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Por favor, leia este Manual do Usuário antes de usar o “plusoptiX A16”! Ele 
explica as funções do dispositivo. Uma vez que o dispositivo tenha sido ligado, 
outros vídeos tutoriais poderão ser abertos ao tocar o botão “?” azul. “  
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1 Uso de acordo com a finalidade e responsabilidade do operador  

Favor observar as instruções neste Manual do Usuário. Ao proceder desta forma, você 
evitará riscos e obterá resultados certos das medições. Os símbolos empregados têm os 
seguintes significados: 
 

 
Por favor, leia este Manual do Usuário antes de usar o “plusoptiX A16”! Ele 
explica as funções do dispositivo. Uma vez ligado plusoptiX A16, vídeos-
treinamento adicionais poderão ser chamados ao tocar o botão “?” azul.“  
 

 
 
Os avisos de alerta e notas são assinalados com este símbolo de alerta. 
 

 
 

O “plusoptiX A16“ está conforme as especificações da Diretriz 2007/47/EG para 
dispositivos médicos. 

 
 

O “plusoptiX A16“ cumpre as especificações de uma parte aplicada do tipo B em 
EN 60601-1 
 

 
Somente conecte o “plusoptiX A16“ à fonte de alimentação fornecida 
GSM36P12-P1J, própria para dispositivos médicos. 

 
 

O “plusoptiX A16“ pode ser transportado e armazenado a temperaturas de 0°C a 
+50°C (equivalente a 32°F bis 122°F). Para a operação é necessária uma 
temperatura entre +10°C e +40°C (equivalente a 50°F bis 104°F) a uma umidade 
do ar de 20% a 80% sem condensação. 
 

 
 

Reciclagem 
 
Não jogue o “plusoptiX A16” no lixo! Para um descarte ambientalmente 
adequado, por favor envie o dispositivo para a Plusoptix. A PlusoptiX 
reembolsará as suas despesas com a devolução do dispositivo. 

 
 

Símbolos de pacote 

 
 

     
max. 10 

caixas no 
outro 

Reciclável Frágil! 
Manuseie 

com cuidado 

ID do 
fabricante 
da caixa 

Manter 
seco! 

Este lado é 
para cima! 

Selo de 
seguranca 

+50°C 

12V 

0°C 
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 Uso conforme previsto 

O “plusoptiX A16” mede simultaneamente esfera, cilindro, eixo, direção do olhar e diâmetro 
de pupila dos dois olhos (binocular) em pupila estreita (miose). A partir dos valores dessas 
medições calcula-se a assimetria da direção do olhar e a distância entre as pupilas. 
 

Só com uma medição refrativa binocular é possível detectar de maneira confiável 
anisometropias em miose. Neste sentido, não importa que a criança se acomode durante a 
medição, visto que a diferença de refração dos dois olhos permanece constante, apesar da 
acomodação. 
 

Os valores das medições esféricas levam em conta +1.00 dpt para compensar a 
acomodação na câmera a uma distância de um metro. Não é necessário fazer correção 
manual.  
 

Nota:  
A interpretação dos valores da medição para prescrever uma terapia é 
reservada, exclusivamente, ao médico oftalmologista. Os valores medidos não 
podem ser imediatamente usados para prescrição de um óculos.  
 
 

Responsabilidade do operador 
 
- Cabe ao operador assegurar que o dispositivo seja operado somente por usuários 

treinados.  
 
- O treinamento consistirá, no mínimo, na leitura deste manual de usuário e instruções para 

o manejo do “plusoptiX A 16“.  
Um usuário já treinado poderá dar treinamento no uso do dispositivo. 
Complementarmente, o treinamento é oferecido pela PlusoptiX e por revendedores 
autorizados da PlusoptiX. 

 
- O operador é responsável por assegurar que dispositivos externos, ligados ao “plusoptiX 

A16" estejam de acordo com as Normas EN 60601-1 e EN 60601-1-1 
 
- Adverte-se o operador que ao abrir o “plusoptiX A16” existe o perigo de levar um choque 

elétrico (não visível). Ao abrir o “plusoptiX 16”, ele perde o licenciamento como produto 
médico. Em caso de assistência técnica ou garantia, cabe ao operador a 
responsabilidade para que o “plusoptiX A16” seja aberto somente pela própria PlusoptiX 
ou por um representante autorizado pela PlusoptiX.  

 
 

Atenção:  
O uso de acessórios, transformadores de sinal e cabos que não tenham sido 
indicados ou fornecidos pelo fabricante pode resultar em aumento da emissão 
eletromagnética ou diminuição da segurança eletromagnética do dispositivo e 
levar a falhas de operação. 

 
 

Atenção: 
O uso do “plusoptiX A16” junto ou em conexão com outros aparelhos deverá ser 
evitado, porque isto poderia resultar em operação falha. Quando, mesmo assim, 
tal uso seja necessário, o “plusoptiX A16” e outros aparelhos deveriam ser 
observados a fim de assegurar que funcionam corretamente.   
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2 Pondo em operação o “plusoptiX A16” 

Agradecemos-lhe por ter escolhido o “plusoptiX A16”. A PlusoptiX é líder mundial em 
desenvolvimento, produção e comercialização de dispositivos médicos para exames 
oftalmológicos pediátricos. Fale conosco caso tenha outras perguntas depois de ler este 
manual do usuário. 
 
 
2.1 Conferindo o material fornecido 
 
O “plusoptiX A 16” vem acondicionado em uma caixa com enchimento de espuma que 
protege o dispositivo contra danificações. Se a embalagem do dispositivo apresentar sinais 
de danos na ocasião da entrega, informe imediatamente o vendedor do “plusoptiX A 16”. 
 

 
 

Figura 1: O “plusoptiX A16” na caixa  
 
Verifique se o conteúdo da embalagem está completo no momento da entrega. Fazem parte 
do fornecimento: 
 

- Manual do Usuário do “plusoptiX A16” 
- Auto refrator binocular “plusoptiX A16” 
- Fonte de alimentação GSM36P12-P1J própria para uso médico 
- Cabo de força 230V  
 
 
Acessórios opcionais: 
 

+3,00 dpt. Oclusor para teste de acomodação 
 
 
 
 
Se o fornecimento estiver incompleto, favor avisar imediatamente o vendedor do “plusoptiX 
A16”. 
 
 

Cabo de força 
230V  

Fonte de 
alimentação 

de uso médico 

plusoptiX A16  

Oclusor 
(opcional) 
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2.2 Aprendendo sobre o “plusoptiX A16” 
 

O “plusoptiX A16” consiste em uma cabeça medidora com um smiley, ligada à base por 
meio de um cabo. 
 

  
 
 
 
Interfaces integradas 
 

A base tem 4 portas:  
 

- Porta LAN (RJ45) para integração na rede do consultório (vide capítulo 4.2.3) 
- Entrada de 12V para a fonte de alimentação medicinal 
- 4 entradas USB  
- Porta DVI para conexão opcional com um monitor (vide capítulo 5.7) 
 
 
 
 

As quatro entradas USB podem ser usadas da seguinte maneira: 
 

- Para gravar os protocolos das medições e importar um infográfico (vide capítulo 4.1) 
- Importar dados do paciente (vide capítulo 4.2.4)  
- Exportar dados (vide capítulo 4.3)  
- Conectar opcionalmente um teclado USB ou mouse USB (vide capítulo 5.6) 
 
 

 
Durante uma medição, o “plusoptiX A16” produz uma série de imagens. Para que as 
crianças olhem para a câmera durante a medição, o “plusoptiX A16” toca sons “de trinado”. 
 

O alto-falante, a objetiva da câmera e os LEDs necessários para iluminação das imagens 
estão localizados atrás da placa protetora preta com a carinha do smiley. A carinha serve 
como auxilio de fixação.  
 

 

Nota: 
Para evitar que a placa protetora fique suja, recomendamos que não a toque. Se 
a placa protetora ficar suja, leia o capítulo 7 “Manutenção, Calibragem, Serviços 
e Garantia” para visualizar instruções para limpeza 7 “Manutenção, calibragem, 
assistência técnica e garantia”. 

 

Figura 2: Base do dispositivo 

LAN (RJ-45) DVI 

4 x USB 

12V 
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A tela de 4.3 polegadas, com sensor de toque resistente, está localizada no lado posterior 
do “plusoptiX A16”. Para acionar uma função mostrada na tela, basta tocar na tela com a 
ponta do dedo ou com a unha. A tela e o sensor de toque estão protegidos atrás de uma fina 
placa plástica.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Vista traseira  
 
 
No lado inferior da base encontra-se a placa de identificação com o número de série (S/N 
1601A xxx xxxx xxxx). Caso nos contate sobre assistência técnica ou questões de garantia, 
lembre sempre de nos informar o número de série do seu “plusoptiX A16”. O número de 
série nos ajuda para responder rapidamente a sua consulta. 
 
 

 

 

Figura 4: Lado inferior da base, com a placa de identificação 
 
 

 
 

2.3 Conectando o “plusoptiX A16” 
 

Conecte o cabo de força à fonte de alimentação medicinal e ligue na tomada. O LED verde 
da fonte de alimentação acende.  

Em seguida conecte a fonte de alimentação fornecida ao “plusoptiX a16”. 
 
 

 

  
  

Obturador  

 

Monitor 4,3‘‘ 
(Touchscreen) 

Botão Liga/Desliga 
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2.4 Pondo em operação o “plusoptiX A16” 
 

Para ligar o dispositivo, pressione brevemente o botão Liga/Desliga. A tela surgirá 
imediatamente e o dispositivo estará inicializado. Em aproximadamente 30 segundos o 
“plusoptiX A16” está pronto para ser usado. Após a primeira ativação, será exibida na tela a 
página da data e hora.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O formato de hora e data selecionado é aceso em forma colorida (1). Ajuste a atual data e 
hora, tocando as setas laranja (2). Com o gancho verde (3) você confirma os seus 
lançamentos. A data, hora, e os formatos da indicação podem ser depois alterados (4). (Ver 
capitulo 5.1 “Configurando o dispositivo”). 
 
