX é o
número de série na placa de identificação da cadeira Gracie.

Ao digitar o caminho na barra de endereços, certifique-se de usar barras
corretas!
Digite 10.0.0.1 na barra de endereços.
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3. Pressione ENTER no teclado do PC/MAC ou clique em "Ir" na barra de
endereços.

4. Você entrará na página de configurações do módulo WLAN da cadeira
GRACIE. A verificação da conexão pode levar de dois a três minutos.
Depende do sistema operacional do PC/MAC.
5. Você será promovido a inserir o nome de usuário e a senha.
Nome de usuário: admin
Senha: borcad
Depois de inserir o nome de usuário e a senha, pressione OK. Você entrará no
menu de conexão WLAN/LAN da cadeira GRACIE.
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1. Para alterar o nome da rede,
altere colposcope-XXXX para o
nome da rede escolhida.
2. Para alterar a senha padrão para
conexão à rede sem fio do
colposcópio de vídeo (AP sem fio),
altere a senha 12345678 para uma
nova.

3. Para alterar o nome do dispositivo
(cadeira) para identificação na
rede, altere colposcope-XXXX
para um novo nome.
Por exemplo, 123 - você pode ir
para o menu digitando um
comando no seguinte formato:
//123/settings

1

2

3

4

Esse nome também serve para
acessar o menu
(//colposcope-XXXX) e as
fotografias e vídeos armazenados
(\\colposcope-XXXX\data).

5

4. Para alterar a senha padrão protegendo suas fotos e seus vídeos contra o
acesso de pessoas não autorizadas, altere a senha atual borcad para uma nova.

5. Para alterar a senha padrão que protege o acesso ao menu do
microcomputador da cadeira GRACIE, altere a senha atual borcad para
uma nova.
Para concluir as alterações, pressione SAVE AND APPLY (Salvar e aplicar).
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6 Acessórios
Acessórios obrigatórios

6.1 Colposcópio de vídeo com filtro de polarização
Somente para a versão GKB-CX.
O colposcópio de vídeo GKB-310 é fornecido com um sistema de redução de
reflexo. O sistema é baseado na técnica de polarização, diminuindo
consideravelmente a extensão dos reflexos que ocorrem na queda de luz no
dispositivo, por exemplo, muco, espelho ginecológico ou outras superfícies. O
sistema é colocado dentro do corpo, permitindo que o usuário obtenha uma
imagem sem reflexos.
O sistema é controlado pelo anel giratório que é colocado na parte inferior do
corpo do colposcópio de vídeo. Ao mover o dedo da direita para a esquerda, o
anel pode ser girado para cima até as posições externas. Após elas serem
alcançadas, ele deverá ser girado para o lado oposto.
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FOTO SEM FILTRO

FOTO COM FILTRO

Recomenda-se que o foco automático (consulte a seção 3.14) seja
novamente ativado após o uso da função de remoção de reflexos. Isso é
conseguido focando a câmera nas superfícies localizadas sob a camada
que reflete a luz. Caso o foco automático não seja suficiente, o foco
manual poderá ser usado.
Depois que as posições externas do anel giratório forem atingidas, o anel
deve ser girado para o lado oposto, caso contrário, haverá uma ameaça
de danos ao mecanismo do sistema de polarização.
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6.2 Suportes para as pernas padrão (GKB-201.X)
Suportes não seccionais para as pernas estão incluídos no preço básico do
produto.

6.3 Suportes padrão para as pernas com uma lâmpada
integrada no suporte para a perna esquerda (GKB-202.X)
Os suportes para as pernas são idênticos aos suportes padrão, mas a perna
esquerda tem uma lâmpada embutida, o que ajuda a iluminar a área de
trabalho. A lâmpada está em uma dobradiça articulada. Por isso, pode ser
inclinada para duas posições, e também está em um "pescoço de ganso" para
que possa ser posicionada conforme necessário. O interruptor da lâmpada está
no corpo da própria lâmpada. Esse acessório não pode ser combinado com a
versão de cadeira GKB-BX ou uma versão que tenha um colposcópio
integrado.

Lâmpada na posição passiva

Lâmpada na posição ativa
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6.4 Suportes seccionais para as pernas (GKB-205.X)
Os suportes seccionais para as pernas permitem a sua remoção e facilitam o
posicionamento correto na cadeira especialmente ao pacientes que não se
movimentam,
Procedimento de remoção:
1. Empurre o fio de fixação na direção oposta à cadeira (figura 1)
2. Levante o suporte em cerca de 30 graus e puxe-o para fora da articulação
do braço (figura 2)

Fig. 1

Fig. 2

Procedimento de montagem:
1. Encaixe o suporte quando ele estiver inclinado em 30 graus em relação à
articulação do braço de suporte.
2. Empurre o suporte para a cadeira o máximo possível, para manter o pivô da
articulação totalmente inserido.
3. Solte lentamente o suporte para baixo até ouvir um estalo da trava do fio de
fixação no lugar.
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6.5 Suportes seccionais para as pernas com uma lâmpada
integrada no suporte para a perna esquerda (GKB-206.X)
Os suportes seccionais para as pernas podem ser removidos para facilitar o
posicionamento correto na cadeira, especialmente de pacientes que não se
movimentam.Esta versão também contém uma lâmpada integrada, que ajuda a
iluminar a área de trabalho.
Procedimento de remoção:
1. Puxe o cabo azul da fonte de alimentação da lâmpada para fora da
articulação do braço de suporte para as pernas (fig. 1)
2. Empurre o fio de fixação na direção oposta à cadeira (fig. 2)
3. Levante o suporte em cerca de 30 graus e puxe-o para fora da articulação
do braço (fig. 3)

