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Observação
As informações deste manual aplicam-se somente à versão 
V1.5.x.x do software. Não se aplicam às versões anteriores.

Devido à inovação contínua do produto, as especificações 
descritas neste manual são sujeitas a modificações sem 
aviso prévio.

© ndd Medizintechnik AG, Zurique, Suiça. Todos os direitos 
reservados. 
É proibida a reprodução integral ou parcial do presente 
manual sem a permissão por escrito da ndd.

ndd™, o logo ndd™, EasyOne Pro™, barriette™ e 
spirette™ são marcas comerciais registradas pela ndd 
Medizintechnik AG.

Este manual descreve o produto EasyOne Pro™ e sua 
variante EasyOne Pro™ LAB. As informações de segurança e 
todas as instruções de operação aplicam-se aos dois 
aparelhos. Instruções de segurança e operação referentes 
somente ao EasyOne Pro™ LAB são identificados através do 
símbolo mostrado à esquerda e da palavra LAB.

ndd 
Medizintechnik AG
Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich, Suiça
Tel: +41(44) 445 2530
Fax: +41(44) 445 2531

www.ndd.ch

EUA
ndd Medical Technologies
2 Dundee Park
Andover, MA 01810
Tel: 1 978 470 0923
Fax: 1 978 470 0924 

www.nddmed.com
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Introdução

1 Introdução

1.1 Informações sobre a Marcação CE

 O produto EasyOne Pro™ recebeu o selo CE-120 (órgão credenciado 
SGS), indicando sua conformidade com as provisões da Diretiva 93/42/
CEE, relativa a equipamentos médicos, e atende os requisitos essenciais 
do Anexo I desta diretiva. 

 O sensor de fluxo foi classificado como classe IIa, especificada no Anexo 
IX da Diretiva 93/42/CEE.

 O produto atende as exigências da norma EN 60601-1, "Equipamento 
eletromédico, Seção 1: Exigências gerais de segurança e desempenho 
essencial", assim como as exigências à imunidade eletromagnética 
definidas na norma EN 60601-1-2, "Compatibilidade Eletromagnética — 
Equipamento Eletromédico".

 A interferência de rádio-frequência emitida por EasyOne Pro™ não 
excede os limites especificados na EN 55011 – classe B.

 A marcação CE é válida apenas para os acessórios listados no capítulo 
Informações de pedido.

 Campos magnéticos e elétricos podem prejudicar o desempenho do 
equipamento. Por esta razão, certificar-se de que todos os aparelhos 
externos, operados nas imediações do equipamento, atendem os 
requisitos EMC relevantes. Emissores de altos níveis de radiação 
eletromagnética, equipamentos de raios-X, aparelhos RM, sistemas de 
rádio, celulares são possíveis fontes de interferências. Mantenha o PC 
afastado de tais aparelhos e verifique o desempenho antes do uso.

 O equipamento é adequado para a operação contínua.

 O equipamento atende os requisitos das seguintes normas:

 EN ISO 14971
 IEC60601-1: 2005
 EN 60601-1: 2006
 EN 60601-1-2: 2007
 EN 60601-1-6: 2007

 O país de fabricação é indicado na placa do equipamento.



Introdução

6 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

1.2 Histórico de revisão

1.3 Propósito do manual

Este manual contém instruções importantes para o uso seguro do produto, 
de acordo com as suas funções e aplicações previstas. 

1.4 Público-alvo do manual

Este manual dirige-se a profissionais clínicos. É suposto que este grupo de 
profissionais possua conhecimentos suficientes sobre procedimentos, 
práticas e terminologia médica, requeridos para a realização dos testes.

1.5 Estilos
Teclas (teclas programáveis e componentes de hardware) são 
representadas em negrito, p. ex. New Patient, Select Patient. 
Informações exibidas no visor e nomes de produtos são representadas em 
itálico, p. ex. Last Name, First Name, EasyOne Pro™.

1.6 Informações de segurança

Informações gerais

 Este manual é parte integral do equipamento e deve estar a disposição 
do operador a qualquer momento. A observação cuidadosa das 
informações contidas neste manual é pré-requisito do bom 
funcionamento do equipamento. A operação correta garante a 
segurança do paciente e do operador. Observe-se que informações 
relacionadas a vários capítulos são dadas apenas uma vez. Por esta 
razão, o manual deve ser lido completamente, no mínimo, uma vez.

Edição Data Comentário

Versão V01.01 2008-07-22 Primeira edição

Versão V01.02 2009-11-23 Edição revisada

Versão V02 2010-04-06 Edição revisada

Versão V03 2011-11-29 Edição revisada

Versão V03A 2012-01-27 Edição revisada

Versão V03B 2012-05-23 Edição revisada

Versão V03C 2012-08-23 Edição revisada

Versão V04 2012-11-26 Edição revisada

Versão V04b 2012-11-30 Edição revisada
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 Em função da máxima segurança do paciente, da precisão de medição 
conforme as especificações técnicas e da operação sem falhas, 
recomenda-se o uso exclusivo de acessórios originais da ndd. O usuário 
responsabiliza-se por qualquer falha resultante do uso de acessórios de 
outros fabricantes.

 A ndd é responsável pela segurança, a confiabilidade e o desempenho 
do equipamento somente se:

 as operações de montagem, ampliação, ajuste, modificação ou 
reparo forem executados pelo pessoal autorizado da ndd;

 o equipamento for utilizado de acordo com as instruções contidas 
neste manual.

 A garantia não cobre os danos resultantes da aplicação de acessórios 
não apropriados ou material de consumo de outros fabricantes.

 Consultar a ndd antes de conectar qualquer equipamento não 
mencionado neste manual.

 Componentes e acessórios devem cumprir as normas de segurança IEC 
60601 e/ou o sistema configurado deve cumprir a norma colateral IEC 
60601-1-1 "Requisitos para a segurança de equipamentos 
eletromédicos".

 O cabo de alimentação deve ser aprovado pelas autoridades do país em 
que o equipamento for utilizado.

 Durante o armazenamento ou transporte, o EasyOne Pro™ não deve ser 
exposto a temperaturas baixas, evitando a condensação da umidade no 
local de aplicação. Aguardar a evaporação completa antes de usar o 
equipamento. Antes da utilização, deixar o dispositivo alcançar a 
temperatura ambiente.

 Todos os documentos técnicos atendem as exigências das 
especificações do equipamento e normas de segurança para 
equipamentos eletromédicos, aplicáveis na data de impressão. Todos os 
direitos reservados para equipamentos, circuitos, técnicas, programas 
de software e nomes apresentados neste manual.

 As ilustrações neste manual servem apenas como exemplos. Não 
possuem caráter juridicamente vinculativo de qualquer forma.

 É proibida a reprodução integral ou parcial do presente manual sem a 
permissão por escrito da ndd.

© 2012 ndd Medizintechnik AG, Technoparkstr. 1, CH-8005 Zurique, Suiça
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Definições

As informações de segurança deste manual são classificadas em três 
categorias:

Perigo
Indica um perigo iminente. Se não for prevenido, levará a 
morte ou ferimentos graves.

Advertência
Indica um perigo. Se não for prevenido, o perigo pode levar a 
morte ou ferimentos graves.

Cuidado
Indica um perigo potencial. Se não for prevenido, o perigo 
pode resultar em menores ferimentos ou danos no 
equipamento.

Informações de segurança

Perigo
Perigo de explosão — O EasyOne Pro™ não foi projetado 
para o uso em áreas médicas onde possa haver risco de 
explosão. O risco de explosão pode resultar do uso de 
anestésicos inflamáveis, produtos de limpeza da pele e 
desinfetantes. Quando o sistema for usado numa atmosfera 
enriquecida de oxigênio, será importante exercer a máxima 
cautela. Um ambiente é considerado enriquecido com 
oxigênio quando o ar da sala contém mais de 25% de 
oxigênio ou óxido nitroso.

Advertência 
Risco de choque elétrico — 

 Antes da colocação em operação, o operador deve se 
certificar que o equipamento está em boas condições de 
funcionamento. Verificar a presença de danos nos cabos 
e conectores. Substituir cabos e conectores danificados 
imediatamente antes de usá-los.
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 Evitar a insolação direta do EasyOne Pro™ para prevenir 
o aquecimento excessivo de componentes do sistema. O 
EasyOne Pro™ não conta com uma proteção adicional 
contra a entrada de umidade. 

 Ao desconectar o aparelho da rede elétrica, retirar 
primeiro o conector da tomada de parede, antes de 
remover o cabo da entrada do equipamento. Do contrário, 
haverá o risco de receber um choque elétrico pela 
introdução acidental de objetos de metal no soquete do 
cabo de alimentação.

 Não usar tomadas múltiplas para conectar os 
equipamentos à rede elétrica.

 Impressoras operadas nas imediações do paciente 
devem atender os requisitos da norma IEC 60601. 
Impressoras que não atendem os requisitos IEC 60601, 
devem ser modificadas a ligadas à terra (equalização de 
potencial). 

 Todos os equipamentos do sistema devem ser 
conectados ao mesmo circuito elétrico. Equipamentos 
conectados a circuitos diferentes devem ser isolados 
eletricamente para a operação (p. ex.,  através de uma 
interface RS 232 isolada). Este requisito não se aplica nos 
EUA.

 Antes de conectar equipamentos a outros equipamentos 
ou a componentes do sistema, certificar-se que não 
resultarão riscos para o paciente, o operador ou o meio 
ambiente. Quando houver qualquer dúvida em relação à 
segurança dos equipamentos conectados, o usuário deve 
contatar o respectivo fabricante ou outro profissional 
qualificado, para esclarecer a existência de riscos para o 
paciente, o operador ou o meio ambiente. Em todos os 
casos devem ser cumpridas as normas IEC 60601-1-1/EN 
60601-1-1.