Para ligar o dispositivo, pressione brevemente o botão Liga/Desliga. A tela apagará 
imediatamente e o dispositivo desligará. O LED verde piscará até que o "plusoptiX A16" 
esteja desligado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)   3)   4)  

Screenshot 1: Ajustar data e hora 

Botões 
formato da hora 

Botões 
formato da data 

Botão 
ajustar data 

Botão 
Ajustar hora 
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2.5 Mensagens na tela e vídeos tutoriais 
 

Todas as mensagens de tela do “plusoptiX A16” são configuradas da mesma maneira. O 
cabeçalho está localizado no topo, a seção de informação no centro e a barra de navegação 
no fundo. Através do botão com o “?” azul (1) você chega à visualização dos vídeos de 
treino disponíveis. Com o “X” vermelho (2) você volta desta visualização à página inicial. 
 
 

 

 
 
 
 

Nota: 
Assistir ao vídeos tutoriais não substitui a leitura deste manual. Os tutoriais 
servem apenas para demonstração. 

 
 
 
 

O cabeçalho exibe o status. Ele contém, entre outras coisas: 
 

- Data e hora à esquerda  
 

 

A barra de navegação serve para operar o dispositivo. Para selecionar, estão disponíveis, 
entre outros: 
 

- a roda dentada (3), para acessar as configurações 
- a lupa (4) para acessar o banco de dados 
- o botão “GO” (5) para iniciar uma medição  

 (Quando o botão “GO” estiver piscando, por meio de toque poderá ser iniciada uma 
medição.) 

- o “?” azul (1) para acessar os vídeos tutoriais disponíveis 
- o “X” vermelho (2) que interrompe a operação sem salvar e retorna para a tela anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  2)   3)    4)    5)     

Figura 5: Alternar entre tela e vídeos tutoriais  

Seção de 
informação 

Barra de 
navegação 

Vídeos tutoriais 

Cabeçalho 



  
  

Seite 11/53 

 

3 Fazendo medições 

O “plusoptiX A16" mede ambos os olhos simultaneamente (binocular) em 0,5 segundos a 
uma distância de um metro. Assim, até mesmo em crianças a partir de seis meses de idade, 
com baixa capacidade de atenção, é possível realizar medições. A medição simultânea de 
ambos os olhos também possibilita uma comparação confiável dos valores de medição de 
ambos os olhos.  
 
 
3.1 Atenções com o ambiente da sala 
 

 
A medição é feita com luz infravermelha, também contida na luz solar e na luz, por 
exemplo, de lâmpadas incandescentes e de halogênio. Esta luz infravermelha é 
invisível ao olho humano, sendo totalmente inofensiva.  
 

 
Para obter valores de medição corretos, é importante evitar a interferência de 
fontes de infravermelho na sala de exame. Por isso, feche as cortinas, persianas 
ou venezianas, a fim de excluir os raios solares.  
 
 
 

Desligue todas as fontes de luz que irradiam calor. Isto não quer dizer que a sala 
de exame deve ficar no escuro. Fontes de luz fria como, por exemplo, lâmpadas 
econômicas ou lâmpadas neon não prejudicam os valores medidos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 6: Ambiente da medição< 

 

Para se poder realizar a medição, a criança deverá olhar para o dispositivo. Assegure que a 
criança esteja sentada bem ereta e não vire a cabeça para os lados. Os joelhos e o nariz da 
criança devem estar voltados para a câmera. 
 

A atenção de crianças pequenas é atraída por um som especial de “trinado” para olhar para 
o “plusoptiX A16”. No entanto, isto somente funcionará se a criança não for distraída por 
outras pessoas ou objetos na sala de exames. Por isso, feche as portas para a sala de 
exames e evite atitudes que interfiram na atenção da criança, como andar na sala ou estalar 
os dedos. Não utilize outros recursos para fixar a atenção! 
 

1 metro 

na altura dos olhos 

Sem luz solar direta 

diâmetro da pupilar 
mínimo 4mm 
máximo 8mm 
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3.2 Preparando uma medição  
 
 

Uma vez fixada a data e a hora, a tela inicial será apresentada sempre que o dispositivo for 
ativado.  
 
 

 
 

Screenshot 2: Página inicial  
 
 
Uma medição pode ser realizada em forma anônima ou com indicação de dados do 
paciente. Sem prévio registro ou seleção de dados de paciente já memorizados, a medição 
será feita com uma ID de paciente anônima sequencial. Esta é constituída como segue: 
 

<últimos 4 dígitos do número de série>-<número sequencial>-<data>-<hora> 
 
O período de concentração visual de crianças pequenas é muito curto. Aproveite o fato de 
que a sala de exame é desconhecida à criança. Um som de trinado chamativo da atenção 
neste ambiente desconhecido sempre desperta interesse. Evite conversas extensas com os 
pais antes da medição.  
 
Há as seguintes possibilidades para o lançamento de dados do paciente: 

- Digitar ou abrir dados do paciente antes da medição (Capítulo 4.2.1) 
- Lançar ou chamar dados do paciente depois da medição (Capítulo 4.2.2) 
- Importar pacientes do software do consultório antes da medição (CSV) (Capítulo 4.2.3) 

 
Escolha o modo de medição tocando em um dos seguintes botões: 

 
 

Comece a medição diretamente depois de escolher o modo da medição.  
 
 
 

1)  

 

 
 

 

 

 

 

Medição monocular 
Medição do olho direito 

(OD) 
 

Medição binocular 
Medição simultânea do olho esquerdo 

(OE)  
e do olho direito (OD) 

Medição monocular            
Medição do olho 
esquerdo (OE) 
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A imagem está desfocada e duas barras vermelhas aparecem ao lado da imagem da câmera. 
Como a distância de medição é muito grande, a cabeça do paciente é quase completamente 
visível. Mova o "plusoptiX A16" em direção ao paciente até que a imagem da câmera esteja 
nítida na tela e as duas pupilas apareçam circuladas em verde. 

A imagem está desfocada e duas barras vermelhas aparecem ao lado da imagem da câmera. 
Como a distância de medição é muito pequena, os olhos são visíveis na borda da imagem. 
Afaste o "plusoptiX A16" do paciente até que a imagem da câmera esteja nítida na tela e as 
duas pupilas apareçam circuladas em verde. 

A imagem é nítida na tela, as barras estão verdes e ambas as pupilas estão contornadas em 
verde. Assim que ambas as pupilas estiverem circuladas em verde, a linha entre as pupilas fica 
verde e toca outro som “de trinado“. O "plusoptiX A16" está agora a um metro de distância da 
criança e a medição começa automaticamente. Um som "ping" sinaliza o final da medição. 

 
3.3 Começar a medição e alinhar o “plusoptiX A16”    
 

- Segure o “plusoptiX A16” a cerca de 1,2 metro de distância na altura dos olhos da 
criança. A distância de medição é 1 metro, mas é necessário treinamento para avaliar 
pronta e corretamente esta distância da medição no espaço. Será mais simples manter 
no início da medição o “plusoptiX A16” um pouco mais distante para depois aproximar 
lentamente da criança.  

- Tocando no botão “GO” piscante (1) ou pressionando o obturador, você ligará a câmera e 
um som de trinado far-se-á ouvir. Agora você verá a imagem da câmera na tela.  

 

 
Nota:  
Uma medição já iniciada poderá ser interrompida mediante toque na tela. 

 
 

- Alinhe o “plusoptiX A18” de tal maneira que ambos os olhos possam ser vistos na tela e 
depois movimente o “plusoptiX A18” lentamente na direção do paciente, até que a 
imagem da câmera possa ser vista bem nítida na tela. Inicialmente, as pupilas terão uma 
borda com quadrados brancos (a imagem ainda está muito imprecisa), depois terá bordas 
vermelhas e finalmente círculos verdes (ver ilustração 7). 

 

 

 
 

1)  

Figura 7: Acertar a distância de medição 
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Caso não obtenha nenhum valor, verifique se as seguintes condições foram atendidas:  

 
 

a) Distância certa: 
A distância da medição deve ser entre 95 cm e 105 cm. Verifique se a imagem da 
câmera está bem nítida na tela. Na imagem da câmera os diferentes pelos das 
pálpebras devem poder ser reconhecidos claramente. 

 
 
 

Nota: 
Se a tela tremer, leia por favor o capítulo 6.2 b) “A tela treme”. 

 
 
 
 

b) O paciente olha para a lente da câmera: 
O “plusoptiX A16” e os olhos do paciente precisam estar alinhados entre si. O paciente 
deverá olhar para o nariz do smiley. Portanto, evite os auxílios de fixação extras. 
Examine se nos cartões de visualização, na borda esquerda e direita da imagem da 
página de resultados de “valores medidos” podem ser vistos pontos verdes (ver capítulo 
3.4). 
 

 

c) Ambas as pupilas aparecem inteiras na imagem da câmera: 
As pupilas não podem ser encobertas pelas pálpebras, cílios ou cabelos. Examine se as 
duas pupilas podem ser vistas completamente na tela e se elas têm uma borda verde. 

 

d) O tamanho das pupilas é entre 4 e 8 mm:  
Os diâmetros das duas pupilas tem que estar entre 4 e 8 mm.  

 
 

Nota: 
Se durante a medição a criança não estiver olhando para o nariz do rosto 
Smiley, isto pode resultar em interrupção da medição ou em valores medidos 
errados da simetria do olhar. Por isso, não use outras ajudas externas de 
fixação! 

 
 
 
 

Nota: 
Se for mostrada uma mensagem de erro vermelha, leia por favor, o Capítulo 6.3 
“Solução de problemas com interrupções da medição”. 
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3.4 Visualizar os resultados da medição 
 

Como o espaço na tela é limitado, os resultados da medição são distribuídos em três 
páginas. Após a medição será mostrado primeiro a página de resultados “Valores de 
medição”. Ao tocar no respectivo símbolo no centro da linha de navegação você pode abrir 
qualquer uma das três páginas de resultados. 
 
