A.1 - Espuma de conforto descartável (uso único)
A.2 - Cinta de ﬁxação
A.3 - LED de estado
A.4 - Visor LCD direito
A.5 - Visor LCD esquerdo

Óculos de Vídeo μFrenzel® - Medical
REF: UFGP0100BEU

MANUAL DO UTILIZADOR
INTRODUÇÃO
Obrigado por ter escolhido os Óculos de Vídeo μFrenzel® Medical.
Os Óculos de Vídeo μFrenzel® - Medical foram projetados para uso
diário em hospitais e clínicas. Este dispositivo médico reutilizável
permite a visualização precisa e em tempo real dos movimentos
oculares em completa escuridão. A remoção da ﬁxação visual é
fundamental para auxiliar no diagnóstico das seguintes síndromes:
● Síndrome Vestibular Agudo;
● Vertigem Posicional Paroxística Benigna (BPPV);
● Doença de Ménière;
● Enxaqueca Vestibular.

Figura B - Óculos de vídeo frenzel (lateral).
B.1 - Jack 3.5mm de saída dupla de vídeo analógico
B.2 - Entrada de alimentação de 3.5mm/1.5mm 5V DC
B.3 - Botão de ON/OFF

Este manual contém considerações importantes de saúde e
segurança, bem como as instruções de uso.
Por favor leia atentamente a versão mais recente deste manual
antes de usar este dispositivo médico. Pode consultar a versão
mais recente deste manual em www.ufrenzel.com.
FORMA DE UTILIZAÇÃO
Os Óculos de Vídeo μFrenzel® - Medical são destinados
EXCLUSIVAMENTE:
● para uso proﬁssional médico;
● para auxiliar o diagnóstico das síndromes enunciadas;
● para ser utilizado em hospitais e clínicas;
● para pacientes adultos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Figura A - Óculos de vídeo frenzel (frente).

Figura C -Óculos de vídeo frenzel com espuma de conforto.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esta embalagem contém os seguintes itens:
● Óculos de vídeo frenzel para ﬁns médicos;
● Cinta de ﬁxação;
● Carregador USB (tomada EU);
● Cabo de alimentação USB;
● Espumas de conforto descartáveis (uso único) (x4);
● Manual do utilizador.

OPERAÇÃO DO DISPOSITIVO
Antes da primeira utilização:
1. Remova o dispositivo da bolsa de protecção de plástica;
2. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para desligar o
aparelho (para fora). O LED de estado (A.3) desliga;
3. Ligue o cabo de alimentação USB ao dispositivo (B.2);
4. Ligue o cabo de alimentação USB ao carregador USB;
5. Ligue o carregador USB a uma tomada de alimentação. O
LED de estado (A.3) ﬁca sólido vermelho;
6. Deixe o dispositivo carregar completamente. O LED de
estado (A.3) ﬁca azul sólido.
Carregamento:
1. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para desligar o
aparelho (para fora). O LED de estado (A.3) desliga;
2. Ligue o cabo de alimentação USB ao dispositivo (B.2);
3. Ligue o cabo de alimentação USB ao carregador USB;
4. Ligue o carregador USB a uma tomada de alimentação. O
LED de estado (A.3) ﬁca vermelho ﬁxo;
5. Deixe o dispositivo a carregar. Quando carregado
completamente, o LED de estado (A.3) ﬁca azul sólido.
Nota: Recomenda-se colocar o dispositivo à carga após utilização.
Operação:
1. Limpe cuidadosamente o dispositivo, com tecido com
álcool ou outra solução de limpeza compatível com a
aplicação, antes de cada utilização. Use a solução de
limpeza com cuidado e moderação para evitar danos à
electrónica (ex. LCDs, câmaras, LEDs, etc.);
2. Limpe quaisquer resíduos do dispositivo com um pano;
3. Substitua a espuma de conforto descartável (A.1) e
encaixe-a como ilustrado na Figura C;
4. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para ligar o dispositivo
(para dentro). O LED de estado (A.3) ﬁca vermelho ﬁxo;
5. Relaxe a cinta de ﬁxação (A.2), coloque o dispositivo na
cabeça do paciente e volte apertar a cinta de ﬁxação;
6. Ajuste o dispositivo para observar correctamente os
olhos do paciente;
7. Execute os procedimentos médicos recomendados;
8. Relaxe a cinta de ﬁxação (A.2) e remova o dispositivo da
cabeça do paciente;
9. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para desligar o
dispositivo (para fora). O LED de estado (A.3) desliga;
10. Descarte a espuma de conforto (uso único) (A.1).
Nota: Por segurança, este dispositivo não pode ser operado
durante o carregamento.
Ligação do dispositivo a um monitor externo:
1. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para ligar o aparelho
(para dentro). O LED de estado (A.3) ﬁca vermelho ﬁxo;
2. Ligue o dispositivo (B.1) a um monitor externo utilizando
o cabo especiﬁcado (menor que 3m - não incluído);
3. Opere o dispositivo como descrito em Operação;
4. Desligue o dispositivo do monitor externo;
5. Utilize o interruptor ON/OFF (B.3) para desligar o
dispositivo (para fora); O LED de estado (A.3) desliga.