 Líquidos não devem entrar no aparelho ou no sensor. Se 
líquidos entraram em um aparelho, este deve ser limpado 
e verificado por um técnico, antes de ser usado 
novamente.

 Não abrir o aparelho ou o sensor. Não se encontram 
componentes no seu interior passíveis de substituição 
pelo usuário. 
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 Não inserir objetos de qualquer tipo nas aberturas da 
aparelho. Do contrário, objetos estranhos poderiam ter 
contato com componentes internos, provocando um 
choque elétrico, incêndio ou danos do aparelho.

Advertência 
Perigo ao paciente – O operador deve ser especificamente 
treinado para utilizar o aparelho.

Perigo ao paciente – Antes de aplicar testes em paciente, 
consultar as recomendações da ATS/ERS Taskforce 
("Literatura" na página 182 [11]).

Perigo ao paciente – Relatórios personalizados apresentam a 
informação Relatório personalizado na parte inferior de cada 
página. O usuário é responsável pelo conteúdo e uso de todos 
os relatórios personalizados.

Perigo ao paciente – Não tocar os contatos dos conectores no 
verso do aparelho e o paciente ao mesmo tempo.

Perigo ao paciente, Danos ao equipamento – EasyOne Pro™ 
não deve ser modificado de modo algum.

Perigo ao paciente – Quando alimentado por uma fonte de 
230V-240V, equipamentos de 60 Hz devem ser conectados a 
um transformador de fase única com tomada central (requisito 
nos EUA).

Risco de infecção – Seguir todos os procedimento de limpeza 
cuidadosamente e verificar os componentes após a limpeza, e 
antes de cada aplicação em pacientes. Resíduos da limpeza, 
partículas e outros contaminantes (incluindo peças de 
componentes rachados ou quebrados) que se encontram no 
circuito de respiração durante o teste, representam um perigo 
para a saúde do paciente. A aspiração de contaminantes é 
potencialmente fatal. 

Risco de infecção – O uso apropriado da spirette™ e da 
barriette™ DLCO/barriette™ FRC proporciona um barreira 
segura contra infecções. Não é permitido o uso de outros 
acessórios.

Contaminações cruzadas entre pacientes – A spirette™ / 
barriette™ DLCO/barriette™ FRC foi desenvolvida para uso 
único. Usar uma nova spirette™/barriette™ DLCO/
barriette™ FRC para prevenir contaminações cruzadas entre 
pacientes.
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Risco de intoxicação – Observar todas as informações 
disponibilizadas pelos fabricantes dos produtos químicos 
para uso e conservação do equipamento. Estes produtos 
químicos devem ser guardados nas suas embalagens originais 
para evitar equívocos que podem ter consequências graves.

Interferências por ondas de rádio — Fontes de ondas de rádio 
conhecidas, p.ex., celulares, rádios bidirecionais e emissoras 
de rádio ou TV, podem causar um funcionamento inesperado 
ou inverso do equipamento. Verificar o aparelho antes de cada 
uso.

Risco de danos pessoais — Evitar o contato com o cristal 
líquido, quando o visor do aparelho estiver quebrado.

Perigo de sufocamento – Descartar o material de embalagem 
observando as leis aplicáveis. Manter o material de 
embalagem fora do alcance de crianças.

Perigo
Perigo ao paciente — Observar os seguintes aspetos quando 
realizar testes de broncoprovocação:   

 Os testes de broncoprovocação podem ser perigosos 
para os pacientes! Uma condição primária para 
procedimentos de teste de provocação seguros é um 
médico com formação e experiência. 

 Acima de tudo, estes médicos têm de estar familiarizados 
com as precauções e diretrizes apropriadas, 
advertências, procedimentos, contraindicações, sobre 
quando interromper o teste, etc. conforme definido na 
documentação da medicação e em estas normas.

 Observar as contraindicações para a medicação usada, 
tais como
- instabilidade clínica geral do paciente
- função pulmonar gravemente reduzida
- tratamento com betabloqueadores
- hiperresponsividade 
- gravidez. 

 Um médico ou pessoal especialmente formado deve estar 
presente durante a realização de testes de 
broncoprovocação. 
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O paciente não deve ser nunca deixado sem 
acompanhamento durante os testes.

 O seguinte deverá estar disponível durante os testes de 
provocação:
- um especialista médico capaz de tratar 
broncoespasmos graves
- medicação apropriada, bem como equipamento de 
ressuscitação (desfibrilhador, marca-passo cardíaco) 

 Consultar a literatura relevante para criar protocolos 
seguros para testes de broncoprovocação. Exemplos: 
Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et al. Airway 
responsiveness. Standardized challenge testing with 
pharmacological, physical and sensitizing stimuli in 
adults. Report Working Party Standardization of Lung 
Function Tests. European Community for Steel and Coal. 
Official position of the European Respiratory Society. 
Eur Respir J 1993; 6: Suppl.16, 53–83).

Cuidado
Danos ao equipamento — Antes de conectar o aparelho à rede 
elétrica, verificar se as especificações locais correspondem às 
indicadas na placa do equipamento.

Danos ao equipamento – Proteger o equipamento contra vírus, 
malware etc. Verificar a presença de vírus na unidade flash 
USB, antes de conectá-lo ao equipamento.

Danos ao equipamento — Não instalar o EasyOne Pro™ nas 
imediações de uma janela. Chuva, umidade, assim como a luz 
do sol, podem prejudicar o EasyOne Pro™. Não operar o 
EasyOne Pro™ nas imediações das instalações de 
aquecimento (radiadores). Não bloquear respiradouros e não 
posicionar objetos no monitor ou no equipamento que 
possam causar danos.

Danos ao equipamento – Não deixar o EasyOne Pro™ cair.

Danos ao equipamento – Para o transporte do EasyOne Pro™, 
desligar o equipamento e protegê-lo usando a embalagem 
original.

Restrições à venda – A Lei Federal dos EUA restringe este 
equipamento a ser vendido por um médico ou à sua ordem.
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EasyOne Pro™ LAB somente

Perigo
Perigo de explosão –

 Todas as pessoas que trabalham com oxigênio devem 
possuir qualificação especial e estar cientes das 
características particulares de oxigênio, garantindo a 
manipulação segura do oxigênio sem acidentes. 
Adicionalmente, estes funcionários devem estar 
familiarizados com este manual do operador e ter 
entendido seu conteúdo.

 Não use creme para as mãos ou outros produtos para o 
cuidado da pele.

 Oxigênio promove intensamente a combustão e, 
portanto, substâncias inflamáveis devem ser mantidos 
afastadas de oxigênio.

 A liberação não intencional de oxigênio em espaços 
confinados aumenta o risco de incêndio. Fumo e chamas 
abertas são proibidos. Possíveis fontes de ignição devem 
ser afastadas. Os quartos devem ser suficientemente 
arejados.

 A entrada de oxigênio deve ser verificada periodicamente 
para identificar possíveis vazamentos (pelo menos uma 
vez por mês).

 Utilizar apenas acessórios aprovados para o uso com 
oxigênio e conectá-los corretamente. Válvulas, tubos a 
jusante e armaduras devem estar livres de óleo e graxa.

 Conectar uma válvula redutora de pressão ao botijão de 
gás pressurizado, antes de abri-lo! Antes de conectar a 
válvula redutora de pressão, verificar a luva de união do 
botijão de gás pressurizado para identificar uma possível 
contaminação. Conexões contaminadas devem ser 
limpos utilizando um pano limpo. Antes de abrir a válvula 
do botijão de gás pressurizado, todos os acessórios 
conectados devem estar fechados. Abrir a válvula do 
botijão de gás comprimido muito lentamente.
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Símbolos do equipamento 

 

Observar as informações dadas no manual do operador.

 

Não reutilizar (para utilização num único doente).

O equipamento recebeu a marcação CE, em conformidade 
com a Diretiva 93/42/EEC da União Europeia, relativa a 
equipamentos médicos.

Certificação de produtos para os EUA e Canadá.

 

Conexão à rede elétrica ON (interruptor principal).

 

Conexão à rede elétrica OFF (interruptor principal).

Sensor de temperatura e umidade.

 

Pino para equalização do potencial

 

Corrente alternada

Entrada para gás DLCO.

Entrada para O2 (oxigênio).

 

O número em baixo deste símbolo indica a data de 
fabricação no formato AAAA-MM.

Fabricante

0120
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1.7 Uso previsto

O Sistema de Análises Respiratórias ndd EasyOne Pro™ foi projetado para 
medições da função pulmonar em consultórios clínicos e especializados ou 
em hospitais.

O Sistema de Análises Respiratórias EasyOne Pro™ também pode ser 
aplicado fora do laboratórios, para testes ou medições da função pulmonar 
na medicina ocupacional.

O Sistema de Análises Respiratórias EasyOne Pro™ foi projetado para 
realizar medições da função pulmonar em adultos e crianças a partir de 4 
anos de idade, exceto medições da capacidade de difusão do pulmão 
baseado em CO (DLCO), que pode ser realizada em adultos e crianças a 
partir de 6 anos de idade.

1.8 Contra-indicações para testes DLCO
Um teste DLCO não deve ser realizado 

 na presença de uma intoxicação com monóxido de carbono;

 em casos de níveis perigosos de dessaturação da oxiemoglobina sem 
oxigênio suplementar.