 

 
 

Caso tenha sido feita uma medição anônima, na linha do título será mostrado um número ID 
sequencial. Aperte o botão com a impressora (1) para documentar os resultados da medição 
(ver capítulo 4 “Documentar resultados de medição”). 
Se antes da medição foram lançados, abertos ou importados dados de paciente usando o 
software do consultório, a memorização dos valores medidos será feita automaticamente. 
 

Depois de ver os resultados da medição você poderá, com o “X” vermelho, voltar para a 
página inicial e continuar a operação. A este respeito encontram-se mais informações no 
capítulo 3.5 “Fazer a próxima medição“. 
 

Atenção: 
Em uma medição anônima não se grava automaticamente um protocolo de 
medição. Voltando para a página inicial sem antes gravar, o protocolo de medição 
não poderá mais ser gravado e impresso. 
Os valores medidos, por sua vez, serão memorizados também em uma medição 
anônima, sob uma ID sequencial. Esta será mostrada na linha do título. Se você 
lembrar esta ID sequencial, você poderá mais tarde acessar os valores medidos 
no banco de dados 
. 

 
 

Página de resultados “Imagem da câmera” 
 

O controle da última imagem de câmera serve para reconhecer turvações da mídia que não 
resultem em interrupção da medição.  
 
 

Nota: 
Verifique após cada medição na página de resultados “Imagem da câmera” se 
ambas as pupilas apresentam claridade igual e se dentro das pupilas podem ser 
reconhecidas estruturas. Caso sejam reconhecidas diferenças de claridade ou 
estruturas, os olhos precisam, de qualquer maneira, ser examinados mais 
detalhadamente.  

 

Screenshot 3: Visualização das páginas de resultados 

Página de resultados 
Imagem da câmera 

Página de resultados  
Valores medidos 

Página de resultados 
Banco de dados 
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Medições Concluídas 

Interrupção da medição 

1)  2)  

 

Página de resultados “Valores medidos“   

Os valores medidos serão mostrados separadamente para o olho direito (OD) e para o olho 
esquerdo (OE). 
 

 

 
 
 
Se os valores medidos estiverem situados fora da área da medição, ao invés de um valor 
numérico quantitativo será apenas mostrado “HYP” (de hiperopia) ou “MYO” (de miopia) 
como valor medido da esfera. 
 
 

Além dos valores medidos, será mostrado um resultado da medição: 

Medição concluída com sucesso. 

 
Medição interrompida sem êxito. 
 

 
 
Eventualmente será também mostrada uma mensagem de erro vermelha: 
 

Se for mostrada uma mensagem de erro vermelha, leia por favor o 
Capítulo 6.3 “Solução de problemas com interrupções da medição”.  

 

Screenshot 4: Visualizando os valores medidos 
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Nas margens esquerda e direita da tela você verá os cartões de visualização para cada 
olho. Estas mostram as direções de visualização dos olhos durante a medição. Assim que 
um dos olhos estiver direcionado para o lado em mais do que 10 graus em relação à câmera 
(o correspondente ao interior dos dois círculos), os pontos no cartão de visualização serão 
mostrados em vermelho. Então a medição não será possível e será interrompida sem 
resultados.  
 

O “plusoptiX A16” compara as direções do olhar dos dois olhos e calcula a assimetria das 
direções do olhar (ASY). Uma assimetria de 0° corresponde a uma simetria perfeita. 
Direções de visualização assimétricas podem ser causadas por estrabismo ou fixação 
descentrada.  
 
 

Nota: 
Se, durante uma medição, a criança não estiver olhando para o nariz do rosto 
Smiley, o resultado pode ser interrupção da medição ou em valores de medição 
errados da assimetria da direção de visualização. Por isso, não use outras ajudas 
externas de fixação! 

 
 
 

Atenção: 
A assimetria indicada da direção do olhar não corresponde ao ângulo de 
estrabismo. 

 
 

 
Página de resultados “Banco de Dados” 

 

Cada medição bem-sucedida é documentada automaticamente em ordem cronológica no 
banco de dados. As medidas interrompidas não são salvas. 
 
 

 
 
 
 

Após uma medição, os valores medidos podem ser memorizados como protocolo de 
medição. Para tanto, toque no botão com a impressora (1) na linha de navegação de uma 
página de resultados escolhida para salvar um protocolo de medição na memória USB. 
Maiores informações sobre a documentação dos resultados da medição você encontrará no 
capítulo 4 “Documentar resultados de medição“. 
 
 

1)   

Screenshot 5: Página de resultado “Banco de Dados” 
 

Documentar os 
resultados das 

medições 
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3.5 Fazer a próxima medição 
 
 

Atenção: 
Em uma medição anônima não é gravado automaticamente um protocolo de 
medição. Se voltar para a página inicial sem antes gravar, o protocolo de medição 
não poderá mais ser gravado e impresso. 
Os valores medidos, por sua vez, serão memorizados também em uma medição 
anônima, sob uma ID sequencial. Esta será mostrada na linha do título. Guardando 
essa ID sequencial, você poderá acessar os valores medidos no banco de dados. 
 
 

 

Após uma medição concluída, independentemente do resultado da medição, seja “Medição 
concluída” ou “Interrupção da medição”, você poderá: 
 
 

 
 

 

Pressionando o obturador, medir novamente o mesmo paciente no modo de 
medição já ajustado.  

 

 

 

 

Medir novamente o mesmo paciente em um modo de medição diferente (por 
exemplo, monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de navegação, 
a fim de aceitar dados do paciente já lançados ou selecionado para a próxima 
medição.  
 

 

 
 

 

Tocando no botão com o X vermelho, retornar à página inicial. Dados já lançados 
ou selecionados do paciente serão descartados.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Seite 19/53 

4 Documentar resultados de medição 

Para documentar os resultados da medição um protocolo de medição poderá ser 
memorizado em uma memória USB. 
 

Para tanto, toque o botão com a impressora (1) na linha de navegação de uma página de 
resultados qualquer. Depois será mostrado um formulário de entrada de dados do paciente. 
Lance os dados do paciente (ver capítulo 4.2 “Digitar ou abrir dados de paciente com o 
“plusoptiX A16“”) que devem ser mostrados no protocolo de medição confirme com o 
gancho verde  (2).  

Se quiser documentar os resultados da medição em forma anônima, toque logo no gancho 
(2) na linha de navegação. Desta forma, você pula a entrada de dados do paciente. O 
“plusoptiX A16” salva a medição sob uma ID sequencial de cada paciente. Esta é constituída 
como segue: 
 

<últimos 4 dígitos do número de série>-<número sequencial>-<Data>-<hora> 
 
Depois de confirmar a inserção dos dados, em ambos os casos será enviado um comando 
de impressão via interface infravermelha e ao mesmo tempo será gravado o protocolo da 
medição em uma memória USB.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1)   2)    
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4.1 Salvar o protocolo de medição em memória USB  
 
O protocolo de medição serve para documentar os valores medidos e a última imagem da 
câmera. Em uma medição anônima, o protocolo de medição somente será salvo no cartão 
SD depois da confirmação dos dados do paciente.  
Se os dados do paciente já foram digitados ou abertos antes da medição, o protocolo da 
medição será automaticamente salvo como arquivo PDF em uma memória USB no fim de 
cada medição bem-sucedida.  
 

Para poder alocar estes protocolos de medição aos respectivos pacientes, as informações 
de paciente lançadas se encontram no nome do arquivo. Se no “plusoptiX A16” tiver sido 
adicionada, ao invés do nome do paciente, ou junto com esse nome, uma ID do paciente, 
então será esta ID que estará no nome do arquivo e não o nome do paciente. 
Adicionalmente aos dados lançados, será acrescentado um carimbo de data e de hora.  
Nome do arquivo PDF:   Sobrenome_Pronome-JJJJMMTT-HHMMSS.pdf 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8: Amostra de um protocolo de medição (A4) 
 

Dados do 
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bottom.png 
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Na borda superior e inferior do protocolo de medição encontram-se os infográficos. Você 
poderá configurá-los livremente. Faça seu gráfico no formato png com um tamanho de 2200 
x 570 Pixel (L x A) e nomeie-o ou “top.png” para o Infográfico na borda superior do protocolo 
de medição ou “bottom.png” para o infográfico na borda inferior. Copie o seu gráfico para o 
diretório raíz de uma memória USB. Ao conectar a memória USB no “plusoptiX A16” em 
funcionamento, o seu gráfico será automaticamente carregado. Um modelo de gráfico com 
as medidas corretas para o infográfico você encontra na área do download de nossa 
homepage (www.plusoptix.com). 
Para imprimir o protocolo de medição na sua impressora de rede ou do local de trabalho, 
você precisa abrir o arquivo PDF do protocolo de medição do seu computador no local de 
trabalho. Para tanto estão disponíveis quatro diferentes possibilidades de acesso: 
 

 
Atenção: 
O protocolo de medição será salvo não no banco de dados de paciente 
integrada, mas na memória USB conectada. Posteriormente, os protocolos de 
medição não poderão mais ser abertos no banco de dados de pacientes 
integrado. Se o dispositivo estiver integrado no seu software do consultório 
através da interface CSV, o protocolo será enviado automaticamente para o seu 
software de consultório, desde que esta seleção esteja ativada nas 
configurações. Neste caso, você não precisa inserir uma memória USB para 
transferir o arquivo PDF. 

 

Salvar o protocolo de medição leva alguns segundos e depende da memória 
USB. Se a memória USB for retirada muito cedo ou se a URL for aberta muito 
cedo, o arquivo PDF ainda não estará salvo. Neste caso, insira a memória USB 
novamente no “plusoptiX A16” ou abra novamente a URL. O protocolo de 
medição será então salvo na memória USB ou mostrado abaixo da URL.  

 

 
 

Conectar a memória USB diretamente no computador do local de trabalho  
Abra o Explorador de Arquivos ou o Finder da Apple e abra o protocolo de 
medição a ser impresso. É possível imprimir o protocolo de medição em 
qualquer impressora conectada à sua rede ou ao seu computador no local de 
trabalho. 
 