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3
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Procedimento de montagem:
1. Instale o suporte quando levantado em 30 graus em relação à articulação
do braço de suporte.
2. Empurre o suporte em direção à cadeira o máximo possível, até que o pivô
da articulação esteja totalmente inserido.
3. Solte lentamente o suporte para baixo, até ouvir o fio de fixação encaixar no
lugar.
4. Agora, o suporte para as pernas está devidamente encaixado e podemos
instalar o conector azul da lâmpada na articulação do suporte para as
pernas.
•
•

•
•

Para a versão de cadeira equipada com uma tela, tome cuidado ao
montar e remover os suportes para as pernas. Para facilitar o acesso,
incline a tela para fora.
Para a versão de cadeira com uma lâmpada, tome cuidado ao montar
e remover os suportes para as pernas, pois o cabo de alimentação da
lâmpada pode ser danificado. Se o cabo estiver danificado, a cadeira
não deverá ser utilizada, e o centro de assistência deverá ser
contatado.
Depois de remover os suportes para as pernas, tome cuidado com o
armazenamento. Se o manuseio não for cuidadoso, o fio de fixação
poderá ficar preso e deformado.
Por motivos de segurança, certifique-se de que os suportes estejam
devidamente encaixados antes do uso. A instalação inadequada de
um suporte pode causar ferimentos. Se os suportes estiverem
montados corretamente, não haverá folga entre o braço e a articulação
do suporte para as pernas.
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6.6 Recipiente de plástico, giratório (GKB-139)
O recipiente está incluído no preço básico do produto.

6. 7 Recipiente de suspensão para o colposcópio (GKB-097)
O recipiente deve ser removido quando o paciente entrar e sair. Se a cadeira
se mover quando o recipiente estiver cheio, seu conteúdo poderá cair na
cadeira e no chão. O recipiente pode ser usado junto com o colposcópio digital.
O volume máximo permitido do recipiente é de 3 litros. A carga máxima do
recipiente é de 10 kg. O suporte do recipiente não permite uma posição
intermediária, o recipiente deve se encaixar. O recipiente não está incluído no
preço básico do produto.
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6.8 Apoios para as pernas tipo Goepel (GKB-207.X)
Suportes para as pernas não seccionais estão incluídos no preço básico do
produto.

6.9 Apoios seccionais para as pernas tipo Goepel (GKB-208.X)
Os apoios seccionais para as pernas permitem a sua remoção e facilitam o
posicionamento correto na cadeira especialmente por pacientes que não se
movimentam.
Procedimento de remoção:
1. Empurre o fio de fixação na direção oposta à cadeira (figura 1)
2. Levante o apoio em cerca de 30 graus e puxe-o para fora da articulação do
braço (figura 2)
Fig. 1

Fig. 2

Procedimento de montagem:
3. Encaixe o apoio quando ele estiver inclinado em 30 graus em relação à
articulação do braço de apoio.
4. Empurre o apoio para a cadeira o máximo possível, para manter o pivô da
articulação totalmente inserido.
5. Solte lentamente o apoio para baixo até ouvir um estalo da trava do fio de
fixação no lugar.
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Acessórios opcionais

6.10 Conexão ao dispositivo de exibição externo (GKB-341
L/342 R)
Os acessórios servem para conectar o colposcópio de vídeo digital integrado
GRACIE com um dispositivo de exibição externo, por exemplo, TV, LCD,
ultrassom e outros. A tomada S-Video é retirada da coluna da cadeira e pode
ser conecta por meio de um cabo de conexão a um dispositivo com entrada SVideo. A tomada pode ser retirada do lado direito ou esquerdo da cadeira.
Caso o dispositivo de exibição não esteja equipado com essa entrada, um
adaptador respectivo deverá ser usado. Como os acessórios não contêm
monitor, nesse caso, a tomada VGA na parte traseira da cadeira não está ativa.

GKB-342

GKB-341

•

O dispositivo de exibição externo deve estar conectado para exibir a
imagem do colposcópio de vídeo. O colposcópio de vídeo não pode
ser usado como uma ferramenta completa sem essa conexão. Os
acessórios GKB-341/342 não incluem um monitor e não podem ser
combinados com o monitor.

•

Tome cuidado extra com o cabo que conecta os dispositivos ao
conectar a GRACIE a um dispositivo de exibição externo. Haverá
perigo de danos se o cabo ficar preso durante o manuseio com a
cadeira.
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6.11 Suporte para os pés do médico (GKB-021)
Serve para o médico apoiar seus pés durante o exame.

6.12 Controlador de pé sem fio portátil – adicional (GKB-354)
(máx. 3 unidades)

6.13 Tira de fixação (ZP-25.X)
Emparelhar. É usada para fixar as pernas das mulheres examinadas.
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6.14 Eurolath, aço inoxidável direito/esquerdo (GKB-040/041)
Carga máxima – consulte os dados técnicos. Certifique-se de que, quando
a cadeira se mover para cima e para baixo, os objetos ao redor não
colidam com ou fiquem presos no Eurolath.
O Eurolath é usado para colocar os acessórios fornecidos, como apoios de
braço, controle de mão, suporte de infusão.

6.15 Apoio de cabeça (GKB-092.X)

6.16 Apoio de cabeça, semicircular (GKB-093.X)
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6.17 Cobertura de suporte para os pés em PVC (par) (GKB-098)
A tampa com os gráficos indicando a posição correta do pé no suporte para os
pés. A tampa pode ser removida.