1.9 Funções adicionais do EasyOne Pro LAB

O EasyOne Pro™ LAB oferece a medição da FRC (Capacidade Residual 
Funcional), com base no método do washout de nitrogênio (N2) durante 
respiração múltipla. Este método inclui a remoção do N2 dos pulmões, 
enquanto o paciente estiver respirando oxigênio 100%. A análise dos 
traços de N2 expirados é usada para calcular parâmetros como a FRC e o LCI 
(Índice de Depuração Pulmonar), quantificando a falta de homogeneidade 
da distribuição nos pulmões. O teste é baseado apenas na respiração tidal 
e pode ser realizado facilmente em adultos e crianças a partir de 4 anos de 
idade.

 

Parte aplicada tipo BF

Este símbolo indica que, ao final da sua vida útil, o 
equipamento elétrico e eletrônico não deve ser descartado 
como lixo municipal e sim coletado separadamente. 
Consultar o Manual do Operador!

Revisão de hardware
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1.10 Componentes e descrição funcional do EasyOne Pro™

Fig. 1-1 EasyOne Pro™, diagrama de blocos
A Conector de alimentação
B Unidade de alimentação elétrica
C Disco rígido
D Disco rígido de armazenagem 

(backup)
E PC padrão
F Portas de PC (USB, LAN etc.)
G Aquisição de dados automática
H Sensor para temperatura e umidade do 

ambiente
I Bomba
J Sistema pneumático
K  Válvula de demanda
L Sensor de CO
M Sensor de massa molar
N Visor com tela sensível ao toque 

O Conjunto de filtros substituíveis
P Tubo de suprimento de gás
Q Válvula DLCO
R Bloco de motor
S Sensor
T Botijão de gás para testes DLCO

U Botijão de oxigênio para testes FRC ou 
tomada de parede (somente EasyOne 
Pro LAB)

V Unidade de suprimento de oxigênio 
(somente EasyOne Pro LAB)
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O EasyOne Pro™ consiste na unidade principal e no sensor de fluxo S que 
possui uma unidade removível com a válvula DLCO Q. O sensor de fluxo é 
conectado eletricamente à unidade principal. Para testes DLCO, um tubo P 
abastece a válvula DLCO com gás. O sensor mede a velocidade de fluxo, o 
volume e a massa molar dos gases inalados e exalados pelo paciente.

O conector de alimentação A permite a conexão do aparelho à rede elétrica. 
O botijão de gás T contém o gás medicinal necessário para a realização de 
testes DLCO (tipicamente 0,3% CO, 10% He, 21% O2 em N2). 

Um sensor de temperatura e umidade H mede a temperatura e umidade no 
consultório.

Este sistema inclui um PC padrão industrial E (com Windows XP) que realiza 
a aquisição de dados, análise de dados e a armazenagem dos resultados.

A interface de usuário para visualização e controle consiste em um visor de 
tela plana sensível ao toque N. Caso necessário, um teclado e/ou um 
mouse podem ser conectados ao PC. Um sistema pneumático J transporta 
gás para o paciente, permitindo a limpeza do tubo de alimentação do gás e 
a amostragem da inspiração e expiração do paciente. O fluxo lateral usado 
para análises de gás é acionado por uma bomba I. Um sensor com base na 
absorção no espectro infravermelho L analisa o gás de CO L. O sensor de 
massa molar M baseado na medição do tempo de transito do ultrassom 
determina a concentração de hélio do ar expirado.

A unidade de suprimento de oxigênio V requerida pela versão EasyOne 
Pro™ LAB localiza-se no lado esquerdo do equipamento.

Observação
O EasyOne Pro™ é fornecido com o Touch-It Virtual Keyboard 
desenvolvido pela Chessware SA.

1.11 Projeto e operação do sensor de fluxo EasyOne Pro™

O sensor de fluxo ultrassom mede o tempo de trânsito para determinar a 
velocidade do fluxo, o volume e a massa molar do gás (peso molecular x 
concentração). A ilustração abaixo explica o método da medição: dois 
sensores de ultrassom emitem pulsos de ultrassom muito curtos que 
transitam no caminho de transmissão até o transdutor oposto. A medição 
do tempo de trânsito permite a determinação exata da velocidade do fluxo 
e independentemente da temperatura, umidade e massa molar do gás. 
Devido ao uso de uma tecnologia digital, o sensor requer apenas uma única 
calibração. A calibração do sensor não mudará até o fim da sua vida útil.
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1.12 Requisitos ao gás de teste

Gás de teste DLCO

Cuidado
Perigo ao paciente, Medições incorretas – 

Observar as leis aplicáveis no local. Utilizar apenas gases 
medicinais.

Certificar-se de que são usadas somente misturas gasosas 
aprovadas pela ndd. Se os gases usados não atendem as 
especificações da ndd, poderão ocorrer falhas do 
equipamento, levando a resultados incorretos dos testes.

Mistura gasosa: hélio 10%, exatidão ±10 %; monóxido de carbono 0,3%, 
exatidão ±10 %; oxigênio 18 a 25%, resto: nitrogênio. 

O teste de simulação DLCO exige misturas de gás com uma exatidão de 
<2%.

Observação
Todos os gases, botijões e armaduras necessários podem ser 
adquiridos pelo seu fornecedor local de gases medicinais. 
Equipamento não projetado para o uso móvel pode ser 
operado também com botijões de gás maiores. 

Utilizar apenas os tubos originais fornecidos com o 
equipamento para ligar a garrafa de gás ao equipamento. 

Utilizar apenas o tubo de alimentação original para ligar a 
unidade de válvula ao equipamento.

Fig. 1-2 Sensor de fluxo

sensor de ultrassom 1sensor de ultrassom 2peça bucal integrada
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Advertência
Um manuseio inapropriado das garrafas de gás pode colocar 
em risco as pessoas e o ambiente. As leis aplicáveis devem 
ser observadas rigorosamente. Proteger os botijões de gás 
contra a queda. O tipo do conteúdo e o nível de enchimento 
devem ficar evidentes a qualquer momento. Válvulas, 
armaduras, ligações e tubos devem estar livres de óleo e 
graxa. O botijão deve ser verificado em intervalos regulares 
por uma autoridade de inspeção.  O usuário se 
responsabilizará por qualquer dano. Fechar a válvula 
principal sempre quando o botijão não estiver sendo usado. 

Gás FRC (100% O2), somente EasyOne Pro LAB

Oxigênio de grau médico, O2 100%. Suprimento através de botijões de gás 
comprimido ou do sistema de suprimento de oxigênio existente no 
hospital.

Observação
Ao usar a tomada de gás na parede, favor observar as 
instruções e requisitos internos do hospital.
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2 Inicialização e preparação

2.1 Desembalagem e condições ambientais

Danos de transporte

Ao receber o equipamento, verificar imediatamente se a remessa está 
completa e sem danos. Em caso de qualquer problema, informar a 
transportadora e a distribuidora local da ndd o mais rapidamente possível.  

Verificar cada um dos seguintes itens:

 a caixa;
 o sensor e seus cabos de conexão;
 a unidade de válvula com as válvulas de sobrepressão e a válvula de 

via única;
 o tubo de alimentação do gás;
 o cabo de alimentação elétrica;
 as armaduras do botijão de gás.

Limpeza antes do primeiro uso

O EasyOne Pro™ não requer uma limpeza antes da primeira colocação em 
funcionamento. 

Antes do transporte, o tubo de alimentação do gás e a unidade de válvula 
são submetidos a um processo de limpeza, porém não são desinfectados. 
Para uma limpeza total destes componentes, seguir os passos descritos no 
capítulo "Higiene, limpeza, manutenção e descarte" na página 98. 

Condições ambientais

Quantidades excessivas de poeira, fibras e sujeira nas imediações do 
aparelho podem levar a falhas, devido ao entupimento dos tubos, 
sobreaquecimento de componentes ou obstrução de aberturas de 
ventilação etc.  

O EasyOne Pro™ permite a operação nas seguintes condições ambientais:

 temperatura de +5 a +40 °C (LAB: de 10 a 40 °C);
 umidade relativa de 15 a 95%, não condensada

(LAB: de 30 a 75%, não condensada);
 pressão atmosférica de 700 a 1060 hPa.

Observação
Observar as instruções dadas na seção "Compatibilidade 
Eletromagnética (EMC)" na página 152. 
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2.2 Descrição do equipamento

Fig. 2-1 EasyOne Pro™

a b c d fe

a Gancho do sensor, extensível
b Conector para o cabo do sensor
c Conector para o tubo de alimentação 

do gás para o sensor

d Botão LIGAR/DESLIGAR
e Touch-stylus
f Sensor (ver Fig. 2-3)
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Fig. 2-2 Painel traseiro do EasyOne Pro™ 

g qlh i m n pj k o r

g Portas USB (teclado, mouse e 
impressora)

h Tampa do slot destinado ao cartão de 
memória (cartão Flash, ver "Backup no 
cartão de memória" na página 100)

i Portas LAN (impressora)
j Monitor
k Portas serial RS232
l Conector para o sensor de temperatura 

e umidade

m Conector para o tubo do botijão de gás 
DLCO

n Pino para equalização do potencial
o Parafuso para fixar o conjunto de filtros 

(deve ser removido antes da troca do 
filtro)

p Placa de características
q Conector para o cabo de alimentação 

elétrica, interruptor principal

r Conector para o sistema de suprimento 
de O2 (somente EasyOne Pro LAB)
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2.3 Preparação do aparelho

 Conectar o cabo do sensor ao aparelho.

Fig. 2-3 Sensor

s t u w xv

s Anel de acoplamento para o tubo de 
alimentação do gás

t Válvulas de sobrepressão 
u Válvula de via única

v barriette DLCO ou para barriette FRC 
LAB™

w Bloco de motor, botão de 
destravamento

x spirette™

Fig. 2-4 Conexão do cabo do sensor
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 Conectar o tubo de alimentação do gás à unidade de válvula:

Observação
Certifique-se que o final do tubo com o anel de acoplamento 
colorido está conectado ao aparelho.