 
 

Acesso manual à rede (LAN / WLAN) - vide capítulo 5.4 
 

Acessar arquivo em URL:              \\px16-xxxx\pdf (Windows Explorer) 
        smb://px16-xxxx/pdf (Apple Finder) 
 

O marcador de posição “xxxx” representa os últimos quatro dígitos do número de 
série.  
Quando no computador do local de trabalho aparece a mensagem de erro 
“Acesso negado”, abra de novo o Explorador de Arquivos ou Apple Finder. 
 
 

Acesso automático à rede com plusoptiXconnect 
plusoptiXconnect é um freeware para imprimir automaticamente os protocolos de 
medição que poderá ser baixado em nossa homepage (www.plusoptix.com). 
 
 
Integração do „plusoptiX A16C“ no software do seu consultório - vide 
capítulo 4.2.3 
Como alternativa ao registro manual dos dados do paciente, o “plusoptiX A16” 
também poderá ser integrado no software do consultório. Após a medição, os 
resultados serão automaticamente transmitidos de volta para o software do seu 
consultório. É possível imprimir o protocolo de medição em qualquer impressora 
conectada à sua rede ou ao seu computador no local de trabalho.   
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4.2 Digitar ou abrir dados de paciente com o “plusoptiX A16“ 
 
Os dados do paciente podem ser digitados ou abertos antes de uma medição para preparo 
de um exame (ver capítulo 4.2.1) ou após uma medição para documentação dos resultados 
da medição (ver capítulo 4.2.2).  
 

Como alternativa para o lançamento manual dos dados do paciente, o “plusoptiX A16” 
também poderá ser integrado no software do seu consultório (ver capítulo 4.2.3) ou os 
dados do paciente, em forma de tabela CSV poderão ser importados para o banco de dados 
via interface USB (ver capítulo 4.2.4). 
 
 

4.2.1 Digitar ou abrir dados do paciente antes da medição 
 
 

Para preparo de uma medição os dados do paciente também podem ser lançados ou 
chamados do banco de dados. A medição iniciada em seguida será então realizada de 
acordo com os dados do paciente previamente lançados ou selecionados.  
 
 

 

Nota: 
Para digitar dados de pacientes é preciso conectar um teclado via USB. 
 

 
Com a entrada intuitiva de dados do paciente você não precisará alternar entre os diferentes 
campos de um formulário. Simplesmente digite os dados pessoais do paciente, sempre 
separados com um espaço em branco, na janela de entrada: por exemplo, Schmidt 
Nürnberg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder identificar inequivocamente um paciente no banco de dados, é obrigatório digitar 
o prenome e sobrenome ou alternativamente um ID de paciente. Informações sobre data de 
nascimento, local do exame e dados de contato são opcionais. 
 
Agora organize os dados inseridos, tocando no respectivo campo, segundo a sequência das 
informações: 
 

 “Schmidt” é o sobrenome   Toque no campo ”Sobrenome” 
 “Nürnberg“ é o local   Toque no campo "Opcional: local! 

Screenshot 6: Digitar dados do paciente  
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Depois de organizar todos os dados inseridos, a tela muda para uma página de 
visualização. Se faltar alguma informação necessária para um paciente claramente 
identificado, o campo correspondente será marcado em vermelho. Os dados somente 
poderão ser salvos quando todos os campos em vermelho estiverem preenchidos.  
 
 

 
 

 
 
Assim que você tiver lançado todos os necessários dados do paciente, ou seja, ou o 
pronome e sobrenome ou ID de paciente, aparecerá um gancho verde (1) na linha de 
navegação. Agora, ao tocar o gancho verde (1) você poderá memorizar os dados do 
paciente ou tocando o X vermelho (2), poderá alocar os dados novamente (Screenshot 7).  
Por renovado tocar no X vermelho (2) você poderá descartar os dados registados.   
 
Caso dados já estejam memorizados no banco de dados, durante o lançamento será feita a 
busca automática de entradas correspondentes no banco de dados. Se forem achados no 
máximo 4 tópicos de dados com a mesma cadeia de sinais, esses serão mostrados em uma 
lista curta (Screenshot 9).  A fim de selecionar um paciente desta lista curta, toque 
simplesmente no seu lançamento na lista curta.  
Caso não seja achado um lançamento com cadeia de sinais idêntica, será mostrada a 
página de lançamento de dados do paciente para registrar novos dados de paciente (ver 
Screenshot 6).  
 
 

1)   2)  

Screenshot 8: Dados que faltam 

Screenshot 7: Alocar dados do paciente  
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Depois de selecionar uma entrada, você chegará ao registro de dados do paciente. Se o 
paciente foi selecionado do banco de dados, serão mostrados todos os resultados da 
medição salvos deste paciente. 
 

 

 
 

A partir do registro de dados do paciente você poderá: 

 
 

 
 

 

Premendo o obturador do paciente registrado ou chamado, medir no modo de 
medição ajustado.  
 

 

 

 

Fazer uma medição do paciente registrado ou chamado em outro modo de 
medição, (p.ex. monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de 
navegação para aceitar dados do paciente já lançados ou selecionados para a 
próxima medição.  
 

 

 
 

 

Tocando no botão com o X vermelho, retornar à página inicial. Dados já lançados 
ou selecionados do paciente serão descartados.  
 

 
  

Screenshot 10: Registro de dados do paciente 

Screenshot 9: Lista curta de entradas de pacientes 
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4.2.2 Lançar ou chamar dados do paciente depois da medição 
 
 

Para fins de documentar os resultados da medição é possível, após cada medição, digitar 
novamente os dados do paciente ou acessar os dados já salvos no banco de dados. Uma 
medição já realizada pode, assim, ser alocada a um determinado paciente no banco de 
dados. 
 

 
 

Nota: 
Para digitar dados de pacientes é preciso conectar um teclado via USB. 
 

 
 

Com a entrada intuitiva de dados do paciente você não precisará alternar entre os diferentes 
campos de um formulário. Simplesmente digite os dados pessoais do paciente, sempre 
separados com um espaço em branco, na janela de entrada: por exemplo, Schmidt 
Nürnberg. por exemplo, Schmidt Nürnberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder identificar inequivocamente um paciente no banco de dados, é obrigatório digitar 
o prenome e sobrenome ou alternativamente um ID de paciente. Informações sobre data de 
nascimento, local do exame e dados de contato são opcionais. 
 

Agora organize os dados inseridos, tocando no respectivo campo, segundo a sequência das 
informações: 
 

 “Schmidt“ é o sobrenome   Toque no campo ”Sobrenome” 
 “Nürnberg“ é o local   Toque no campo "Opcional: local! 
 

 

 

Screenshot 11: Inserir dados do paciente  
 

Screenshot 12: Alocar os dados do paciente  
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Depois de organizar todos os dados inseridos, a tela muda para uma página de 
visualização. Se faltar alguma indicação necessária para um paciente que possa ser 
identificado inequivocamente, o campo correspondente será marcado em vermelho. Os 
dados somente poderão ser salvos quando todos os campos em vermelho estiverem 
preenchidos.  
 
 

 
 
 
Tão logo você tiver lançado todos os necessários dados do paciente, ou seja, ou o pronome 
e sobrenome ou ID de paciente, aparecerá um gancho verde (1) na linha de navegação. 
Agora, ao tocar o gancho verde (1) você poderá memorizar os dados do paciente ou 
tocando o X vermelho (2), poderá alocar os dados novamente (Screenshot 12). Por 
renovado tocar no X vermelho (2) você poderá descartar os dados registados.   
 
Caso já haja dados armazenados no banco de dados, durante a digitação será feita uma 
busca automática de entradas correspondentes no banco de dados. Se forem achados no 
máximo 4 tópicos de dados com a mesma cadeia de sinais, esses serão mostrados em uma 
lista curta (Screenshot 14). A fim de selecionar um paciente desta lista curta, toque 
simplesmente no seu lançamento na lista curta.  
Caso não seja achado uma entrada com cadeia de sinais idêntica, será mostrada a página 
de entrada de dados do paciente para digitar novos dados de paciente (ver Screenshot 11).  
 
 

 
 
 
 
 
 

1)   2)  

Screenshot 13: Dado que falta 

Screenshot 14: Lista curta de entradas  com cadeia de caracteres idêntica  
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Após a confirmação dos dados do paciente inseridos ou selecionados, você voltará para a 
página de resultados anterior. O nome do paciente (ou seja, a ID de paciente) será mostrada 
na linha de título, i.e., de topo. Uma entrada no banco de dados (ver Screenshot 15) foi feita 
na página de resultados “Banco de dados“, o protocolo de medição é salvo na memória USB 
e o comando de impressão é enviado via interface infravermelha (ver 4 “Uso de acordo com 
a finalidade e responsabilidade do operador”).  Se o paciente foi selecionado do banco de 
dados serão mostrados todos os resultados da medição salvos deste paciente. 
 
 

  
 
 
 

A partir da página de resultados “Banco de dados” você poderá: 
 

 
 

 

Pressionando o obturador, medir novamente um mesmo paciente no modo de 
medição já ajustado.  

 

 

 

 

Medir novamente o mesmo paciente em um modo de medição diferente (por 
exemplo, monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de navegação, 
a fim de aceitar dados do paciente já lançados ou selecionado para a próxima 
medição.  
 

 

 
 

 

Tocando no botão com o X vermelho, retornar à página inicial. Dados já lançados 
ou selecionados do paciente serão descartados.  
 

 

4.2.3 Importar pacientes do software do consultório antes da medição (CSV) 
 

Como alternativa à entrada manual de dados do paciente, o “plusoptiX A16” também poderá 
ser integrado no software do consultório. Os dados do paciente transferidos antes da 
medição automaticamente do seu software do consultório para o “plusoptiX A16” e os 
resultados da medição, após a medição, serão automaticamente retornados ao software do 
seu consultório.   
 

Uma instrução para integrar o “plusoptiX A16” no software do seu consultório poderá ser 
baixada em nossa homepage (www.plusoptix.com). 
 
 

Nota:  
Para que a transmissão de dados funcione com o seu software, o software do 
seu consultório terá de apoiar esta interface. Informe-se junto ao fornecedor do 
software do seu consultório se este aparelho PlusoptiX é compatível. 