6.18 Cobertura revestida com PVC (GKB-077)

6.19 Cobertura revestida com PVC (GKB-163)
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6.20 Recipiente plano para instrumentos (plástico) (GKB-054)
Um recipiente de plástico é movido para sua posição de serviço usando um
suporte giratório com travamento. O travamento na posição de serviço é
automático. O recipiente é facilmente removível do suporte para fazer a
limpeza. O recipiente é feito de um material que pode suportar temperaturas
superiores a 65°C.

6.21 recipiente giratório para instrumentos, aço inoxidável –
esquerdo (GKB-055)

6.22 Recipiente giratório para instrumentos, aço inoxidável –
direito (GKB-065)
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6.23 Cadeira do médico, ergonômica - ajuste de altura com a
mão (GKB-075)
Altura ajustável; trava de mão
AVISO!
• Não use força excessiva ao operar o acionamento!
• Verifique a funcionalidade do controle - curso do pistão.
• A carga estática máxima é de 120 kg.

6.24 Cadeira do médico, ergonômica - ajuste de altura com o pé
(GKB-076)
Altura ajustável; trava de pé
AVISO!
• Não use força excessiva ao operar o acionamento!
• Verifique a funcionalidade do controle - curso do pistão.
• A carga estática máxima é de 120 kg.
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6.25 Cadeira do médico - ajuste de altura com a mão (ZK-05.X)
AVISO!
• Não use força excessiva ao operar o acionamento!
• Verifique a funcionalidade do controle - curso do pistão.
• A carga estática máxima é de 150 kg.
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6.26 Suporte de rolo (GKB-116)
É usado para acoplar um rolo de papel. A largura recomendada do rolo de
papel é de 50 cm, comprimento de 50 m. O suporte do rolo não deve ser usado
ao manusear a cadeira. A carga máxima permitida é de 5 kg.

6.27 Euro lath para apoio para as costas – esquerdo/direito
(GKB-117 / GKB-118)
A tira traseira (dimensões 300 x 25 x 10 mm) é usada para colocar os
acessórios fornecidos, como apoios de braço e controle de mão.
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6.28 Placa de assentamento (GKB-115)
Este equipamento é usado para criar uma superfície de assentamento plana,
adequada para pacientes em posição supina durante intervenções mais longas.
Procedimento de instalação:
1. Coloque a extremidade da placa no batente em direção aos apoios para
os pés (de acordo com a Fig. 2) para que permaneça uma folga de
segurança entre placa e a parte de sentar (de acordo com a Fig. 3).
2. Aperte os parafusos para prender os apoios para os pés (de acordo com
a Fig. 4), de modo que a placa seja encaixada com segurança no lugar.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 4
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6.29 Chapa de proteção na frente de um paciente
Nada deve ser pendurada no divisor. A carga máxima do braço da chapa
de proteção é de 5 kg!
A chapa de proteção colocada na frente de um paciente serve para evitar o
contato visual entre o médico e o paciente a ser examinado. Dimensões do
divisor (altura de 680 mm, largura de 800 mm). Cor do couro artificial mediante
solicitação.
Dois tipos de acessórios para sua cadeira:
1) Acessório para o chassi da cadeira para a versão GKB-AX (GKB-127 para o
lado esquerdo e GKB-128 para o lado direito).

2) Acessório no braço da tela para a versão GKB-CX com tela (GKB-129).
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6.30 Suporte para colposcópio - Leica (GKB-080 esquerdo / 081
direito)

Posição máxima

Posição de
estacionamento

Posição de exame

6.31 Suporte para colposcópio - Leisegang (GKB-082 esquerdo
/ 083 direito)

Posição máxima

Posição de
estacionamento

Posição de exame
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6.32 Suporte para colposcópio - Zeiss (GKB-084 esquerdo / 085
direito)

Posição máxima

Posição de exame

Posição de
estacionamento

6.33 Suporte para colposcópio – Olympus (GKB-086 esquerdo /
087 direito)

Posição máxima

Posição de
estacionamento

Posição de exame
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6.34 Suporte para colposcópio – Leisegang (GKB-088 esquerdo
/ 089 direito)

Posição máxima

Posição de
estacionamento

Posição de exame

6.35 Suporte para colposcópio – OPTOMIC (GKB-094 esquerdo
/ 095 direito)

Posição de
estacionamento

Posição de exame
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6.36 Suporte para colposcópio – ECLERIS (GKB-106
esquerdo/107 direito)

Posição de
estacionamento

Posição de exame

6.37 Suporte para colposcópio – Kaps (GKB-132 esquerdo/133
direito)

Posição de
estacionamento

Posição de exame
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6.38 Suporte para colposcópio – Atmos (GKB-100 esquerdo/101
direito)

Posição máxima

Posição de exame

Posição de
estacionamento

Ao concluir tarefas com colposcópios nomeados, o colposcópio sempre
precisa ser "estacionado" em posição segura ("posição de
estacionamento"), para que não ocorra colisão da cadeira com o
colposcópio.

6.39 Cabo HDMI 3m (GKB-410.97)
Somente para a versão GKB-AX/GX.
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7 Limpeza e desinfecção
CUIDADO!
Risco de lesão devido a um movimento acidental da cadeira!
• Ao limpar, sempre desative as teclas de função entre o chassi e a cama.
AVISO!
Risco de dano à propriedade devido a limpeza/desinfecção incorreta!
• Não use máquinas de lavar.
• Não use limpadores a pressão ou a vapor.
• Siga as instruções e as doses recomendadas pelo fabricante.
• Certifique-se de que os desinfetantes sejam selecionados e aplicados somente
por especialistas qualificados em higiene.
• Ao limpar e desinfetar, preste atenção aos materiais usados! Consulte a tabela
a seguir para obter informações.
Componentes da cadeira
Construção da estrutura
Colunas
Tampa do chassi, assento, encosto,
tampas da estrutura superior, suportes
para as pernas
Teclado
Enchimento