 Deslizar o conector do tubo em cima do conector do sensor.
 Aparafusar o anel de acoplamento firmemente.

 Conectar o outro fim do tubo de alimentação ao aparelho, apertando o 
anel de acoplamento.

Fig. 2-5 Conectar o tubo de alimentação do gás à unidade de 
válvula.

Fig. 2-6 Conectar o tubo de alimentação do gás ao aparelho.
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 Conectar a unidade de válvula ao sensor (alinhando a seta) e avançar a 
unidade de válvula até ouvir um clique ao encaixar (pressionar o botão a 
para destravar).

Observação
A unidade de válvula deve ser montada no sensor apenas para 
conduzir testes DLCO e FRC. Todos os demais testes são 
realizados sem a unidade de válvula.

 Extrair o gancho do sensor no lado esquerdo do aparelho (a, Fig. 2-1) e 
colocar o sensor no gancho.

Se for usado o suporte para o sensor (acessório opcional), o sensor pode 
ser posicionado de tal forma que o paciente não precise segurá-lo durante 
os testes.

 Usando o fixador, aparafusar o suporte do sensor em cima da mesa.

 Abrir a trava e inserir o sensor.

 Fechar a trava.

Fig. 2-7 Conexão da unidade de válvula ao sensor

a

Fig. 2-8 Posicionar o sensor no suporte
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 Conectar o sensor de temperatura e umidade.

Observação
Certificar-se de que o sensor não está exposto a temperaturas 
inferiores ou superiores à temperatura de ambiente normal ou 
correntes de ar, luminárias próximas ou luz do sol direta, 
evitando a medição de valores incorretos. 

2.4 Alimentação de gás

Gás DLCO

Observação
É de extrema importância seguir as instruções dadas no 
capítulo "Requisitos ao gás de teste" na página 18.

As armaduras do botijão de gás (válvula de redução de 
pressão) devem atender os seguintes requisitos mínimos:

 pressão de entrada no lado primário: 150 a 300 bar 
(dependendo da pressão máx. do botijão);

 pressão de saída no lado secundário: 0 a 6 bar;
 velocidade de fluxo: 6 L/s mín.

Todos os gases, botijões e armaduras necessários podem ser 
adquiridos pelo seu fornecedor local de gases medicinais. 
Equipamento estacionário pode ser operado também com 
botijões de gás maiores. 

Utilizar apenas os tubos originais fornecidos com o 
equipamento para ligar a garrafa de gás ao equipamento. 

Utilizar apenas o tubo de alimentação original para ligar a 
unidade de válvula ao equipamento.

Fig. 2-9 Sensor de temperatura e umidade
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Advertência
O manuseio inapropriado das garrafas de gás pode colocar 
em risco as pessoas e o ambiente. As leis aplicáveis devem 
ser observadas rigorosamente. Proteger os botijões de gás 
contra a queda. O tipo do conteúdo e o nível de enchimento 
devem ficar evidentes a qualquer momento. Válvulas, 
armaduras, ligações e tubos devem estar livres de óleo e 
graxa. O botijão deve ser verificado em intervalos regulares 
por uma autoridade de inspeção.  O usuário se 
responsabilizará por qualquer dano. Fechar a válvula 
principal sempre quando o botijão não estiver sendo usado. 

 Certificar-se de que o gás atende as especificações da ndd.

 A válvula principal a e a válvula de redução de pressão c devem estar 
fechadas.

 Conectar o tubo á entrada de gás DLCO do EasyOne Pro™: empurrar o 
tubo por cima do terminal, exercendo uma força suficiente para superar 
a resistência inicial e, em seguida, avançar o tubo até a posição final.

Fig. 2-10 Armaduras do botijão de gás

a b dc e

a Válvula principal do botijão de gás
b Manômetro, lado primário 
c Válvula de redução de pressão, lado 

secundário

d Manômetro, lado secundário
e Entrada para tubo de conexão EasyOne 

Pro™ (gás DLCO)
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Observação
É importante deslizar o tubo 19 mm ou mais por cima do 
bocal.

Para remover o tubo, empurrar o anel para trás e tirar o tubo do 
terminal.
Se o fim do tubo apresentar sinais de danos mecânicos 
(ranhuras), a parte danificada deverá ser cortada. 

 Conectar o outro fim do tubo à válvula de redução de pressão c. 

 Abrir a válvula principal a do botijão de gás completamente.

 Abrir lentamente a válvula de redução de pressão c e ajustar o 
manômetro d para uma pressão secundária de 4 a 5 bar.

Observação
O aparelho conta com uma válvula DLCO de sobrepressão 
integrada que abre a uma pressão de 7,5 bar. Quando for 
selecionada uma pressão secundária superior, a válvula de 
sobrepressão abrirá, deixando o gás escapar.

A garrafa de gás deverá ser substituída quando a pressão 
primária cair abaixo de 10 bar! 

Advertência
Certifique-se de que a entrada de gás DLCO não é 
confundida com a entrada de gás FRC.

Fig. 2-11 Conector para o tubo do botijão de gás DLCO
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Gás FRC (100% O2), somente EasyOne Pro™ LAB

Oxigênio de grau médico é usado para medições FRC com o EasyOne Pro 
LAB.

Observação
Observe the information given in the section "Requisitos ao 
gás de teste" na página 18.

Botijão de gás pressurizado

A armadura do botijão de gás (válvula de redução de pressão) deve atender 
estes requisitos mínimos:

 pressão de entrada no lado primário: 150 a 300 bar (dependendo da 
pressão máx. do botijão);

 pressão de saída no lado secundário: 3 a 4 bar
 velocidade de fluxo: 0,7 l/s no mínimo (a 3 bar)

 Conectar a alimentação do gás como descrito nas páginas seguintes.

Advertência
O manuseio inapropriado das garrafas de gás pode colocar 
em risco as pessoas e o ambiente. As leis aplicáveis devem 
ser observadas rigorosamente. Proteger os botijões de gás 
contra a queda. O tipo do conteúdo e o nível de enchimento 
devem ficar evidentes a qualquer momento. Válvulas, 
armaduras, ligações e tubos devem estar livres de óleo e 
graxa. O botijão deve ser verificado em intervalos regulares 
por uma autoridade de inspeção. O usuário se 
responsabilizará por qualquer dano. Fechar a válvula 
principal sempre quando o botijão não estiver sendo usado. 

Alimentação central de gás 

O sistema de alimentação deve atender estes requisitos mínimos:

 pressão de saída: 3 a 4 bar
 velocidade de fluxo: 0,7 l/s no mínimo (a 3 bar)

 Obter um adaptador O2 adequado.

 Conectar o adaptador O2 a um acoplador de conexão rápida no 
dispositivo.

 Conectar o acoplador de conexão rápida à entrada de gás FRC no 
EasyOne Pro™ LAB (Fig. 2-13).

 Alternativamente, use um bocal de 6 mm com um adaptador adequado. 
Conectar o tubo de alimentação do gás e fixe-o com um clipe de tubo.
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 A válvula principal a e a válvula de redução de pressão c devem estar 
fechadas.

 Conectar o tubo á entrada de gás FRC do EasyOne Pro™ LAB (Fig. 2-13): 
empurrar o tubo por cima do terminal, exercendo uma força suficiente 
para superar a resistência inicial e, em seguida, avançar o tubo até a 
posição final.

Observação
É importante deslizar o tubo 19 mm ou mais por cima do 
bocal.

Para remover o tubo, empurrar o anel para trás e tirar o tubo do 
terminal.
Se o fim do tubo apresentar sinais de danos mecânicos 
(ranhuras), a parte danificada deverá ser cortada.

Fig. 2-12 Armaduras do botijão de gás

a b dc e

a Válvula principal do botijão de gás
b Manômetro, lado primário 
c Válvula de redução de pressão, lado 

secundário

d Manômetro, lado secundário
e Entrada para tubo de conexão EasyOne 

Pro™ LAB (gás FRC)
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 Conectar o outro fim do tubo à válvula de redução de pressão c. 

 Abrir a válvula principal a do botijão de gás completamente.

 Abrir lentamente a válvula de redução de pressão c e ajustar o 
manômetro d para uma pressão secundária de 3 bar.

Perigo
Perigo de explosão – O aparelho conta com uma válvula FRC 
de sobrepressão integrada que abre a uma pressão de 5 bar. 
Quando for selecionada uma pressão secundária superior, a 
válvula de sobrepressão abrirá, deixando o gás escapar.

Observação
A garrafa de gás deverá ser substituída quando a pressão 
primária cair abaixo de 10 bar! 

2.5 Conectar o teclado e o mouse

O EasyOne Pro™ possui uma tela sensível ao toque, podendo ser operado 
sem teclado e mouse. No entanto, se o usuário preferir usar teclado e 
mouse, existe a possibilidade de conectá-los à porta USB (g, Fig. 2-2).

2.6 Conectar a impressora
Dependendo da impressora usada, conectá-la a uma das portas USB (g, Fig. 
2-2) ou LAN i.

Fig. 2-13 Conector para o tubo do botijão de gás FRC
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Observação
Modelos de impressora pré-instalados e compatíveis (para 
alternativas, favor contatar o seu distribuidor ndd):

 HP Deskjet 6988
 HP Deskjet 6940
 HP Officejet H470
 HP Universal Printing PCL5 (ver abaixo)

 No menu principal, selecionar Utilities -> Configuration -> Printer.

 Abrir o menu e selecionar a impressora. 

Impressão com a HP Universal Printing PCL5 (impressão via rede)

 Na lista suspensa, selecionar "HP Universal Printing PCL”. Confirmar com 
OK.