Screenshot 15: Nova entrada na página de resultados „Banco de dados“ 
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4.2.4 Importação de dados de paciente pela interface USB  
 

Dados de paciente podem ser importados na forma de uma tabela CSV pela interface USB 
para serem integrados no banco de dados.  
 
 

Nota: 
Dados de pacientes importados são sempre adicionados aos dados já existentes 
no banco de dados. Os arquivos já existentes não serão apagados. 

 
 

Os campos de dados em uma tabela CSV que devem ser importados precisam: 
 

a) ser separados com o separador selecionado nas configurações ”,” (vírgula) ou “;“ (ponto e 
vírgula) 

b) conter 5 separadores (um separador terminal no fim depois do “contato” poderá ser 
opcionalmente integrado). 

c) manter esta sequência: sobrenome,prenome,data de nascimento,ID,local,contato 
d) em cada linha precisa constar pelo menos sobrenome, pronome ou ID; é opcional o 

registro de data de nascimento, local e contato. 
e) usar o mesmo formado de data, como o formato de data selecionado nas configurações 

(p.ex. 31.01.2013 ou 01/31/2013). Os anos são de quatro dígitos. 
 
 

 A B C D E F 

1 Sobrenome Prenome Data nasc. ID Local Contato 

2 Mustermann Hans 28.02.2010    

3    0123456789   

4 Musterfrau Hannelore 08.03.2008 AB12CD24 Bonn mh@mail.de 

5   18.06.2009 A-12-B-34-C Ortóptica 030-123456 
 

Figura 9: Modelo de uma tabela CSV 
 
 
 

Nota: 
Os títulos das colunas presentes na primeira linha não serão importadas. 
 

 

 
 

Salve sua tabela CSV sob o nome “input.csv” em pen drive no diretório “/db” e conecte o pen 
drive no “plusoptiX A16”. Toque depois nas configurações (1) o botão para a importação de 
dados (2). Será mostrada uma lista de todas as tabelas CSV existentes no registro “/db”. 
Selecione a Tabela CSV a ser importada e confirme a sua escolha por tocar no gancho 
verde (3) na linha de navegação. 
 

Antes de serem importados os dados do paciente, o “plusoptiX A16” controla 
automaticamente se os conjuntos dos dados estão corretos (p.ex., não deve haver números 
no campo “Nome”). No entanto, registros de dados trocados (p.ex. Pronome ao invés de 
Sobrenome) não podem ser automaticamente reconhecidos. Você é solicitado para controlar 
se os dados do paciente mostrados na tela são exibidos na sequência certa. Caso sim, 
confirme agora a importação de dados ao tocar o gancho verde (3) na linha de navegação.  
 
 
 
 
 
 
 

 1)    2)   3)  
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4.3 Exportação de dados 
 

Todos os dados de paciente e valores medidos são salvos em um banco de dados na 
memória interna do “plusoptiX A16”. Deste banco de dados poderão ser feitas cópias de 
segurança.  
 
 

Nota: 
Para evitar perda de dados, recomendamos fazer regularmente cópias de 
segurança. 

 
Toque no botão (1) nos ajustes. Selecione o formato de arquivo desejado para a exportação 
de dados. 
 
 

 

 
 

 

As tabelas CSV podem ser processadas com todos os programas convencionas 
de cálculo de tabelas.  
 

 

 

 

Os arquivos DB são considerados cópia de segurança e podem ser usados para 
recompor o banco de dados.  
Para restaurar o banco de dados, conecte o pen drive com o arquivo db 
exportado no seu registro “db” no “plusoptiX A16”. Aparecerá uma consulta se o 
banco de dados memorizado deve ser restaurado. Quando vários bancos de 
dados estiverem no registro principal da memória USB, na confirmação será 
recomposta a lista atual (por ordem de data da memorização). 
 
 

 
 
 

Nota: 
Ao restaurar um banco de dados, será salva, inicialmente, uma cópia de 
segurança do banco de dados existente no “plusoptiX A16” na memória USB. 
Em seguida, o banco de dados existente no “plusoptiX A16” será sobrescrito 
com o banco de dados a ser recuperado. Os dois bancos de dados não serão 
fundidos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Se estiver acoplada uma memória USB, será salva uma cópia de segurança no formato 
escolhido na memória USB.  
Caso nenhuma memória USB estiver acoplada, será salva uma cópia de segurança no 
formato escolhido em um ordenador de transferência URL:\\px16-xxxx\transfer\). O fixador 
de local “xxxx” representa os últimos quatro dígitos do número de série. Você recebe acesso 
sobre o registro de transferência liberado. 
 

1)  

Screenshot 16: Exportação de dados  

Local de 
armazenamento:      

memória USB, 
diretório “db” 

Local de 
armazenamen
to: diretório de 

transferência 
X 
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4.4 Deletar lançamentos do banco de dados  
 

Valores medidos poderão ser deletados do banco de dados. 
 

Toque na medição que quer deletar e, em seguida, o botão de deletar (1) à direita ao lado 
da etiqueta. Confirme a consulta de segurança com o gancho verde (2).  
 

 
 
 
 
Caso queira deletar o paciente com os valores de medição memorizados, pressione o 
símbolo (1) ao lado dos campos de registro e confirme a consulta de segurança com o 
gancho verde (2). 
 
 

 
 
 
 
Se não quiser deletar os valores medidos ou o paciente, descarte a seleção com o “x” 
vermelho (3) na linha de navegação.  
Ao tocar novamente no “X” (3) vermelho ou premendo o obturador, você volta para a página 
de partida. 
 
 

1)   2)  3)  

Excluir paciente 
mostrado e 

todos os valores 
medidos 

Screenshot 17: Apagar entradas do banco de dados 

Screenshot 18: Excluir pacientes do banco de dados 

Excluir valores 
medidos 
exibidos 

Selecionar 
medição 
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5 Dicas práticas para o manuseio 

5.1 Configurando o dispositivo 
 
Por meio das configurações você poderá adequar o “plusoptiX A16” às suas necessidades. 
Para acessar as configurações toque na roda dentada (1) na linha de navegação. Tocando o 
“X” vermelho (2), você retorna para a tela a partir da qual você acessou as configurações. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Configurações básicas Ver capítulo 5.2 

 

 
 

Ajustar data e hora Ver capítulo 2.4 

 

 
 

Selecionar idioma  

 

 
 

Configurar software  
e atualizar software 

Ver capítulo 5.5 

 

 
 

Criar acesso à rede via LAN / WLAN Ver capítulo 5.4 

 

 
 

Integração no software do consultório Ver capítulo 4.3.3 

 

 
 

Exportação de dados Ver capítulo 4.4 

 

 
 

Importação de dados do paciente Ver capítulo 4.3.4 

 

 
 

Excluir banco de dados Ver capítulo 4.5 

 

 
 

Ajustar bloqueio de tela Ver capítulo 5.3 

 

1)   2)  
 

Screenshot 19: Configurações 
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5.2 Configurações básicas 
 
Toque no botão (1) nos ajustes para chamar os ajustes básicos. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Escolha das indicações de astigmatismo 
O astigmatismo pode ser indicado como cilindro positivo ou cilindro negativo. 
 

 

 
 

 

Ajuste do volume 
Na posição 0% o som de chilreio está desativado. 
 

 

 
 

 

Ajuste de claridade da tela 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Uso de vírgula e ponto-e-vírgula como separadores nos arquivos CSV.  
O separador ajustado será usado em todos os arquivos CSV salvos no 
“plusoptiX A16”. Somente podem ser importados arquivos CSV que usam o 
separador ajustado.  
 

 
 
 
 

Confirme sua seleção com o gancho (2) verde ou descarte as alterações com o “X” (3) na 
linha de navegação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)  3)  

Screenshot 20: Fazer configurações 
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5.3 Bloquear a tela 
 

Para proteger os dados do paciente memorizados no “plusoptiX A16” contra acesso 
indevido, a tela poderá ser bloqueada. Para tanto, toque no cadeado (1) nos ajustes. 
 

  
 

Ativar bloqueio da tela: 
 

f) Toque no botão desativado com o cadeado (2)  
g) Digite na tela um PIN de seis posições com a ajuda do teclado  
h) Em seguida, toque o gancho verde (3) para ativar o bloqueio da tela ou o “X” vermelho (4) 

para descartar o registro. Tão logo o bloqueio esteja ativado, aparece o cadeado (1) na 
linha de navegação.  

 
 

Bloqueio da tela: 
 

i) Toque no cadeado (1) na linha de navegação para bloquear a tela. Tão logo a tela esteja 
bloqueada, somente poderá ser desbloqueada com o registro do pin de seis posições. 

 

 
Nota: 
O cadeado (1) somente aparecerá na linha de navegação quando você tiver 
ativado o bloqueio da tela nos ajustes.  
 

 
 

Desativar bloqueio da tela: 
 
j) Toque no botão desativado com o cadeado (5) e 
k) Digite sua senha 
l) Confirme em seguida com o gancho verde (3) ou com o “X” vermelho (4) para desfazer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)   3)  4)   5)  
 
 
 

Screenshot 21: Bloquear a tela 
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5.4 Criar acesso à rede via LAN / WLAN 
 

O „plusoptiX A16“ tem uma interface LAN e uma interface WLAN. Essas interfaces podem 
ser usadas para conexão com uma rede. Só é possível criar uma conexão LAN ou uma 
conexão WLAN. A conexão ativada será exibida na linha de título. LAN (1) e WLAN (2). 
 
 

 

Nota: 
A conexão LAN / WLAN com a rede é possível tanto com a indicação de um 
endereço IP como também pela alocação automática do endereço IP com a ajuda 
de um servidor DHCP. 

 
 
 
 

Criando uma conexão LAN 
 
 

Conecte o “plusoptiX A16“ com o seu ponto de rede por meio de um cabo LAN. Não são 
necessários outros ajustes. Na página inicial, o símbolo da LAN é exibido no canto superior 
direito do cabeçalho (1). Para visualizar o endereço IP e o nome do host do seu "plusoptiX 
A16", abra a página "Configurando o acesso à rede LAN / WLAN" tocando no ícone (3) nas 
configurações. 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1)  2)  3)  

Endereço IP e 
hostname 

Screenshot 22: Exibição do endereço IP e hostname 
na conexão LAN 
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Criando uma conexão WLAN 
 

A interface WLAN está desativada nas configurações de fábrica. Quando a interface WLAN 
for ativada, a interface LAN será desativada automaticamente. 
 