Materiais utilizados
Aço revestido em pó (o pó é epóxi - poliéster)
Liga de alumínio oxidado
ABS

Poliéster, adesivos de MP
PVC

Limpeza (Gracie)
Prepare a cadeira para limpeza conforme segue:
• Eleve a cadeira até a posição mais alta.
• Ajuste o encosto de modo que você tenha acesso ao lado oposto.
• Desconecte a cadeira da rede elétrica.
Limpeza diária
Limpe as seguintes partes da cadeira:
• Todos os controles para ajuste da cadeira
• Todos os puxadores
• Superfícies de enchimento livremente acessíveis
Limpeza e desinfecção completas
Limpe as seguintes partes da cadeira:
• Todos os controles para ajuste da cadeira
• Áreas de apoio, incluindo uma almofada para a cabeça, desde a seção da
cabeça até a seção inferior
• Ganchos e alças
• Suportes para as pernas
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• Estrutura da cadeira
• Levante a tampa do chassi de plástico esquerda e limpe as áreas
contaminadas
• Suporte de infusão e suporte convencional
• Rodas e pedais de freio
Para limpeza segura e suave:
• -Não utilize ácidos ou bases fortes (intervalo ideal de pH de 6 - 8).
• Utilize somente agentes de limpeza que sejam adequados à limpeza de
equipamentos médicos.
• Não utilize pós abrasivos, esponjas de aço ou outros materiais nem agentes de
limpeza.
• Nunca utilize agentes de limpeza corrosivos ou cáusticos.
• Nunca utilize agentes de limpeza que façam com que o carbonato de cálcio se
assente.
• Nunca utilize agentes de limpeza com solventes que poderão afetar a estrutura
e a consistência de plásticos (benzeno, tolueno, acetona etc.).
• Limpe cuidadosamente os componentes elétricos e deixe-os secar
completamente.
• Não mergulhe a SCU em água ou limpe-a com vapor.
• Siga as diretrizes locais para o controle de infecções.
• Não use chamas abertas ao trabalhar com agentes de limpeza e desinfecção!
• Certifique-se de que todos os agentes de limpeza usados estejam aprovados:

Desinfecção recomendada (desinfetantes para limpeza)

RTU — Produtos não diluídos prontos para uso (spray ou
espuma),
Substância ativa

Como usar

Exemplo de
desinfetante

Amina, álcool até 30%
Peróxido de hidrogênio
Álcool até 30%

Pulverize e limpe
Pulverize e limpe
Pulverize e limpe

Incidin foam
Incidin OxyFoam S
Bacillol 30 Foam

Lenço
Lenço
Lenço

Sani Cloth Active
Incidin OxyWipe S
Bacillol 30 tissues

Lenços desinfetantes
QAS
Peróxido de hidrogênio
Amina, álcool até 30%

Desinfetantes concentrados, a serem diluídos
Substância ativa
Concentração da
Exemplo de
solução preparada
desinfetante
do desinfetante
Glucoprotamina
Amina, QAS
Oxigênio, QAS

0,5%
0,5-1%
1%

Incidin plus
Terralin protect
Desam OX
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Oxigênio, QAS
Amina, QAS
Amina, QAS
Oxigênio
Oxigênio
Oxigênio

1%
0,5%
0,5%
0,5%
1%
1%

Incidin Oxydes
Incidin pro
Surfanios premium
Anios Oxy Floor
Incidin Active
Perform

Aviso! Não use desinfetantes com substâncias ativas: álcool acima de 30%,
cloro ativo, iodo, aldeídos.
Como resultado do processo de preparação higiênica, as instalações
ginecológicas são responsáveis por garantir que todos os equipamentos e
instalações médicas que elas usam sejam limpos ou desinfetados direta e
imediatamente após a ocupação para preparar as instalações para um novo
paciente. Isso significa que essa limpeza atingirá todas as partes da
cadeira. Devido à rápida mudança de pacientes em um só lugar, o aumento
da demanda envolve o melhor equilíbrio possível entre os processos de
limpeza necessários e possíveis. O procedimento deve ser revisado,
definido de comum acordo ou suplementado com diretrizes hospitalares,
recomendações para planos de higiene e medidas implementadas. Após
atendimento a pacientes com infecção conhecida, medidas especiais de
limpeza e desinfecção deverão ser tomadas. Tais procedimentos estão
sujeitos às diretrizes hospitalares mencionadas anteriormente e devem ser
esclarecidos de maneira apropriada. Em relação ao controle de infecção,
recomenda-se o uso de revestimentos de proteção pré-fabricados e/ou
malhas de cobertura, que cobrem adicionalmente os componentes
higienicamente sensíveis da cadeira, como assento, encosto e seção da
perna, a fim de evitar o contato da pele do paciente com o estofamento.
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8 Manutenção
A tensão da bateria (sem carga) deve ser verificada dentro do escopo das
revisões anuais regulares do equipamento médico. Se a tensão medida
for inferior a 12 V (24 V caso duas células de bateria sejam medidas de
cada vez), a bateria deverá ser substituída sem demora. Para garantir o
funcionamento adequado da cadeira, recomendamos substituir a bateria
pelo menos uma vez a cada três anos.