 Selecionar o teste a imprimir. 

Fig. 2-14 Aba Printer

Fig. 2-15 Seleção do test



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 33

Inicialização e preparação

 Pressionar Print: A janela de impressão será exibida. 

 Seleccionar Search for Network printers.... 

 Selecionar a impressora de saída.

Fig. 2-16 Janela de impressão

Fig. 2-17 Janela de impressão
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2.7 Alimentação elétrica

Cuidado
Danos ao equipamento — Antes de conectar o aparelho à 
alimentação elétrica, verificar se as especificações locais 
correspondem às indicadas na placa de características.

Advertência
Perigo de choque elétrico – Não usar o equipamento, 
enquanto este não estiver conectado à terra devidamente.

Usar apenas o cabo de alimentação original da ndd, fornecido 
junto com o aparelho.

Se o aparelho for usado como componente de um sistema 
médico, deverá ser conectado ao sistema central para a 
equalização do potencial disponível na sala (pino a, Fig. 2-18).

O uso de equipamentos sem ligação apropriada à terra, 
pode resultar em ferimentos graves ou morte e danos 
severos do aparelho e dos equipamentos interligados. A 
confiabilidade da ligação à terra e a supressão da corrente 
de fuga poderão ser garantidas somente, se os conectores 
elétricos estiverem corretamente conectados à tomadas 
ligadas à hastes terra.

Observação
O EasyOne Pro™ atende os requisitos de UL, NFPA, LACTL, 
CSA, TÜV, BSI e IEC-60601, com respeito a correntes de fuga.

Antes da saída da fábrica, o aparelho foi submetido a testes 
para detectar correntes de fuga. O representante do serviço 
técnico ndd (ou o representante de distribuição) ficará a 
disposição para ajudar os funcionários do hospital com a 
verificação.

Manter o interruptor principal c ligado permanentemente e 
usar o botão LIGAR/DESLIGAR no painel frontal para ligar ou 
desligar o aparelho.  O interruptor principal deverá ser 
desligado somente, quando o aparelho não for usado durante 
um período mais longo.

 Conectar o cabo de alimentação elétrica ao conector b e, em seguida, 
conectá-lo à tomada de parede.
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2.8 Inserir a válvula de via única, barriette™ DLCO/barriette™ 
FRC e spirette™

Válvula de via única, barriette™ DLCO
Observação
A unidade de válvula é necessária apenas para a realização de 
testes DLCO e FRC. Todos os demais testes são realizados sem 
a unidade de válvula. O equipamento deve ser usado somente 
em combinação com a barriette™ DLCO original da ndd.

Advertência
Contaminações cruzadas entre pacientes – A barriette™ 
DLCO foi desenvolvida para uso único. Usar uma nova 
barriette™ DLCO para prevenir contaminações cruzadas 
entre pacientes.

Fig. 2-18 Conexão elétrica

a cb

a Pino para equalização do potencial
b Conector de alimentação elétrica 

c Interruptor principal
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 Conectar uma válvula de via única à unidade de válvula (alinhando as 
setas) conforme Fig. 2-19 e girá-la no sentido dos ponteiros do relógio 
até a posição final.

 Inserir a barriette™ DLCO na válvula de via única (alinhando as setas) 
conforme Fig. 2-20 e verificar se os dois componentes estão ligados 
firmemente.

barriette™ FRC (somente EasyOne Pro™ LAB)
Observação
A barriette™ FRC é necessária somente quando forem 
realizados testes FRC com o EasyOne Pro™ LAB. Quando o 
EasyOne Pro™ LAB for usado para realizar testes DLCO, a 
barriette™ DLCO também deverá inserida no mesmo lugar.

O equipamento deve ser usado somente em combinação com 
a barriette™ FRC original da ndd.

Fig. 2-19 Conexão da válvula de via única

Fig. 2-20 Inserção da barriette™ DLCO
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Advertência
Contaminações cruzadas entre pacientes – A barriette™ FRC 
foi desenvolvida para uso único. Usar uma nova barriette™ 
FRC para prevenir contaminações cruzadas entre pacientes.

 Conectar uma válvula de via única à unidade de válvula (alinhando as 
setas) conforme Fig. 2-19 e girá-la no sentido dos ponteiros do relógio 
até a posição final.

spirette™

Observação
O EasyOne Pro™ deve ser usado somente em combinação 
com a spirette™ original da ndd.

Advertência
Contaminações cruzadas entre pacientes – A spirette™ foi 
desenvolvida para uso único. Usar uma nova spirette™ para 
prevenir contaminações cruzadas entre pacientes.

 Abrir a embalagem de plástico contendo a spirette™. Virar a embalagem 
para trás de tal modo que a spirette™ possa ser inserida no sensor de 
fluxo. A embalagem de plástico deve proteger a peça bucal da  
spirette™, até que o sensor de fluxo seja passado às mãos do paciente. 

Desta forma, serão garantidas perfeitas condições higiênicas e a spirette™ 
será mantida fechada para a definição subsequente da linha base.

 Inserir a spirette™ – conforme a ilustração – no sensor de fluxo até a 
posição final. Ao inseri-la, certificar-se que a seta presente na spirette™ 
está alinhada com a seta no sensor de fluxo. 

 Para remover a spirette™, tirá-la do sensor, do lado inferior.

Fig. 2-21 Inserção da barriette™ FRC
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2.9 Ligar o aparelho e teste funcional

 Abrir a válvula principal do(s) botijão(-ões) completamente.

 Verificar a pressão secundária: para gás DLCO, deve ficar entre 4 e 5 bar 
e para gás FRC, 3 bar (somente EasyOne Pro™ LAB).

 Ligar o interruptor principal no painel traseiro do aparelho.

 Ligar o aparelho pressionando o botão LIGAR: o indicador verde ficará 
aceso.

Após uma curta fase de inicialização, a tela inicial será visualizada.

Observação
A visualização da tela inicial e a ausência de mensagens de 
erro indicam boas condições de operação.

Fig. 2-22 Inserção da spirette™

Fig. 2-23 Botão LIGAR
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Observação
O EasyOne Pro™ oferece uma tela sensível ao toque. Para 
ativar uma tecla virtual, tocá-la no visor. 

 (h, Fig. 2-24) permite abrir e fechar o teclado virtual 
usado para efetuar todas as entradas necessárias.

Antes de iniciar o primeiro teste, seguir as instruções do 
capítulo "Configuração do sistema" na página 110 e 

 informar o nome do consultório/escritório ou hospital,
 selecionar o idioma e
 selecionar os tipos de teste e parâmetros.
Observação
Após cada troca do botijão de gás, certificar-se de que a 
concentração de gás definida no programa corresponde às 
especificações do botijão. Proceder do modo seguinte:

Fig. 2-24 Tela inicial

c f g ia hb d e j

a Paciente selecionado
b Consultório, escritório ou hospital (ver 

"Aba General" na página 111 para 
detalhes sobre a entrada de dados)

c Clicar para selecionar um paciente ou 
adicionar um novo paciente

d Clicar para iniciar um teste
e Clicar para revisar resultados de testes 

anteriores

f Clicar para visualizar a tela de 
configuração

g Status do sensor (ícone do sensor, 
caso o sensor esteja conectado)

h Clicar para visualizar o teclado virtual
i Botão de ajuda
j Clicar para encerrar o programa



Inicialização e preparação

40 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

 Selecionar Utilities -> Configuration -> Teste -> DLCO.

 Comparar os valores exibidos com os dados informados no botijão de 
gás.

 Fechar a aba com OK.

Fig. 2-25 Aba DLCO
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3 Conduzir um teste

Observação
Antes de realizar um teste, proceder do modo seguinte:

 selecionar os detalhes do teste; 
(p. ex., somente do FVC expiratório ou inspiratório e expiratório, 
cálculo do valor prognosticado, ver "Aba Test" na página 116);

 selecionar um paciente do banco de dados seguindo as 
instruções abaixo ou adicionar um novo paciente ao banco de 
dados. Como alternativa, é possível conduzir um Teste rápido que 
será armazenado no banco de dados junto com um ID 
automaticamente criado (p. ex., Q_0033) (ver 
"Broncoprovocação" na página 60).

3.1 Selecionar ou adicionar um paciente

 Clicar em Select Patient.

A lista de pacientes será visualizada.

Fig. 3-1 Lista de pacientes

a c d e i kb f hg j

a Paciente selecionado
b Barra para a seleção do paciente
c Clicar para adicionar um novo paciente
d Clicar para realizar um teste com o 

paciente selecionado
e Clicar para visualizar os resultados do 

paciente selecionado
f Clicar para editar os dados do paciente 

selecionado

g Clicar para deletar os dados do 
paciente selecionado (proteção de 
senha, EOPTM ou 8005)

h Botão de ajuda
i Aplicar filtro ao Last Name com a 

entrada de uma ou mais letras; a 
visualização de pacientes será 
limitada conforme os critérios de filtro.

j Parâmetros adicionais
k Retornar ao menu principal
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Selecionar o paciente

Os pacientes visualizados podem ser ordenados por 

 ID do Paciente,
 sobrenome,
 primeiro nome ou
 data do último teste.

 Para essa finalidade, clicar no título do cabeçalho da respectiva coluna.

 Para localizar um paciente específico, inserir a(s) primeira(s) letra(s) do 
sobrenome do paciente em h.

 Para selecionar um paciente, clicar na linha correspondente da lista: a 
barra destacará o paciente selecionado. Ao mesmo tempo, o nome do 
paciente será exibido em a.

Observação
Clicar em  para visualizar os dados do paciente. Clicar em 

 novamente para fechar a janela.

Fig. 3-2 Janela visualizando os dados do paciente
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Adicionar um novo paciente

 Clicar em New Patient.