 

m) Toque no botão (1) nas configurações para chegar a essa tela.  
 
 

 

 
 

n) Toque no botão (2) para ativar a interface WLAN.  O "plusoptiX A16" procura 
automaticamente todas as redes disponíveis ao alcance e as exibe. Toque na seta para 
baixo (3) para ver a lista. 

o) Toque no botão Repetir (4) para repetir a busca de redes disponíveis. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

p) O "plusoptiX A16" exibe apenas redes protegidas por senha. Toque o registro 
correspondente na tela, para escolher uma rede sem fio.  
 

 
 
 

 

1)   2)   3)   4)    

Screenshot 24: Lista das conexões WLAN ativas 

Screenshot 23: Ativar WLAN  
 

Mensagem de 
erro: rede 
WLAN não 
configurada 
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q) Digite a senha no campo de entrada e confirme com o gancho  verde (1) na barra de 

navegação. Pouco depois a tela será automaticamente fechada e aparecerá a tela dos 
ajustes. O “plusoptiX A16” está agora conectado à rede e a senha para a rede escolhida 
está memorizada.  

 

 
 

Nota: 
Caso se queira modificar uma senha já memorizada, a rede deverá ser 
novamente escolhida na lista e a nova senha deverá ser digitada.  

 

Se o “plusoptiX A16” já estiver ligado com uma WLAN, na tela da WLAN pode ser visto um 
gancho verde (1) no lugar do símbolo de aviso de erro. O nome da WLAN aparece com 
fundo branco e o endereço IP e o hostname serão mostrados ao lado da senha (2). 

 
 

Nota: 
Se você desligar o "plusoptiX A16" com a WLAN ativa, ele se conectará 
automaticamente à WLAN selecionada cada vez que for ligado. 

 
 
 

Para desligar a interface WLAN, toque no botão (3). A tela voltará automaticamente para as 
configurações. 
 
 
 

1)   2)   3)  

Digitar senha 

Screenshot 25: Digitar senha para uma conexão WLAN 

Screenshot 26: Visualizar conexões de rede ativas 

WLAN ativada 

Rede WLAN-
configurada 

Endereço IP  
e hostname 
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Quando a ligação WLAN estiver com interferência, ao invés do gancho verde será mostrado 
um triângulo de alerta com aviso de erro.  
 

 
 
 

 
 
 

Este aviso de erro indica que ou não foi digitada uma senha ou foi digitada uma 
senha falsa. 

 

 
 
 

Este aviso de erro mostra que o servidor DHCP não alocou endereço de IP ao 
„plusoptiX A16“. 

 

 

 

Este aviso de erro indica que o roteador WLAN está fora do alcance do “plusoptiX 
A16“ ou que ainda não foi criada uma rede WLAN ou então que a senha para a 
rede foi alterada. Neste caso, digite a nova senha. 
 
 

 

 
 

 

5.5 Baixar atualizações do software  
 

Recomendamos verificar regularmente se uma nova versão do software está disponível para 
download. A mais recente versão do software pode ser ou no computador do seu local de 
trabalho ou diretamente no seu “plusoptiX A16” via LAN/WLAN. Caso o seu “plusoptiX A16” 
já esteja com a versão mais atualizada, será mostrada a mensagem “A versão do software 
está atualizada”.  Para poder baixar uma atualização de software, você precisa de um pen 
drive vazio. 

 

 

Atenção:  
Durante o processo de atualização serão apagados todos os dados 
memorizados nó pen drive. Utilize, portanto, somente pen drives vazios. 
 
 
 

Nota:  
Depois de instalada a atualização, será mostrada uma mensagem para formatar 
o pen drive. Confirme esta mensagem se você quiser usar o pen drive após a 
atualização para gravar os protocolos de medição. Se pretende utilizar a 
memória USB para atualizar outras unidades do “plusoptiX A16”, não o formate. 

 
 

 
 

Baixar atualização de software no computador do local de trabalho 
 

Caso não possa ser feita uma conexão de Internet no “plusoptiX A16”, a atualização do 
software também poderá ser baixada no computador no local de trabalho.  
 

O update atual do software, bem como instruções para o download do arquivo, você 
encontrará na nossa homepage www.plusoptix.com 
 
 
 
 
 

 

Baixar a atualização do software diretamente no “plusoptiX A16” (LAN/WLAN) 
 
 
 

Nota: 
A atualização do software via WLAN dura aproximadamente 30-40 min, 
dependendo da velocidade de sua conexão com a Internet ou da intensidade de 
sinal. 

 
 

Se for baixar a atualização do software via WLAN, tome as seguintes providências para 
realizar a atualização do software. 
 
 

r) Insira um pen drive vazio. 
 

 

1)   
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s) Em Configurações toque no botão Configurar software (1). 
t) Em seguida toque no botão (2) para baixar a versão atualizada do software. 
u) Confirme com o gancho verde (3). Você será conduzido pelo processo de download (ver 

Figura 10).  
 

  
 
 

Durante o download, a atualização do software será salvo no pen drive e aparecerá uma 
confirmação. Tão logo você confirme com OK, o “plusoptiX A16” automaticamente será 
reiniciado e instalará o update do software salvo pen drive. 
 
 

 

 

1)   2)   3)  
 

Figura 10: Baixar atualizações do software via LAN/WLAN 

Screenshot 27: Baixar atualização do software  
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5.6 Conectar teclado e mouse USB (opcional) 
 
Para inserir dados no “plusoptiX A16” é necessário conectar um teclado USB comum no 
mercado. 
Conecte o seu teclado à interface USB do "plusoptiX A16". Como alternativa aos 
dispositivos de entrada com fio, você também pode conectar dispositivos de entrada sem fio. 
 
Se o mouse ou teclado conectados não funcionarem, verifique se o teclado USB ou mouse 
estão ligados, conectados corretamente ao “plusoptiX A16” e se estão com as baterias 
inseridas. Se mesmo assim o seu dispositivo de digitação não funcionar, então é porque não 
é suportado pelos drivers instalados no “plusoptiX A16”. Substitua o dispositivo por um de 
outro fabricante. 
 

 
Nota: 
Dispositivos externos que não funcionam não estão incluídos na garantia de 
assistência. 

 
 
Um teclado USB é necessário para: 
 
v) inserir e selecionar dados do paciente 
w) introduzir a senha nas configurações SLAN 
x) para as configurações de rede para integração na rede do consultório 
 
 
 
5.7 Conectar monitor externo (opcional) 
 
O “plusoptiX A16” possui uma interface DVI para conexão de um monitor externo. Este 
amplia a visualização das páginas de resultado. Assim é possível comentar, com 
comodidade, as páginas de resultados com o paciente.  
 
Conecte o monitor à interface DVI localizada na base do "plusoptiX A16". Enquanto a 
cabeça de medição estiver na base, a imagem será exibida no monitor externo e a tela do 
"plusoptiX A16" fica desligada. 
 
Antes da medição, tire a cabeça de medição da base. Agora a tela do "plusoptiX A16" estará 
ativa e o monitor externo será desligado. Isto é para evitar que a criança se distraia com a 
imagem do monitor externo durante a medição. 
 
Após a medição coloque a cabeça de medição novamente na base. Agora a tela do 
"plusoptiX A16" será desligada novamente e a tela do monitor exibe a imagem das páginas 
de resultados em uma visão ampliada. 
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6 Dicas de solução de problemas 

Mais de 80% de todas as requisições de serviço dizem respeito a erros ao ligar o “plusoptiX 
A16”, erros de operação da tela ou interrupções de medições causados por erros de uso do 
“plusoptiX A16”. Em casos muito raros os erros podem ser causados pelo próprio “plusoptiX 
A16”. Nos capítulos seguintes você encontrará instruções passo a passo para identificação 
e correção de erros. 
 
 
6.1 O “plusoptiX A16” não pode ser ligado 
 
Se o "plusoptiX A16" não ligar, conecte a fonte de alimentação a uma tomada elétrica e 
verifique se o LED verde no lado superior da fonte está aceso. Se não, use outra tomada. 
Agora conecte a fonte de alimentação de uso médico ao “pluoptiX A16”.  

 
 
 

6.2 Solução de falhas da tela 
 
 

 
a) Os botões da tela não funcionam 

 
A cada toque da tela, um pequeno cursor do mouse mostra o ponto que foi tocado na 
tela. Quando não conseguir selecionar um botão tocando na tela, verifique a posição do 
ponteiro do mouse na tela. Assegure que o ponteiro do mouse se encontre sobre o botão.  
 

 

Nota: 
Toque na tela com a unha ou com a ponta não perfurante de um lápis ou 
caneta.  

 

b) A tela treme  
 
Se a lente da câmera do “plusoptiX a16” estiver muito próximo de uma pessoa ou de um 
objeto, os LEDs infravermelho embutidos se desligam automaticamente. Então a imagem 
da câmera na tela não ficará iluminada e será mostrada em preto. Em um segundo o 
aparelho torna a ligar os LEDs infravermelho e se a pessoa ou o objeto ainda estiver 
muito próximo da lente da câmera, poder-se-á observar um breve tremular branco na 
tela, antes que os LEDs de infravermelho se apaguem novamente. 
Aumente simplesmente a distância entre a lente da câmera e a pessoa ou o objeto e a 
iluminação da imagem da câmera se ajustará novamente de forma automática. 
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6.3 Solução de problemas com interrupções da medição 
 

Se uma medição for interrompida, será mostrada uma mensagem de erro, uma 
recomendação de procedimento e ao invés de “medição concluída”, será mostrado o 
resultado de medição “interrupção da medição”.  