8.1 Lista de erros, falhas e mensagens geradas
Atividades do
Atividades da
operador para
equipe de
Causa provável
corrigir o
serviço
problema
qualificada
A cadeira
Conecte o cabo
Verifique se a
As cadeiras não reagem
provavelmente de alimentação à rede elétrica está
aos comandos dos
não está
tomada elétrica (a energizada e se a
controladores. Nenhuma
conectada à rede
bateria é
tomada está
luz indicadora do
elétrica, e a
totalmente
funcionando. Use
controle de pé está
bateria já está recarregada após
uma tomada
acesa.
descarregada.
oito horas).
diferente.
O interruptor do
controlador sem
Coloque este
A cadeira não reage aos fio localizado no
interruptor na
comandos do controle painel traseiro da
posição "I"
de pé sem fio.
cadeira está na
(LIGADO).
posição "0"
(DESLIGADO).
Verifique se a
cadeira funciona
com outro controle
Bateria
Substitua as
O ícone da luz da
de pé remoto. Em
descarregada no
baterias do
bateria se acende e
caso afirmativo,
controle de pé
controle de pé
apaga.
substitua o
remoto.
remoto.
controle de pé
remoto.
Descrição do
problema
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A cadeira não reage ao
pressionamento da função
de memória.

Perda de posição
(parada) de
qualquer um dos
motores

Ajuste a cadeira
para as posições
finais usando o
controle manual
(encosto para a
posição superior,
coluna de elevação
para a posição
inferior, apoios
para os pés para a
posição inferior).

Execute o
diagnóstico da
caixa de
controle. Substitua
os componentes
com defeito.

Verifique se não
há superfície
O interruptor
irregular sob a
SLS de
cadeira e se a
segurança
cadeira está na
Realizar
provavelmente
posição
diagnóstico da
A cadeira não responde não está ativo.
horizontal.
caixa de controle.
à função de memória
Ele está sob a
Pernas
Substituir
pressionada
cadeira. Na base
possivelmente componentes com
da cadeira, o
aparafusadas
defeito.
diodo de aviso
para mover a
vermelho está
base da cadeira
aceso.
para mais perto
do chão
Redefina a caixa
de controle.
REDEFINIÇÃO
DA CAIXA DE
CONTROLE:
Pressione
simultaneamente
e segure os
As cadeiras não reagem
Execute o
botões que
aos comandos dos
diagnóstico da
A caixa de
controlam o
controladores. Todas as
caixa de
controle relata
movimento para
luzes indicadoras do
controle. Substitua
um erro.
cima e para baixo
controle de pé estão
os componentes
da coluna: você
acesas ou piscando.
com defeito.
deve ouvir um
sinal sonoro
intermitente.
Mantenha o
botão
pressionado
enquanto o sinal
acústico
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desaparece. Se o
sinal não soar,
repita todo o
procedimento.

A imagem do
colposcópio não é
exibida na tela

A tela é
Use o botão
alternada para a INPUT SELECT Remova a tampa
imagem de
(Seleção de
traseira da tela e
ultrassom ou
entrada) na tela
verifique se o
para uma das para alternar para
cabo de vídeo
entradas inativas
a imagem do
está conectado.
colposcópio
Remova a parte do
assento e
certifique-se de
que os cabos
estejam
conectados.

A imagem do colposcópio
não é exibida no monitor.

Um dos cabos
localizados sob a
parte do assento
está
desconectado.

A imagem do
colposcópio no monitor
está preto e branco.

Remova a tampa
O cabo de vídeo
Remova a parte
traseira do
localizado sob a
do assento e
monitor e verifique
parte do assento
certifique-se de
se o cabo de
não está
que o cabo esteja
vídeo está
conectado
conectado.
conectado.
corretamente.

Os diodos e os botões
do colposcópio não
acendem.

Verifique os
fusíveis do
O cabo de
colposcópio
alimentação
Remova a parte
localizados na
localizado sob a
do assento e
parte inferior da
parte do assento certifique-se de
cadeira. Substitua
não está
que o cabo esteja
os fusíveis se
conectado
conectado.
estiverem
corretamente.
danificados.

O cabo de
alimentação
localizado sob a
Remova a parte
parte do assento
O aquecimento da parte
do assento e
e que leva à
do assento não
certifique-se de
placa de base de
funciona.
que o cabo esteja
aquecimento do
conectado.
assento não está
conectado
corretamente.

Remova a tampa
traseira do monitor
e verifique se o
cabo de vídeo está
conectado.

Verifique se o
aquecimento
funciona com
outra placa de
base. Em caso
afirmativo,
substitua a placa
de base.
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Cinco indicadores LED
do aquecimento da
parte do assento
piscam, e um sinal de
aviso é emitido.

A parte do
assento está
superaquecida.

Verifique se o
assento fica
Deixe a parte do
superaquecido
assento esfriar
com outra placa
por
de base. Em caso
aproximadamente
afirmativo,
uma hora.
substitua a placa
de base.

A parte do
Remova a parte
Quatro indicadores LED
assento está
do assento e
do aquecimento da
com defeito ou
certifique-se de
parte do assento
mal conectada à que o cabo esteja
piscam.
placa de base.
conectado.

Três indicadores LED
do aquecimento da
parte do assento
piscam.

Este é um erro
interno do
dispositivo de
controle.

Remova a parte
do assento e
certifique-se de
que o cabo do
dispositivo de
controle esteja
conectado
corretamente.