 Inserir o ID do paciente e pressionar a tecla TAB ou Enter (clicar  
para introduzir um ID automaticamente gerado).

 Inserir o sobrenome e os primeiros nomes do mesmo modo.

 Clicar em a (Fig. 3-3) para selecionar o sexo e pressionar a tecla TAB.

 Selecionar a origem étnica.

 Informar data de nascimento, altura e peso.

Observação
As informações inseridas com respeito a sexo, idade, altura, 
peso e origem étnica devem ser corretas, visto que servem 
como base para o cálculo dos valores prognosticados e para a 
interpretação dos dados obtidos. 

Informações adicionais podem ser adicionadas ao histórico de 
fumo (ver Fig. 3-4), abas, Histórico e Comentários c.

 Fechar a janela com OK. 

A lista de pacientes será visualizada, destacando o novo paciente como 
selecionado..

Fig. 3-3 Janela visualizando os dados do paciente

a b c
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Mesclar os registros de dados de um paciente

É possível mesclar os registros de dados do um paciente, por exemplo, 
quando os dados forem obtidos em testes diferentes ou existirem várias 
ortografias do nome do paciente. Usar arrastar e soltar (botão direito do 
mouse) para mesclar os registros de dados.

Fig. 3-4 Aba Histórico de fumo

Fig. 3-5 Mesclar os registros de dados de um paciente
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3.2 Selecionar um teste

A tela para a seleção do teste será exibida diretamente após a entrada dos 
dados do paciente. Também pode ser acessada a partir da tela inicial com 
Perform test.

Observação
Se a unidade selecionada for EasyOne    (ver "Aba 
Device" na página 123), será exibida Fig. 3-7.

Ao realizar testes e a sincronização subsequente, observar as 
instruções mostradas na tela e no display do EasyOne.

Conferir a aba EasyOne (ver "Aba EasyOne" na página 124) para opções de 
configuração.

Fig. 3-6 Tela para a seleção do teste

Fig. 3-7 Tela de seleção, quando o aparelho selecionado for EasyOne



Conduzir um teste

46 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

3.3 Capacidade vital forçada (FVC/FVL)

 Clicar em FVL (ex/in).

A tela de aquisição será visualizada.

Observação
A escala para a curva de fluxo-volume depende do teste 
selecionado (somente expiratório ou inspiratório e expiratório, 
respiração tidal sim/não).

Medição FVC expiratório

Preparação

O paciente deve ficar relaxado e vestir roupa confortável e não muito 
ajustada. Durante o teste, o paciente pode estar em pé ou sentado. Em 
alguns casos, o paciente pode sentir vertigem ao realizar o teste. Por esta 
razão, o paciente deverá ser observado atentamente, se ele ficar em pé 
durante o teste.

Fig. 3-8 Tela de aquisição para FVC expiratório

b c e i ja f kd hg

a Parâmetros selecionados
b Valores prognosticados, resultados 

anteriores do paciente
c Área da curva de fluxo-volume
d Botão Iniciar
e Ampliação
f Seleção da curva visualizada: melhor 

medição, melhor medição e pré-
medição, todas as medições

g Exibir/ocultar o programa de 

animação para crianças
h Exibir/ocultar a lista de parâmetros 

expandida
i Área da curva volume-tempo
j Dados do teste e interpretação pelo 

sistema
k Clicar para conduzir um novo teste, 

para visualizar a lista de testes do 
paciente, para selecionar um novo 
paciente e para imprimir um teste
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Explicar ao paciente que o objetivo do exame é aferir o fluxo de ar nos 
pulmões e a velocidade da exalação. Visto que o exame espirométrico 
requer a participação ativa do paciente, é muito importante explicar a 
manobra do teste:

 Colocar a spirette™ na boca e fechar os lábios ao redor da spirette™. 
A abertura não deve estar bloqueada pela língua. Evitar morder a 
spirette™ com muita força.

 Respirar calmamente.
 Encher os pulmões completamente.
 Soprar o mais forte e rapidamente possível.
 Continuar exalando até que os pulmões estejam completamente 

vazios.
 Inalar novamente.

Antes de conduzir teste espirométricos com o EasyOne Pro™ em pacientes 
pela primeira vez, recomenda-se praticar a manobra realizando um teste 
consigo mesmo e com outros. Desta forma, é possível entender a causa de 
problemas através da interpretação das mensagens de qualidade, exibidas 
pelo programa após cada tentativa, e aprender como esses problemas 
podem ser evitados. Após uma tentativa insuficiente, explicar ao paciente 
como a manobra pode ser realizada de forma correta.

Cuidado
Risco de ferimentos – Testes avaliando a função pulmonar 
exigem um máximo esforço do paciente e podem provocar 
uma sensação de vertigem.

Risco de infecção – A spirette™ foi desenvolvida para um 
único uso. Utilizar uma nova spirette™ para cada paciente. 

Fig. 3-9 Paciente usando o sensor
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Risco de infecção — Em ambientes onde exista um risco 
provável de propagação de tuberculose ou outras doenças 
por núcleos de gotículas, deve ser dada uma atenção 
apropriada a controles de engenharia do ambiente, tais 
como ventilação, filtração do ar ou descontaminação do ar 
por ultravioletas, para evitar a transmissão de doenças.

Risco de infecção – Limpar o clipe nasal após cada paciente.

Medição

 Inserir a nova spirette™ no sensor.

 Posicionar o clipe nasal no nariz do paciente.

 Pressionar Start.

O aparelho exibirá o aviso que a spirette™ deve permanecer fechada até o 
início do teste (um aviso será exibido). A observação deste aviso é 
importante para a definição correta da linha de base. 

Observação
ndd recomenda que a embalagem da spirette™ não seja 
removida até o aparelho completar a definição da linha de 
base.

 Fechar a saída da spirette™ e confirmar a mensagem com OK.

 Assim que for exibido o aviso para iniciar o teste, passar o sensor às 
mãos do paciente. Orientá-lo a realizar a manobra conforme as 
instruções dadas anteriormente.

Observação
Se a opção "Manual Test Stop" estiver selecionada na 
configuração (ver "Aba Test" na página 116), o operador 
finaliza a medição clicando no botão "Test End" ou 
pressionando a barra de espaços ou Enter.

Durante o teste, a tela estará visualizando as curvas de fluxo-volume e 
volume-tempo. Todas as curvas e valores medidos serão exibidos depois 
do teste.
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Para avaliar a função pulmonar do paciente, é necessário obter uma 
qualidade de teste aceitável. A qualidade do teste depende da colaboração 
do paciente e esta, por sua vez, depende da orientação do paciente pelo 
médico. O EasyOne Pro™ possui uma função automática de controle de 
qualidade. Essa função avalia a qualidade do teste e exibe uma mensagem 
informando se a manobra foi aceita ou não (ver "Interpretação pelo 
sistema" na página 94). O médico pode usar estas informações para 
orientar o paciente de uma forma melhor.

Fig. 3-10 Teste FVC aceitável

a ab e f gc d

a Valores prognosticados
b Resultados do teste
c Área para comentários de revisão
d Clicar para iniciar um pós-teste (ver 

"Broncodilatação (pós-testes)" na 
página 53)

e Dados do teste, interpretação pelo 
sistema

f Clicar para efetuar uma avaliação 
retrospectiva do teste ou para expandir 
a lista de parâmetros (ver "Avaliação 
retrospectiva do teste e entrada de 
comentários" na página 94)

g Clicar para exibir os detalhes dos 
testes e interpretações geradas pelo 
sistema
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Quando três manobras aceitáveis forem efetuadas, será visualizada a 
mensagem Session complete!. Caso não haja um número suficiente de 
manobras aceitáveis após várias tentativas, poderá ser indicada a 
interrupção da sessão, dependendo de como o paciente se sente. Os 
resultados das medições não serão perdidos durante o intervalo.

 Clicar Add Trial para cada manobra espirométrica subsequente.

Na área c, pode ser inserido um comentário de revisão. Também é possível 
editar os resultados (não esquecer a entrada do nome do revisor).

Após três medições aceitáveis, serão exibidos a mensagem Session 
complete! e o nível de qualidade, de A (ideal) a F a.

Observação
Quando FEV6 estiver selecionado (em vez de FVC), a medição 
terminará após 6 segundos.

Fig. 3-11 Tela de aquisição após três testes de FVC expiratório de qualidade aceitável

a cb

a Nível de qualidade
b Clicar para iniciar um pós-teste (ver 

"Broncodilatação (pós-testes)" na 
página 53)

c Área para comentários de revisão
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Curva %Pred

A curva %Pred é uma barra consistindo em três segmentos. O segmento 
esquerdo a indica um valor abaixo do limite inferior, o segmento central b 
representa um valor entre o limite inferior e o valor prognosticado e o 
segmento direito c indica um valor acima do valor prognosticado. FVC, FEV1 
e FEV1/FVC são representados em cores e todos os demais parâmetros são 
visualizados em cinza.

Adicionar uma medição espirométrica

Para adicionar medições a um teste anterior, p. ex., quando o paciente 
precisava de um intervalo ou outros paciente foram testados no 
entretempo, seguir as instruções abaixo. Observe-se que medições podem 
ser adicionadas a um teste anterior somente se este tiver sido conduzido 
no mesmo dia. 

 Selecionar o paciente.

 Clicar em Perform Test.

 Selecionar o teste, p. ex., FVC.

Será visualizado um menu.

 Clicar em Add Trial ou Add Post.

A tela de aquisição será visualizada. 

 Realizar as manobras adicionais.