 
 

 
Screenshot 28: Página de resultados “Valores de medição” após uma “interrupção da 

medição” 
 

 
 

Nota: 
As causas dos erros detectados pelo “plusoptiX A16” são destacadas em 
vermelho na página de resultados "Valores medidos" e na página de resultados 
"Imagem da câmera". Após toda "Interrupção da medição", verifique essas duas 
páginas, a fim de delimitar as causas do problema.  
Geralmente na imagem da câmera é possível reconhecer melhor a causa da 
mensagem de erro do que na página de resultados "Valores da medição".  
 
 
 

Na relação abaixo estão listadas todas as mensagens de erro inseridas no software: 

a) Imagem não nítida! 
b) O cliente não olha para a câmera: 
c) Pupilas muito grandes! 
d) Pupilas muito pequenas! 
e) Interferência da radiação IR 
f) Não foram achadas pupilas! 
g) A medição está incompleta! 
h) Reflexos da retina muito escuros! 
i) Monocular: Cobrir OS! / Cobrir OD! 

 
 

Abaixo estão as descrições esses erros. 

  

Mensagem de 
erro 

Ação 
recomendada 

Resultado da 
medição 
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Neste exemplo o paciente está muito distante, além dos olhos vemos na imagem da 

câmera metade do rosto do paciente. 

 
Neste exemplo o paciente está muito perto do „plusoptiX A16“, os dois olhos estão 

muito próximos das beiradas da imagem da câmera. 

a) Imagem não nítida! 

 

 
Causa: Esta mensagem de erro é mostrada quando a distância de medição está 

incorreta. 
Razão: A câmera está focada fixamente em uma distância de medição de 1 metro e 

mede de uma distância entre 95 e 105 cm. 
Dica: A distância certa da medição você reconhece quando a imagem da câmera 

aparece com perfeita nitidez na tela e quando você pode reconhecer cada pelo 
das sobrancelhas e dos cílios.  
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Neste exemplo o paciente olha para a esquerda da câmera (na perspectiva do 
paciente). Os pontos vermelhos no mapa do olhar ilustra esta direção do olhar. 

  
 Neste exemplo as pupilas são maiores que 8,0 mm. 

b) O cliente não olha para a câmera: 

 
Causa: Esta mensagem de erro aparecerá quando o paciente não olhar para o 

hexágono no rosto da câmera.  
Razão: Para evitar falsas medições de refração na periferia dos olhos, ambos os olhos 

precisam estar alinhados para o centro da câmera. 
Dica: Posicione a criança de tal modo que os seus joelhos e nariz estejam 

direcionados para a câmera. Não use recursos externos de fixação e fique bem 
calmo! Na imagem da câmera, ambos os reflexos corneais têm que ser vistos 
centrados no centro das pupilas. Na página de resultados “Valores medidos” não 
podem aparecer nos dois cartões de visualização pontos vermelhos, mas 
somente pontos verdes. 

 
 
c) Pupilas muito grandes! 

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o diâmetro de uma ou de ambas 

as pupilas for superior a 8,0 mm. 
Razão: Nas pupilas muito grandes, pode acontecer uma iluminação excessiva do reflexo 

das pupilas. Neste caso, a medição será interrompida sem resultados. Se 
mesmo assim forem mostrados resultados de medição, estes terão uma 
tolerância maior. 

Dica: Clareie a sala de exame, para que as pupilas fiquem menores. 
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Neste exemplo as pupilas são menores de 4,0 mm. 

  
In diesem Beispiel scheint die Sonne dem Patienten von links ins Gesicht. Dies kann an 

dem Schatten, den die Nase wirft, erkannt werden. 

d) Pupilas muito pequenas! 

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o diâmetro de uma ou de ambas 

as pupilas for inferior a 4,0 mm. 
Razão: Nas pupilas muito pequenas, pode acontecer uma iluminação insuficiente do 

reflexo das pupilas. Neste caso, a medição será interrompida sem resultados. Se 
mesmo assim forem mostrados resultados de medição, estes terão uma 
tolerância maior. 

Dica: Escureça a sala do exame para que as pupilas fiquem maiores. Evite uma sala 
de exame escura demais, porque as crianças podem não se sentir bem e ficar 
olhando de um lado para o outro. A sala de exame deverá pelo menos ser tão 
clara que nela se possa ler um jornal. 

 
 
e) Interferência da radiação IR 

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando houver um excesso de luz 

infravermelha na sala de exame.  
Razão: A medição é feita com luz infravermelha e outras fontes de luz infravermelha 

(p.ex. o sol, lâmpadas halógenas, lâmpadas incandescentes etc.) causam 
interferência. 

Dica: Fechar as cortinas a fim de vedar a luz solar, desligar, atenuar ou girar em uma 
outra direção fontes luminosas que irradiam calor. 
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Neste exemplo nenhuma das pupilas aparece por inteiro na imagem da câmera. 

 
Neste exemplo, a pupila do olho direito (OD) está parcialmente encoberta devido à 

turvação do cristalino (catarata). 

f) Não foram achadas pupilas! 

 
 

Nota: 
A mensagem de erro „Não foram encontradas pupilas“ pode ter ainda muitas 
outras causas (p.ex., cicatrizes na córnea, opacidades do cristalino, cataratas, 
ceratocone, deslocamentos da retina etc). Por isso, com esta mensagem de 
erro, é absolutamente necessário controlar a imagem da câmera. 

 

Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o software não puder reconhecer 
pupilas na imagem da câmera, quando o reflexo da pupila for estranho ou se as 
pupilas estiveram parcialmente recobertas por reflexos, cabelos, cílios ou 
pálpebras. 

Razão: Para poder fazer uma medição, ambas as pupilas devem estar completamente 
visíveis e a luz infravermelha da câmera precisa ser refletida pela retina. 

Dica: Cabelos longos devem ser afastados do rosto antes da medição. Pedir a criança 
que abra bem os olhos, levantando o queixo caso estiver olhando para baixo, 
por acanhamento.  

 

g) A medição está incompleta! 
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Neste exemplo, a pupila do olho direito está encoberta pelos cílios e  pupila da 

esquerda, por cabelos. 

  
Neste exemplo o paciente não está sentado em linha em relação à câmera, e olha um 

pouco para o lado direito. Isto é aparente porque o nariz pode ser visto de lado. 

  
Neste exemplo o paciente inclinou a cabeça para baixo e olha de baixo para cima para 

a câmera. As pupilas estão parcialmente cobertas pelas pálpebras. 

 
 
 

 

 

Nota: 
A mensagem de erro „Medição incompleta!“ pode também ter muitas outras 
causas (p.ex., cicatrizes na córnea, opacidades do cristalino, cataratas, 
ceratocones, deslocamentos da retina etc). Por isso, com esta mensagem de 
erro, é absolutamente necessário controlar a imagem da câmera. 

 
Causa: Esta mensagem de erro é mostrada quando uma medição tiver sido iniciada, 

porém não pode ser concluída. 
Razão: Depois de iniciada uma medição, ela precisa ser concluída dentro de 20 

segundos. 
Dica: Reiniciar logo a medição pressionando duas vezes o obturador.  

Posicione a criança de tal modo que os seus joelhos e nariz estejam 
direcionados para a câmera. Peça a criança que levante a cabeça ou segure o 
“plusoptiX A16” em posição mais baixa. 
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Neste exemplo, a pupila do olho direito reflete pouca luz infravermelha da retina. 

  
Na página inicial a medição foi mudada para o modo monocular. Quando a imagem da 

câmera mostra duas pupilas, a edição é interrompida. 

h) Reflexos da retina muito escuros! 

 
Causa: Esta mensagem de erro é mostrada quando os reflexos pupilares são muito 

escuros.  
Razão: A medição é feita com luz infravermelha que é refletida pela retina. Se a retina 

refletir pouca luz, não é possível fazer a medição. 
Dica: Escurecer a sala de exame, para que as pupilas fiquem maiores, deixando 

passar mais luz infravermelha de volta para a câmera. 
 
 
i) Monocular: Cobrir OS! / Cobrir OD! 

 
Causa: Esta mensagem de erro é mostrada quando o software, operando no modo de 

medição monocular, reconhece duas pupilas na imagem da câmera. 
Razão: O software consegue diferenciar entre o olho esquerdo e o direito, mas para 

evitar uma troca (p.ex. estava selecionado “OD”, mas deveria ter sido medido 
“OS”), um dos olhos deverá ser coberto. 

Dica: Em caso de estrabismo, o olho fixante poderá ser medido sem cobrir o olho 
estrábico, estando a câmera alinhada de tal modo que somente o olho fixante 
possa ser visto na imagem da câmera (ou seja, apenas a metade do rosto do 
paciente). Para a medição monocular do olho estrábico, no entanto, o olho 
fixante tem que ser coberto, para que o olho estrábico fite a câmera.  
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7 Manutenção, calibragem, assistência técnica e garantia 

O “plusoptiX A16“ é um medidor optoeletrônico. O desenho mecânico e o modo de 
funcionamento podem ser comparados a uma câmera de vídeo. Se você tratar o "plusoptiX 
A16" com tanto cuidado quanto a sua própria câmera de vídeo, o seu "plusoptiX A16" lhe 
prestará muitos anos de serviço sem problemas. 
 
Manutenção e calibragem 
O "plusoptiX A16” não requer manutenção nem calibragem. Quando não estiver em uso, 
guarde-o bem protegido na caixa da embalagem. Use um pano de microfibra ligeiramente 
úmido para limpeza. 
 
Assistência técnica 
Caso o "plusoptiX A16" não funcione corretamente, leia primeiro, para resolver os 
problemas, o capítulo 6 “Dicas de solução de problemas“ e entre em contato com o 
revendedor do "plusoptiX A16”. Só depois fale com a Plusoptix, se necessário. 
 
Garantia 
O dispositivo tem uma garantia de 12 meses a contar partir da data do primeiro uso. É 
possível adquirir uma garantia estendida. Para isto, contate a Plusoptix. A garantia expira 
em caso de danos externos, uso inadequado, limpeza incorreta, ou transporte fora da caixa 
de embalagem do dispositivo. A garantia fica, também, sem efeito se o dispositivo for aberto. 
Dispositivos externos, tais como monitor, memória USB, teclado e mouse USB não estão 
incluídos na garantia. 
 