A imagem do
colposcópio de vídeo
não está visível no PC
(somente imagem em
preto/azul)

Unidade de
controle
congelada do
colposcópio de
vídeo

É necessário
redefinir o
colposcópio de
vídeo

Se a imagem estiver
congelada na tela

Verifique se o
aquecimento
funciona com
outro assento
conectado. Em
caso afirmativo,
substitua o
assento.
Verifique se o
aquecimento
funciona com
outro dispositivo
de controle
conectado. Em
caso afirmativo,
substitua o
dispositivo de
controle.
O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído

O botão "freeze
image" (congelar
Pressione o
imagem) é
botão "freeze
pressionado no
image"
(congelar
colposcópio de
imagem) uma vez
vídeo
para desativar a
função
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Os botões no colposcópio
do vídeo não funcionam

Unidade de
controle
congelada

É necessário
redefinir o
colposcópio de
vídeo

O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído

O LED não pisca ou
acende após o
pressionamento do
botão para tirar uma
foto/fazer um vídeo no
colposcópio de vídeo

Inicialização da
falha no
microcomputador
da cadeira

É necessário
redefinir o
colposcópio de
vídeo

O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído

Não é possível se
conectar à página de
configuração da cadeira.

Erro de conexão
de rede.

Você deve se
desconectar da
rede LAN
"colposcope" e
reconectar. Em
seguida, aguarde
até cinco minutos e
tente digitar
http://10.0.0.1 no
navegador.

O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído.

Não é possível se
conectar ao diretório de
rede na memória
compartilhada da cadeira
(com imagens e vídeos) a
partir do PC após digitar
\\colposcope-XXXX\data

A senha para
acesso ao
diretório
compartilhado foi
alterada.

Faça logout do
Windows. Em
seguida, faça login
novamente e teste
a conexão.

O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído.

Tempo de reação
do sistema
operacional do
PC.

Primeiro, você
precisa iniciar a
conexão com a
página de
configuração.
Em seguida, abra
Meu computador.
Digite
\\colposcopeXXXX\data na
barra de
endereços. Se o
diretório
compartilhado não
estiver acessível,
tente digitar
\\10.0.0.1 na barra
de endereços.

O hardware do
colposcópio de
vídeo na cadeira
GRACIE deve ser
substituído.

Não é possível se
conectar ao diretório de
rede na memória
compartilhada da cadeira
(com imagens e vídeos) a
partir do PC após digitar
\\colposcope-XXXX\data
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Se mais
adaptadores de rede
estiverem instalados
no computador e um
deles estiver
conectado à
Para que ambas as
Internet, a conexão
conexões (para a
com a Internet
cadeira e para a
poderá ser perdida
Internet) funcionem,
A conexão com a Internet foi
após o segundo
é necessário definir
perdida após a conexão com
adaptador ser
manualmente as
a cadeira.
conectado à
métricas de conexão
cadeira. É mais
de rede (veja nº
provável que isso
9999) e confirme
aconteça quando o
com OK.
computador estiver
conectado à Internet
usando um
endereço IP
estático.

Pressione os
botões para WLAN
(ZOOM + e –)
simultaneamente
no corpo do
Talvez você não
colposcópio de
Você esqueceu sua senha
tenha armazenado vídeo. A cadeira
para acessar as fotos
sua senha para
será redefinida
armazenadas na memória
login automático
para as
da cadeira GRACIE.
no computador.
configurações
padrão. Em
seguida, continue
de acordo com as
instruções no
capítulo 5.8.
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Botão de redefinição do
colposcópio de vídeo no terminal
do soquete traseiro da cadeira
GRACIE (GKB-CX)

Botão de redefinição do colposcópio de
vídeo para a versão (GKB-AX).
Pressione através de um orifício na
tampa da coluna com um objeto fino não
metálico.
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8.2 Dados técnicos básicos
Comprimento total da área de carregamento (na posição deitada)
Comprimento total do assento (na posição sentada)
Largura total (sobre o apoio para os pés)
Largura do enchimento (máx.)
Espessura do enchimento
Altura do assento na posição de carregamento inferior
Altura máx. do assento
Curso
Velocidade de elevação
Faixa de ângulo do encosto
Faixa de ângulo da parte do assento
Posição Trendelenburg
Faixa de ângulo dos pedais do apoio para os pés - vertical
Faixa de ângulo dos apoios para os pés - vertical
Configuração da largura dos apoios para os pés - horizontal mín./máx.
Altura do pedal acima do chão mín.
Carga do paciente
Carga máxima da cadeira
Carga permitida do encosto (125 mm a partir da borda)
Carga permitida do apoio para os pés
Rótulos, adesivos - feitos de PVC polimérico
Peso do produto - versão padrão
Carga permitida de recipientes suspensos (GKB-097)
Carga máxima de borda (GKB-040 / GKB-041)
Volume do recipiente suspenso (GKB-097)
Valor nominal do fusível na unidade de controle (230 V)
Valor nominal do fusível na unidade de controle (100/120 V)
Tipo de proteção
Classe de proteção
Proteção de entrada
Proteção de entrada do controlador de pé
Método de operação
Temperatura ambiente
Perda de funções programadas - sem energia - após a descarga da
bateria
Consumo no modo de espera (versão da cadeira com colposcópio)
Consumo máx. (versão da cadeira com tomadas)
Consumo máx. (versão da cadeira sem tomadas)
Nível sonoro
Frequência (100 V)
Frequência (120 V)
Frequência (230 V)