Fig. 3-12 Curva %Pred

a b c

Fig. 3-13 Menu 
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Teste FVL (medições inspiratórias e expiratórias)

Condições ambientais

Os valores ATPS (Ambient Temperature Pressure Saturated = condições 
espirométricas) das medições inspiratórias devem ser convertidos em 
valores BTPS (Body Temperature Pressure Saturated = condições do corpo). 
Para esta conversão, o sistema precisa dos dados seguintes:

 umidade relativa;
 temperatura na sala;
 pressão atmosférica ou altitude. 

Antes do início de um teste inspiratório, abrirá uma janela exibindo estes 
dados. Verificar os dados. Agora é possível editar os dados do teste 
pendente, caso necessário. Confirmar os dados, se tudo estiver correto. 

 Caso necessário, editar os valores. Clicar em Confirm >>, para fechar a 
janela.

Advertência
Resultados errôneos – Entradas incorretas podem levar a 
resultados errôneos e interpretações incorretas. A exatidão 
de medição especificada será garantida somente se todas 
as entradas estiverem corretas.

Fig. 3-14 Janela apresentando as condições ambientais

a b c d e f

a Fatores de conversão
b Campo de entrada para a umidade
c Campo de entrada para a temperatura 

ambiental
d Campo de entrada para a altitude 

(pressão atmosférica)
e Clicar para recalcular o fator BTPS (se as 

condições ambientais forem alteradas) 
f Clicar para confirmar e aceitar os valores
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Abrirá a tela de aquisição para testes FVL inspiratórios e expiratórios.

Medição

 Preparar o paciente (ver "Preparação" na página 46) e explicar as 
manobras:

 Colocar a spirette™ na boca e fechar os lábios ao redor da spirette™. 
A abertura não deve estar bloqueada pela língua. Evitar morder a 
spirette™ com muita força.

 Respirar calmamente.
 Encher os pulmões completamente.
 Soprar o mais forte e rapidamente possível.
 Continuar exalando até que os pulmões estejam completamente 

vazios.
 Inalar o mais forte e rapidamente possível.

 Conduzir os testes conforme a descrição na seção "Medição" na 
página 48.

Observação
A curva volume-tempo (Fig. 3-16) não representa a inspiração 
forçada ao final da manobra. 

Broncodilatação (pós-testes) 

Em geral, o pós-teste é realizado para determinar a resposta à medicação 
broncodilatadora contra asma. Para esta finalidade, é administrado um 
broncodilatador ao paciente, após a realização do teste espirométrico (pré-
teste). Aproximadamente 10 a 20 minutos após a administração (quando o 
broncodilatador mostrar efeito), é realizado um segundo teste 
espirométrico. Com os dois testes completos, os resultados dos pré e pós-
testes são comparados. A adição de pós-testes aos resultados anteriores é 
possível somente no mesmo dia.

 Selecionar o paciente. 

 Selecionar o teste e, em seguida, clicar em Add Post para fechar a 
janela.
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Abrirá a janela exibindo os teste existentes do paciente. Com   (Fig. 
3-15, à esquerda) podem ser exibidos os resultados detalhados dos pré-
testes (Fig. 3-15 à direita).

 Conduzir os testes conforme a descrição na seção "Medição" na 
página 48.

Após três medições aceitáveis, serão exibidos a mensagem Session 
complete! e o nível de qualidade, de A (ideal) a F (ver "Mensagens de 
qualidade e níveis de qualidade" na página 84).

Fig. 3-15 Resultados detalhados

Fig. 3-16 Tela de aquisição após três pós-testes aceitáveis
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Programa de animação para crianças

Para testes FVC, FVL e SVC é disponível um programa de animação para 
crianças. É possível escolher entre duas apresentações animadas: Balão e 
Macaco. Quando o programa de animação está ativa, é recomendável desa-
bilitar a parada manual do teste e usar a parada automática (ver "Aba Gene-
ral" na página 116).  

A animação do macaco pode ser exibida no modo de tela inteira  

Fig. 3-17 Programa de animação para crianças com balão, iniciação do teste, teste 
bem-sucedido

Fig. 3-18 Programa de animação para crianças com macaco, iniciação do teste
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3.4 Capacidade vital (SVC)

As medições SVC determinam a capacidade vital a partir da respiração 
tidal. (É possível configurar o aparelho para a medição direta da 
capacidade vital, ou seja, sem a respiração tidal inicial – ver "Aba SVC" na 
página 119). Para este tipo de teste, os valores ATPS (Ambient Temperature 
Pressure Saturated = condições espirométricas) também precisam ser 
convertidos em valores BTPS (Body Temperature Pressure Saturated = 
condições do corpo) (ver "Condições ambientais" na página 52). 
Após três medições aceitáveis, será exibida a mensagem Session 
complete!.

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).

 Preparar o paciente (ver "Preparação" na página 46) e explicar as 
manobras:

 Colocar a spirette™ na boca e fechar os lábios ao redor da spirette™. 
A abertura não deve estar bloqueada pela língua. Evitar morder a 
spirette™ com muita força.

 Inalar e exalar calmamente. 
 Assim que for exibido o aviso para iniciar o teste, inalar o mais 

profundamente possível e exalar imediatamente depois, porém sem 
pressa.

 Selecionar SVC.

Será exibida a tela de aquisição para a medição da capacidade vital lenta.
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 Conduzir os testes conforme a descrição na seção "Medição" na 
página 48.

Fig. 3-19 Tela de aquisição da capacidade vital lenta

a b c e hd f g

a Parâmetros selecionados
b Valores prognosticados
c Área da curva volume-tempo
d Botão Iniciar
e Dados do teste e interpretação pelo 

sistema 
f Clicar para efetuar uma avaliação 

retrospectiva do teste ou para expandir 

a lista de parâmetros (ver "Avaliação 
retrospectiva do teste e entrada de 
comentários" na página 94)

g Clicar para visualizar informações 
adicionais

h Clicar para conduzir um novo teste, 
para visualizar a lista de testes do 
paciente, para selecionar um novo 
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Após três medições aceitáveis, serão exibidos a mensagem Session 
complete! e o nível de qualidade, de A (ideal) a F (ver "Mensagens de 
qualidade e níveis de qualidade" na página 84).

3.5 Ventilação voluntária máxima (MVV)

Este teste mede o volume de ventilação máximo durante um período 
ininterrupto de 12 segundos. Para este tipo de teste, os valores ATPS 
(Ambient Temperature Pressure Saturated = condições espirométricas) 
também precisam ser convertidos em valores BTPS (Body Temperature 
Pressure Saturated = condições do corpo) (ver "Condições ambientais" na 
página 52). 

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).

 Preparar o paciente (ver "Preparação" na página 46) e explicar as 
manobras:

 Colocar a spirette™ na boca e fechar os lábios ao redor da spirette™. 
A abertura não deve estar bloqueada pela língua. Evitar morder a 
spirette™ com muita força.

 Assim que for exibido o aviso para iniciar o teste, inalar e exalar o 
mais profunda e rapidamente possível, durante um período de 12 
segundos. 

 Selecionar MVV.

Abrirá a tela de aquisição para testes MVV.

Fig. 3-20 Tela de aquisição após três testes SVC aceitáveis
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 Conduzir os testes conforme a descrição na seção "Medição" na 
página 48.

Fig. 3-21 Tela de aquisição para testes MVV

a b c e hd f g

a Parâmetros selecionados
b Valores prognosticados
c Área da curva volume-tempo
d Botão Iniciar
e Dados do teste e interpretação pelo 

sistema
f Clicar para efetuar uma avaliação 

retrospectiva do teste ou para expandir 
a lista de parâmetros (ver "Avaliação 

retrospectiva do teste e entrada de 
comentários" na página 94)

g Clicar para visualizar informações 
adicionais

h Clicar para conduzir um novo teste, 
para visualizar a lista de testes do 
paciente, para selecionar um novo 
paciente e para imprimir um teste

Fig. 3-22 Tela de aquisição após dois testes MVV aceitáveis
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3.6 Broncoprovocação

Introdução e informação sobre segurança

Os testes de broncoprovocação são realizados pela administração de doses 
crescentes de um irritante das vias respiratórias. A reação do sistema respi-
ratório a estas substâncias será medido. Uma série de substâncias harmo-
nizadas estão disponíveis como agentes de provocação.

Perigo
Risco ao paciente—  

 Os testes de broncoprovocação podem ser perigosos 
para os pacientes! Uma condição primária para 
procedimentos de teste de provocação seguros é um 
médico com formação e experiência. 

 Os médicos têm de estar familiarizados com as 
precauções e orientações apropriadas, advertências, 
procedimentos, contraindicações, sobre quando 
interromper o teste, etc. conforme definido na 
documentação da medicação e em estas normas.

 Observar as contraindicações para a medicação usada, 
tais como
- instabilidade clínica geral do paciente
- função pulmonar gravemente reduzida
- tratamento com betabloqueadores
- hiperresponsividade
- gravidez. 

 Um médico ou pessoal especialmente formado deve estar 
presente durante a realização de testes de 
broncoprovocação. O paciente não deve ser nunca 
deixado sem acompanhamento durante os testes.

 O seguinte deverá estar disponível durante os testes de 
provocação:
- um especialista médico capaz de tratar 
broncoespasmos graves
- medicação apropriada, bem como equipamento de 
ressuscitação (desfibrilhador, marca-passo cardíaco) 

 Consultar a literatura relevante para criar protocolos 
seguros para testes de broncoprovocação. Exemplos: 
Sterk PJ, Fabbri LM, Quanjer PhH, et al. Airway 
responsiveness. Standardized challenge testing with 
pharmacological, physical and sensitizing stimuli in 
adults. Report Working Party Standardization of Lung 
Function Tests. European Community for Steel and Coal. 
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Official position of the European Respiratory Society. 
Eur Respir J 1993; 6: Supl.16, 53-83).