Características:
Dispositivo médico reutilizável
Dois monitores 3.5’’ TFT LCD integrados
Bateria de iões de lítio integrada (não substituível)
Latência inferior a 30ms
Jack 3.5mm de saída dupla de vídeo analógico
Conector de 5V DC
Cinta de ﬁxação
Espuma de conforto descartável (uso único)
Dimensões:
Altura x Largura x Comprimento
72 x 160 x 105 mm
Peso
450g
Energia:

Alimentação do carregador: 100-240V 50-60Hz AC
Alimentação do equipamento: 5V DC
3.3V DC 3400mAh bateria de iões de lítio
Autonomia: ~30 min
Carga completa: ~120 min

Ambiente:
Operação: 0ºC a 45ºC
Armazenamento/Transporte: -20ºC a 50ºC
Humidade limite: <90%RH
LED de estado:
Vermelho ﬁxo: Dispositivo ligado - nível de carga normal
Vermelho intermitente: Dispositivo ligado - nível de
carga baixo
Vermelho ﬁxo: Carregamento - a carregar
Azul ﬁxo: Carregamento - carga completa
Roxo ﬁxo: Carregamento - a carregar (nível de carga
crítico, a bateria pode estar sobre aquecida ou exausta)
Cabo de ligação a monitor médico externo:
Jack 3.5mm para saída RCA dupla (UFE0200BEU)
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
Por favor tenha em conta estas instruções de segurança ao usar ou
operar este dispositivo
● Este dispositivo destina-se apenas a auxiliar o diagnóstico
médico;
● Este dispositivo destina-se apenas a uso proﬁssional médico;
● Este dispositivo destina-se apenas para pacientes adultos;
● Este dispositivo destina-se apenas à visualização não
intrusiva dos olhos do paciente e apenas para ser colocado
na cabeça do paciente;
● Não iniciar nem terminar tratamento médico apenas com
base na informação fornecida pelo dispositivo. Consulte o
médico para recomendações de tratamento;
● Este dispositivo impede que luz visível chegue aos olhos do
paciente, deixando-o em completa escuridão. Previna a
ocorrência de quedas ou outros incidentes durante a
operação deste dispositivo;
● Utilize apenas o cabo de alimentação USB e o carregador
USB incluídos para carregar o dispositivo;
● Utilize apenas o cabo especiﬁcado para ligar o dispositivo a
um monitor externo;
● Este dispositivo não é adequado para utilização durante
emergências médicas ou operações.
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Para maximizar a vida útil do dispositivo, siga por favor as
seguintes instruções de manuseamento e manutenção:
●
●
●
●
●
●

●
●

Quando não estiver em uso, guarde o dispositivo em
lugar fresco e seco, longe da luz solar directa;
Não mergulhe ou salpique o dispositivo com água. Em
caso de contacto com água, seque com um pano macio;
Limpe o dispositivo com panos de microﬁbras macios;
Este dispositivo contém uma bateria não substituível.
Não substitua a bateria. Se a bateria ﬁcar exausta,
contacte o serviço pós-venda da μRoboptics;
Não abra a caixa de plástico. Abrir a caixa de plástico
anula a garantia do dispositivo e pode causar danos;
Não exerça o dispositivo a forças excessivas, choque,
poeiras, mudanças de temperatura ou humidade. Este
tipo de tratamentos pode reduzir a vida útil do
dispositivo, provocar avarias parciais ou avaria total;
Este dispositivo não contém peças substituíveis;
Proteja o ambiente: se este dispositivo deixar de ser
utilizado, deposite-o num local de eliminação adequado.

FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO
Este dispositivo médico reutilizável isola os olhos do paciente de
tal modo que a luz visível não é capaz de alcançá-los. Em frente
dos olhos do paciente há duas câmaras de infravermelhos, uma
para cada olho, que capturam e transmitem vídeo para os dois
painéis LCD na parte frontal do dispositivo.
APLICAÇÕES
Este dispositivo permite a visualização precisa e em tempo real
dos movimentos oculares em completa escuridão. A remoção da
ﬁxação visual é fundamental para auxiliar os proﬁssionais médicos
no diagnóstico das seguintes síndromes:
● Síndrome Vestibular Agudo;
● Vertigem Posicional Paroxística Benigna (BPPV);
● Doença de Ménière;
● Enxaqueca Vertiginosa.
Este dispositivo foi testado por proﬁssionais médicos em 40
pacientes para ajudar a diagnosticar as síndromes listadas acima.
Para mais informações, por favor contacte a μRoboptics.
Apenas para uso proﬁssional médico. Apenas para pacientes
adultos. Para ser utilizado apenas em hospitais e clínicas. Apenas
para ajudar a diagnosticar as síndromes enunciadas acima.
ACERCA DO FABRICANTE
Para obter informações sobre o fabricante, visite o site da
μRoboptics® (www.roboptics.pt) e aprenda mais sobre a empresa,
serviços e produtos.
Para obter informações especíﬁcas sobre os Óculos de Vídeo
μFrenzel® - Medical, visite o site do produto (www.ufrenzel.com).
Contacte o apoio ao cliente através do email: info@ufrenzel.com.

GARANTIA
Sem prejuízo de qualquer garantia legal aplicável, a μRoboptics
garante que os Óculos de Vídeo μFrenzel® - Medical estão livres
de quaisquer defeitos de material ou fabrico por 6 meses a partir
da data inicial de compra, mediante a apresentação da prova de
compra ao revendedor ou à μRoboptics (recibo ou factura).
Durante o período de garantía contractual, qualquer produto
defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original para o
serviço pós-venda da μRoboptics ou do respectivo revendedor.
Após a inspecção do produto, a μRoboptics irá, a seu exclusivo
critério, reparar ou substituir a peça defeituosa ou substituir o
dispositivo, com exclusão de qualquer outra indemnização de
qualquer natureza.
A garantia da μRoboptics não cobre:
● acessórios e consumíveis;
● defeitos causados por danos resultantes de queda
acidental;
● defeitos causados por usos a que o dispositivo não se
destina, pelo uso de acessórios não originais ou por
outros usos indevidos;
● defeitos causados pelo utilizador;
● defeitos causados por qualquer razão que não um
defeito material ou de fabrico;
● a perda gradual da capacidade energética da bateria
recarregável dos Óculos de Vídeo μFrenzel® - Medical,
que não constitui um defeito de material ou de fabrico.
Se após a execução dos testes técnicos, um produto é considerado
não defeituoso, a μRoboptics reserva-se o direito de devolver esse
produto para o remetente, ao custo do remetente, e a cobrar uma
taxa relativa aos testes técnicos realizados.
Após a expiração da garantia da μRoboptics ou se o defeito não
estiver coberto pela garantia, qualquer produto defeituoso pode ser
devolvido ao serviço de pós-venda da μRoboptics a ﬁm de ser
reparado ou para substituição de uma peça, a custos do remetente.
A reparação só será realizada após aceitação do respectivo
orçamento por parte do remetente.
COMO RECICLAR ESTE PRODUTO - RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS
No ﬁnal de vida deste produto, por favor, não descarte este produto
no lixo doméstico comum. Em vez disso, a ﬁm de evitar possíveis
danos ao ambiente ou à saúde humana, causados pela eliminação
não controlada de resíduos, deverá eliminar este produto
separadamente de acordo com as suas leis e regulamentos locais.
Para mais informações sobre os sistemas de recolha selectiva de
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, disponíveis
para consumidores gratuitamente, contate as autoridades
municipais locais. Pode ainda contactar o seu revendedor que
pode disponibilizar serviços de reciclagem locais ou fazer parte de
um sistema de reciclagem especíﬁco.
Desta forma, este produto será tratado forma ambientalmente
racional numa central de reciclagem licenciada e os seus
componentes serão recuperados, reciclados ou reutilizados de
forma mais eﬁciente, em conformidade com os requisitos da
directiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (2002/96/CE), de 27 de Janeiro de 2003 (tal como
posteriormente alterados ou substituídos).
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
μRoboptics - Technical Consulting and Research, Lda., cita na Rua
Luís Vaz de Camões, Edifício S. José, n.º 9 C, 3400-129 Oliveira do
Hospital, Portugal, declara sob sua única responsabilidade que o
produto descrito no presente manual do utilizador está em
conformidade com as directivas 93/42/EEC, ISO 9001:2008, ISO
13485:2012, ISO 14971:2007 e IEC 60601:2011.

U16-71-010LMT
Versão: 1.5
Data: 2019-10-15
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