1780±5 mm
1700±5 mm
760±5 mm
630±5 mm
30±2 mm
520±5 mm
1150±5 mm
500±3 mm
30 mm/s
-7°±2°/+48°±2°
+5°±2°/+10°±2°
-12°±2°
0°±2°/+36°±2°
-18°±2°/+19°±2°
200±5/980±5 mm
250±5 mm
180 kg
210 kg
60 kg
40 kg
130 kg
10 kg
15 kg
3l
1.25 AT
2.5 AT
B
I
IPX4
IPX6
Int.2/18 mín.
+5 ° a + 40 °C
após 10 minutos
20 VA (13 W)
2000VA
290VA
Menos de 56 dB
(A)
50 Hz
60 Hz
50/60 Hz
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Parâmetros técnicos do colposcópio de vídeo
Comprimento máximo do colposcópio descarregado a partir da frente (recorte) do
assento
Comprimento máximo do colposcópio descarregado a partir do lado do assento
Distância máxima do colposcópio a partir da superfície superior do assento (eixo da
lente)
Comprimento máximo do suporte do monitor descarregado a partir da frente do
assento
Comprimento máximo do monitor descarregado a partir do lado do assento
Altura máxima do monitor a partir da superfície superior do assento
Altura máxima do monitor a partir do chão
Configuração do ângulo do primeiro braço do colposcópio - horizontal
Configuração do ângulo do segundo braço do colposcópio - horizontal
Configuração do ângulo do segundo braço do colposcópio - vertical
Configuração do ângulo da câmera - horizontal
Configuração do ângulo da câmera - vertical
Configuração do ângulo das articulações dos braços do monitor - horizontal
Ângulo de inclinação do monitor
Carga máxima do colposcópio
Carga máxima do suporte do monitor
Carga máxima do primeiro braço do colposcópio até ocorrer deformação
Peso do colposcópio – GKB-210.01
Peso do suporte com monitor – GKB-210.02
Zoom óptico
Zoom digital
Diâmetro da área visível
Distância de trabalho
Profundidade de campo
Foco
Tamanho do LCD
Resolução
Fonte de luz
Intensidade da luz a 30 / 10 cm do colposcópio de vídeo (GKB-210)
Intensidade da luz a 30 / 10 cm do colposcópio de vídeo (GKB-310)
Interruptor de luz separado
Filtro para exame venal
Congelamento de imagem
Filtro polarizador
Resolução da imagem
Resolução de vídeo
Saída
Entrada externa
Classe de proteção

550±5 mm
225±5 mm
-150±5/+185±5 mm

330±5 mm
-90±5/+705±5 mm
850±5 mm
1 900±5 mm
0°±2°/+90°±2°
0°±2°/+180°±2°
-40°±2°/+55°±2°
0°±2°/+180°±2°
-20°±2°/+20°±2°
-28°±2°/+28°±2°
0°±2°/+15°±2°
2 kg
2 kg
35 kg
2.4 kg
11,5 kg
1.5x - 20x
10x
30 mm (zoom de 10x)
240 – 330 mm
10 mm
automático, manual
17"
1280x1024
LED (frio+quente)
1800 lux/5000 lux
900 lux/2600 lux
sim
verde
sim
sim
640 x 480 px
640 x 480 px
WLAN, LAN
VGA
I
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Funcionamento da bateria:
•
•
•
•
•
•

Se a capacidade da bateria estiver abaixo de 50%, haverá um bipe após 2
segundos sempre que os controles forem usados
Se o sistema estiver ativado e o plugue for puxado, o sistema parará. Por outro
lado, se o sistema estiver funcionando com baterias e o cabo de alimentação
estiver conectado, o sistema continuará funcionando.
A luz indicadora de carregamento pode piscar quando o sistema está operando
com carga alta, causando uma queda de tensão e devido ao fato de que a
bateria começa a carregar.
O CB20 com bateria de reserva começa a carregar somente quando conectado
à rede elétrica.
A caixa de controle com bateria deve ser recarregada pelo menos uma vez a
cada seis meses. No entanto, a vida útil máxima será atingida se a bateria
estiver totalmente carregada.
A bateria deve ser carregada pelo menos 12 horas antes do uso.

Colposcópio de vídeo Full HD
Comprimento máx. de alcance do colposcópio a partir da
frente (recorte) do assento
Comprimento máx. de alcance do colposcópio a partir da
lateral do assento
Distância máx. do colposcópio a partir da superfície
superior do assento (eixo da lente)

550±5 mm

Comprimento máx. de alcance do suporte de tela a partir
da parte frontal do assento
Comprimento máx. de alcance da tela a partir da lateral
do assento
Altura máx. da tela a partir da superfície superior do
assento
Altura máx. da tela a partir do chão

235±5 mm

Ângulo de ajuste do primeiro braço do colposcópio horizontal
Ângulo de ajuste do segundo braço do colposcópio horizontal
Ângulo de ajuste do segundo braço do colposcópio vertical
Ângulo de ajuste da câmera - horizontal
Ângulo de ajuste da câmera - vertical
Ângulo de ajuste das articulações do braço da tela horizontal

0°±2°/+90°±2°

225±5 mm
-150±5/+185±5
mm

-70±5/+510±5
mm
815±5 mm
1870±5 mm

0°±2°/+180°±2°
-40°±2°/+55°±2°
0°±2°/+180°±2°
-20°±2°/+20°±2°
-55°±2°/+55°±2°
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Ângulo de ajuste de inclinação da tela

0°±2°/+15°±2°

Carga máxima do colposcópio
2 kg
Carga máxima do suporte de tela
2 kg
Carga máxima do primeiro braço do colposcópio antes da 35 kg
deformação
Peso do colposcópio – GKB-412
Peso do suporte com tela – GKB-410/411

2.4 kg
8.3 kg

Zoom óptico
Diâmetro da área visível
Distância de trabalho
Profundidade do foco
Foco

20x
30 mm
240 – 330 mm
10 mm
automático,
manual
21"
1920x1080
LED (3000 K)
sim
2700 lux - 5600
lux
sim
sim
verde
1920 x 1080 px
2.8 MB
Aproximadamente
6,5 GB
1920 x 1080 px
WLAN, LAN
HDMI, VGA
I