Número de série do “plusoptiX A16” 
No lado inferior da base encontra-se a placa de identificação com o número de série (S/N 
1601A-xxx-xxxx xxxx). Quando precisar falar conosco a respeito de assistência técnica ou 
questões de garantia, lembre-se de nos informar o número de série do seu “plusoptiX A16”. 
O número de série nos ajuda a responder rapidamente a sua consulta. 

 

Figura 11: Placa de identificação e número de série 
 
 
Enviar o “plusoptiX A16”  
Em caso de garantia ou assistência técnica, por favor envie o dispositivo, acondicionado na 
caixa de embalagem, por sua conta. Feito o reparo, enviaremos o dispositivo de volta por 
nossa própria conta. 
 
Nosso endereço é: 
 
Na Europa: 
PlusoptiX GmbH 
Nordostpark 21 
90411 Nurembergue 
Alemanha 
Tel.: +49-911-59 83 99-20 

na América do Norte e do Sul: 
Plusoptix Service & Warranty 
Attn: Richard Christensen 
8736 SE 165th Mulberry Lane 
Suite 220 
Lady Lake, Fl  32162
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8 Especificações técnicas “plusoptiX A16”  

Valores das medições 
 

Valor medido Faixa de medição e tolerância 
Esfera  -7 a +5 dpt em 0,25 dpt incrementos ± 0,25 dpt 
Cilindro  -7 a +5 dpt em 0,25 dpt incrementos ± 0,25 dpt 
Eixo  1 a 180° em 1° incrementos ± 15° 
Diâmetro pupilar 4 a 8 mm em 0,1 mm incrementos ± 5% 
Assimetria de visão 0 a 25° em 0,1° incrementos ± 5° 
Distância interpupilar 25 a 85 mm em 0,1 mm incrementos ± 5% 

 
 
Interfaces e normas 
 

Interfaces  USB, DVI, IR 
WLAN, LAN (RJ-45) 

Monitor “plusoptiX A16” Diagonal 4,3‘‘, relação de aspecto 5:3 (800 x 480 Pixel) 
Sensor de toque resistivo 

Normas EN 60601-1 
IR Os aparelhos PlusoptiX usam luz infravermelha com 

comprimento de onda de 870nm e intensidade máx. de 
135mW/sr. 

 
Padrões das interfaces WLAN: 
Camada física Suporta padrões 802.11 b e g padrões 
Tipos de arquitetura de rede Comunicação com redes a cabo via Pontos de Acesso. 
Segurança  WPA e WPA2 
Potência de transmissão 802.11b/g: 50 mW (+17 dBm) típico 
Faixa de frequência 2.400 - 2.4897 GHz 
Canais de operação 1-11 para América do Norte e outros,  

1-13 para Europa e outros 
Canais  Suporta todos os canais de 80211d-APs.. 
Sensibilidade RX -86 dBm típico @ 11 Mbps,  

-82 dBm @ 6 Mbps,  
-69 dBm @ 54 Mbps 

Taxas de dados 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps  
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 

 
 
Alimentação de energia 
 

Use somente a fonte GSM36P12-P1J incluída para alimentação de energia: 
 
 

Alimentação de energia 
 (Fonte GSM36P12-P1J) 

Entrada  100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0,9 - 0,45 A 
Saída  12 VDC, 3A, 36 W max. 
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Condições ambientes para operação e armazenagem 
 
O "plusoptiX 16" destina-se ao ambiente da categoria ambiental "nas áreas de assistência 
médica domiciliar, exceto para veículos e aviões". O “plusoptiX A16” pode ser armazenado 
na caixa de embalagem. Não guarde a caixa próximo de fontes de calor (aquecedores, 
termoventiladores, etc.). Quando retirar o “plusoptiX A16” da embalagem para operar, não o 
exponha ao sol. 
 
 

Armazenamento  
Temperatura 0 bis +50°C 
Umidade do ar 10 a 80% sem condensação 

Operação  
Temperatura 10 a +40°C 
Umidade do ar 20 a 80% sem condensação 

Max. altitude Max. Altitude de  
armazenamento 

<2000m 

Max. Altitude de 
operação 

<2000m 

 
 
 
Dimensões e peso com e sem embalagem 
 

plusoptiX A16          
sem a base  
sem caixa 

 

Dimensões (CLA) 
 

165 x 140 x 248 mm (6½ x 5½ x 9¾ in) 
 

Peso  
 

0,7 kg (24.7 oz) 

plusoptiX A16         
sem caixa  

 

Dimensões (CLA) 
 

190 x 155 x 265 mm (7½ x 6½ x 10¾ in) 
 

Peso  
 

1,5 kg (52.9 oz) 

plusoptiX A16              
na caixa 

 

Dimensões (CLA) 
 

270 x 420 x 210 mm (10⅝ x 16½ x 8¼ in) 
 

Peso  
 

2,7 kg (93.5 oz) 

 
 
 
Declaração do fabricante sobre compatibilidade eletromagnética (EMC) 
 
O “plusoptiX A16” se destina ao uso em ambientes eletromagnéticos, conforme abaixo 
especificado. Cabe ao proprietário e portador do “plusoptiX A16” a responsabilidade de 
assegurar tal ambiente.  
 
Este produto cumpre o padrão EMC (IEC 60601-1-2). 
 
 
Teste de emissão Conformidade  Ambiente eletromagnético-Orientação 

RF emissão CISPR 11 Grupo 1 
As irradiação é fraca e não causa qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos próximos 

RF emissão CISPR 11 Classe B 

O “plusoptiX A16” pode ser usado em todos os 
espaços ligados à rede pública. 

Emissões harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Oscilações de voltagem / 
cintilamentos IEC 61000-
3-3 

conforme 
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Teste de imunidade 
Valores de teste IEC 
60601  

Valores de 
conformidade 

Ambiente 
eletromagnético -
orientação 

ESD IEC 61000-4-2 
± 8 kV contato 
± 2, 4, 8, 15 kV ar 

± 8 kV contato 
± 2, 4, 8, 15 kV ar 

O piso deve ser de 
madeira, cerâmica ou 
pedra. Se os pisos 
estiverem cobertos 
com material sintético, 
a umidade relativa 
deverá ser pelo menos 
de 30%. 

Elétrico rápido 
transiente/detonante 

± 2 kV ± 2 kV 

Deverão ser usadas 
somente tomadas 
comuns usadas em 
espaçoes domésticos 
e clínicas.  

Picos de tensão  
IEC 61000-4-5 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

Deverão ser usadas 
somente tomadas 
comuns usadas em 
espaçoes domésticos 
e clínicas 

Quedas de tensão, 
breves interrupções 
nas linhas de 
alimentação de 
força, IEC 61000-4-
11 

0% 0.5 ciclos  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 Zyklus 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

0% 0.5 ciclos  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 Zyklus 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

Deverão ser usadas 
somente tomadas 
comuns usadas em 
espaçoes domésticos 
e clínicas 

Frequência de 
alimentação (50/60 
Hz) e campos 
magnéticos  
IEC 61000-4-8 

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz 

Os campos 
magnéticos não devem 
exceder os limites 
comuns. 
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Ensaio de imunidade Nível de ensaio 
conforme IEC 60601  

Valores de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético - 
orientação 

 
Interferências de RF conduzidas  
IEC 61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0,15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0,15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0,15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0,15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

Aparelhos radiofônicos não devem ser 
usados em distâncias menores do 
“plusoptiX A16” (incl. das linhas) do que 
a distância de segurança recomendada, 
calculada conforme a equação aplicável 
à frequência da transmissão.  
Distância de afastamento recomendada 
d=(3.5/10) x √ P 
d=(3.5/10) x √ P 80MHz - 800MHz 
d=(7/10) x √ P 800MHz - 2,7GHz 
onde P é a mais alta taxa de potência 
de saída do transmissor em Watts (W), 
de acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância de 
afastamento recomendada em metros 
(m).  
A intensidade de campo dos 
transmissores de RF estacionários, de 
acordo com uma análise no local, deve 
ser menor que o valor de conformidade 
de cada faixa de frequência.  
Poderá ocorrer interferência próximo do 
equipamento, marcados com o seguinte 
símbolo:  
 
 
 

Campos eletromagnéticos de alta 
frequência 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas orientações podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de edificações, objetos e pessoas. 
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Atenção:  
Aparelhos de comunicação de HF portáteis (incl. periféricos como cabos de 
antenas e antenas externas) não devem ser usados mais próximas do que 30 
cm (12 polegadas) em relação a qualquer componente do “plusoptiX 16”, 
inclusive os cabos indicados pelo fabricante. Do contrário, o desempenho do 
aparelho poderia piorar. O “plusoptiX 16” é incompatível com equipamentos 
cirúrgicos de HF. 
 
 

Distâncias de proteção redomendadas entre aparelhos de telecomunicação HF portáteis e móveis e o “plusoptiX 16”. 

O "plusoptiX A16" foi projetado para operar em um ambiente eletromagnético com limites de interferência de RF controlados. O 
cliente ou o usuário do "plusoptiX A16" pode ajudar a evitar interferência eletromagnética, mantendo a distância mínima entre 
equipamentos de telecomunicações portáteis e móveis HF (transmissores) e o "plusoptiX A16", em função da potência de saída 
do equipamento de comunicação, conforme indicado abaixo.  

Potência máxima de saída do 
transmissor em W 

Distância de segurança em função da frequência de transmissão (em metros) 

150kHz - 80MHz 
 d = 0.35 √ P 

 80MHz - 800MHz 
  d = 0.35 √ P  

 800MHz - 2,7GHz 
 d = 0.7 √ P 

0.01 0,035 0,035 0,07 
0.1 0,11 0,11 0,22 
1 0,35 0,35 0,7 
10 1,11 1,11 2,21 

100 3,5 3,5 7 
Para transmissores cuja potência nominal máxima não é indicada na tabela acima, a distância de segurança recomendada d em 
metros (m) pode ser calculada usando a equação da respectiva coluna, onde P é a potência máxima do transmissor em watts 
(W) conforme especificado pelo fabricante do transmissor.  
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz aplica-se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas orientações podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de edificações, objetos e pessoas. 

 