Tamanho da tela
Resolução
Fonte de luz
Comutação de luz autônoma
Intensidade da luz a uma distância de 30 cm (1-2 graus)
Interruptor de luz separado
Filtro polarizador
Filtro para exame venal
Resolução de fotos
Tamanho da imagem – exame ginecológico comum
Memória interna de armazenamento para fotos e vídeos
Resolução de vídeo
Saída
Entrada externa
Classe de proteção
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8.3 Peças incluídas
Identificação de acessórios (tipo B)
Todas as peças da cadeira (e acessórios) que o paciente pode alcançar são
acessórios do tipo B.
•
•
•
•
•

Enchimento/colchão
suportes para pernas
suportes para calcanhar
monitor
colposcópio

160
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

8.4 Condições ambientais para transporte, operação e
armazenamento
Operação: 10 °C a 40 °C, 30% a 75%, 795 hPa a 1060 hPa
Armazenamento e transporte: -10 °C – 50 °C, 20% – 90% (sem
condensação),
795 hPa a 1060 hPa
Depois que a cadeira tiver sido desembalada e colocada no lugar para
uso, deverá ser aclimatada por duas horas.

8.5 Manutenção e reparos
O produto é fornecido com uma garantia de dois anos sob condições de
revisões anuais regulares.
Para todos os equipamentos médicos produzidos pela BORCAD Medical a.s.
Company, o operador deve garantir inspeções técnicas regulares de segurança
de acordo com a recomendação do fabricante. As inspeções devem ser
realizadas pelo menos uma vez por ano, após a realização de qualquer reparo
ou após qualquer defeito do sistema elétrico do equipamento médico. Os
detalhes sobre o escopo, os parâmetros e os procedimentos da inspeção
técnica de segurança são especificados no manual de manutenção do
equipamento médico.
Se ocorrer qualquer outra discrepância, entre em contato diretamente com o
fabricante (de preferência em inglês) no seguinte endereço:
Endereço do fabricante:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Česká republika
Tel.: 558 640 632, 736 628 209, 736 628 211
Fax: 558 668 087
e-mail: service@borcadmedical.com
Havendo necessidade de reparos, use exclusivamente as peças originais da
BORCAD Medical a.s. e aproveite os técnicos de serviço qualificados com
autorização para reparar este tipo de produto. Reparos não qualificados serão
considerados uma violação essencial das condições de garantia e, ao mesmo
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tempo, o fabricante renunciará à sua responsabilidade por possíveis danos
posteriores a este produto resultantes de uma ação não especializada.
A montagem adicional do colposcópio de vídeo na cadeira ginecológica –
acessórios (GKB-066.01) e no suporte do monitor (GKB-066.02) só pode ser
feita por uma pessoa competente que verifique a segurança elétrica e a
funcionalidade geral subsequentemente e aprove o uso do produto.
A garantia estendida não inclui:
•
•
•
•
•

superfícies de PUR da cama de transferência (uma garantia de dois anos
é fornecida para essas peças)
estofamento da cama de transferência (uma garantia de dois anos é
fornecida para essas peças)
baterias (fornecidas com garantia de seis meses)
Todas as revisões, inspeções de serviço ou inspeções técnicas devem
ser feitas por técnicos treinados pela BORCAD Medical a.s.
Diagramas, listas de peças, descrições ou outras informações para
ajudar a equipe de manutenção no reparo de peças de produtos, que
podem ser reparadas somente pela equipe de manutenção, conforme
opinião do fabricante, são disponibilizados pelo fabricante mediante
solicitação
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9 Descarte
A vida útil estimada deste dispositivo médico é de 15 anos.
9.1. Proteção ambiental
A empresa BORCAD Medical está ciente da importância da proteção ambiental
para as futuras gerações. Dentro desta empresa, o sistema de gerenciamento
ambiental é aplicado de acordo com a norma internacionalmente aprovada ISO
14001.
A conformidade com esse padrão é testada anualmente pela auditoria externa
executada por uma empresa autorizada.
Os materiais utilizados neste produto não são prejudiciais ao meio ambiente.
Os produtos BORCAD Medical atendem aos requisitos válidos das legislações
nacional e europeia nas áreas de RoHS e REACH, para que não contenham
substâncias proibidas em quantidades excessivas.
Nenhuma das peças de madeira é feita de madeira tropical (tais como mogno,
palissandro, ébano, teca, etc.) ou feita de madeira da região amazônica ou de
florestas tropicais semelhantes. O ruído do produto (nível de pressão sonora)
atende aos requisitos das regulamentações para a proteção da saúde pública
contra efeitos indesejáveis de ruído e vibração em espaços internos protegidos
de edifícios (de acordo com a norma IEC 60601-2-52). Os materiais de
embalagem usados estão de acordo com os requisitos da Packaging Act (Lei
de Embalagens).
Para o descarte dos materiais de embalagem após a instalação dos produtos,
contate o seu representante de vendas ou com o serviço de assistência técnica
do fabricante sobre a possibilidade de devolução gratuita da embalagem
através da empresa autorizada (mais detalhes em www.linet.cz).

9.2. Descarte
9.2.1. Dentro da Europa
Para descartar seu equipamento:
► O equipamento não deve ser descartado como lixo doméstico.
► Descarte este equipamento em pontos de coleta ou pontos de devolução
designados.
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A BORCAD Medical participa de um sistema coletivo com a empresa de
devolução REMA System
(consulte www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Ao levar equipamentos elétricos e eletrônicos a um ponto de retorno, você
participa da reciclagem e economiza recursos primários de matéria-prima,
protegendo o meio ambiente dos efeitos do descarte não profissional.

9.2.2. Fora da Europa
► Descarte o produto ou seus componentes de acordo com as leis e os
regulamentos locais!
► Contrate uma empresa de descarte de resíduos autorizada para realizar o
descarte!
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