Conduzir um teste

 Selecionar uma medicação (Protocolo de teste de desafio, ver "Aba 
Provocação" na página 122). Segue uma breve descrição de como 
conduzir uma medição com o protocolo curto com metacolina ATS (5 
respirações).

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).

 Explicar a manobra do teste a seu paciente e conectar o clipe nasal.

 Selecionar Provocation.

A tela inicial é exibida.

A linha de base é determinada na fase pré-teste ou no nível de 0 mg/ml, 
dependendo do protocolo de teste. Três medições aceitáveis de FEV1 
devem estar disponíveis para a determinação da linha de base (ver "Capac-
idade vital forçada (FVC/FVL)" na página 46).

 Clicar em Start para iniciar a medição.

Fig. 3-23 Tela inicial para testes de broncoprovocação

a c e fb g h id

a Protocolo selecionado
b Passos do protocolo
c Passo do teste atual
d Botão Start
e Ação seguinte

f Linha de base 
g Linha de limiar
h Valores medidos em forma tabular
i Ícone de zoom para alterar a escala
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Quando três manobras aceitáveis forem efetuadas, será visualizada a men-
sagem Session complete! Great Job! é exibido.  

 Clicar em Protocol (d, Fig. 3-24) para visualizar a tela do protocolo.

Observação
Se se determinar uma função pulmonar reduzida, o médico 
tem de decidir se e como prosseguir o teste.

Fig. 3-24 Tela após três medições de FVC expiratório de qualidade aceitável

a

b
c
d

a Comuta entre volume-tempo e o dia-
grama de teste

b Passo do teste atual

c Clicar para adicionar uma medição de 
FEV 1

d Clicar para exibir a tela de protocolo

Fig. 3-25 Tela do protocolo

a
b

c

d

a Passo do teste atual
b Valor pré-teste

c c Ação seguinte
d d Botão Menu
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Com o Menu d, pode exibir uma série de teclas e depois 
regressar à tela de aquisição com FVC com Spirometry, por 
exemplo.

 Seguir agora para o passo seguinte do teste (c, Fig. 3-25) e confirmar 
com Done.

O passo seguinte será exibido e a próxima ação indicada em c è Wait 30 
seconds.

 Depois de decorrido o tempo de espera, clicar em Done (pode cancelar o 
tempo de espera a qualquer momento com Done).

TO passo seguinte será exibido e a próxima ação é Perform repeatable 
FEV1 measurements.

 Clicar em Start para iniciar a medição FEV1.

Observação
Depois da medição de FEV1, deve verificar se a qualidade da 
medição é suficiente ou se são necessárias medições 
adicionais.

Com a tecla a (Fig. 3-24) pode exibir um diagrama de teste 
(curva de resposta) a qualquer momento durante o teste.

 Clicar em Protocol para exibir a tela de protocolo: a medição e o passo 
seguinte serão exibidos e a próxima ação apresentada neste exemplo é 
Administer 0.0625 mg/mL concentration.

Fig. 3-26 Tela do protocolo
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 Continuar executando os níveis restantes. Logo que atingir o limite de 
20%, será exibida a mensagem POSITIVE TEST RESULT...; o nível seguinte 
(Post) e a ação seguinte Administer a bronchodilator.

Observação
Alguns protocolos requerem a administração de um 
broncodilatador mesmo em testes com um resultado 
negativo.

Fig. 3-27 Tela do protocolo

Fig. 3-28 Tela de protocolo com um resultado de teste positivo
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 Conduzir o pós-teste de acordo com as instruções. Agora a tela do proto-
colo final com os resultados pós-teste será exibida. 

Observação
Após o teste, o paciente só deve abandonar o laboratório 
depois da reversão da obstrução, espontaneamente ou por 
administração de uma substância broncodilatadora. A 
reversão deve ser documentada com um teste da função 
pulmonar.

Fig. 3-29 Tela do protocolo
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3.7 Teste rápido

O aparelho permite a realização de um teste rápido, dispensando a entrada 
dos dados do paciente. Quando a opção Quick Test estiver selecionada, 
não são calculados os valores prognosticados que exigiriam a entrada de 
dados do paciente. 

 No menu principal, selecionar Perform Test. 

Será visualizado um menu.

 Clicar em Quick Test e realizar o teste normalmente.

Observação
Não será possível editar os dados posteriormente, após  
efetuar medições.

A função do teste rápido não é disponível para testes DLCO.

Fig. 3-30 Menu 
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3.8 Capacidade difusora de CO (DLCO)
Observação
Antes de conduzir um teste DLCO, a unidade de válvula deve 
ser conectada ao sensor (ver Fig. 2-7). Adicionalmente, inserir 
uma nova barriette™ e, se o teste for realizado num paciente 
diferente do anterior, uma nova spirette™ (ver "Inserir a 
válvula de via única, barriette™ DLCO/barriette™ FRC e 
spirette™" na página 35).

Antes de realizar o primeiro teste DLCO, certifique-se de que a 
unidade de válvula está conectada corretamente e o anel de 
metal de acoplamento do motor está apertado firmemente.

Antes de realizar um teste DLCO, recomenda-se a medição da 
capacidade vital.

Idealmente são conduzidos dois testes DLCO. O intervalo 
entre os dois testes deve ser, no mínimo, de 4 minutos. 
Entretanto, devem ser realizados mais que cinco testes DLCO 
consecutivos no mesmo paciente (recomendações da ATS/
ERS Taskforce ("Literatura" na página 182 [11]).

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).

 Posicionar o clipe nasal no nariz do paciente e explicar as manobras do 
teste:

 Selecionar DLCO.

 Na janela BTPS, confirmar os valores referentes à umidade relativa, 
temperatura e pressão atmosférica com Confirm.

 O paciente deve estar sentado com a coluna reta, usando o clipe nasal.

 Orientar o paciente a segurar o sensor, mantendo-o na posição reta, em 
frente da boca, mas sem introduzir a spirette™ na boca ainda.
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Fig. 3-31 mostra o paciente durante o teste, usando o suporte para o sensor 
(acessório opcional). 

 Pressionar Start na tela de aquisição. O EasyOne Pro™ realizará uma 
rotina de inicialização automática que vai demorar aproximadamente 15 
segundos:

 inicialização;
 preparação do teste;
 respiração tidal

 Assim que for exibida a mensagem Start tidal breathing, orientar o 
paciente a introduzir o sensor na boca, fechar os lábios ao redor da 
spirette™ e iniciar a manobra da respiração tidal.

 Após 3 ou 4 respirações, será exibido o botão Activate. Agora, o 
paciente deve ser orientado a exalar completamente.

 Durante a exalação, pressionar o botão Activate: a válvula fechará 
automaticamente ao final da exalação. Como alternativa, a válvula pode 
ser fechada manualmente pressionando o botão Manual Close.

 Orientar o paciente a inalar completamente (o paciente deve inalar 85% 
da sua capacidade vital dentro de 2 a 4 segundos) e conter a respiração 
por 10 segundos (aguardar o fechamento da válvula antes de inalar).

 Após 10 segundos, a válvula abre. Agora, o paciente deve exalar 
normalmente (evitando a respiração forçada ou lenta), e continuar com a 
respiração tidal até o fim do teste.

Fig. 3-31 Paciente usando o sensor (com suporte opcional)  
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Depois do teste, será exibida a mensagem Good effort.

A barra de amostragem identifca a faixa analisada.

Fig. 3-32 Teste DLCO

a b c d e g h i j k lf m

a Respiração tidal
b Exalação completa
c Contenção da respiração por 

10 segundos
d Barra de amostragem (largura 

depende do volume de amostragem 
em m)

e Exalação completa
f Teclas para expandir a curva (para 

verificar presença de artefatos dentro 
da barra de amostragem)

g Clicar para exibir/ocultar curvas 
(pressão bocal, fluxo)

h Campo para comentários (tocar para 
abrir o teclado virtual)

i Clicar para exibir/ocultar controles da 
barra de amostragem

j Clicar para restaurar a largura original 
da barra de amostragem

k Clicar para mover a barra de 
amostragem à direita

l Clicar para ajustar a medição DLCO 
(ver "Introdução ao ajuste de medições 
da DLCO" na página 144)

m Clicar para selecionar o volume de 
amostragem
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Com o botão + f, a curva pode ser expandida para verificar a presença de 
artefatos na faixa marcada pela barra de amostragem (clicar em - para 
restaurar a largura original da barra).

Com Collection Bar (i), os botões de controle da barra de amostragem 
podem ser exibidos ou ocultados (j, k, m).

Clicar em > (k) para mover a barra de amostragem à direita. Os valores para 
a nova posição da barra serão calculados e exibidos imediatamente.

Com I<< (j), a barra de amostragem retornará à sua posição de origem.

O campo de texto (h) oferece espaço para comentários. Tocar na área do 
campo para exibir o teclado virtual.

Para ocultar uma curva, clicar duas vezes na janela da curva. Ao clicar duas 
vezes novamente, a curva oculta voltará a ser exibida.
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3.9 Teste FRC (somente EasyOne Pro™ LAB)

Introdução

A medição FRC baseia-se no método do washout de nitrogênio (N2) que 
inclui a eliminação do N2 dos pulmões, enquanto o paciente estiver 
respirando oxigênio 100%. O teste é realizado durante a respiração tidal 
dentro da faixa indicada em a (Fig. 3-26). Após um determinado número 
(configurável) de respirações, a medição inicia-se automaticamente ou 
pode ser iniciada manualmente através do botão Ativar.

Observação
Antes de conduzir um teste FRC, a unidade de válvula deve ser 
conectada ao sensor de fluxo (ver Fig. 2-7). Deve ser inserida 
uma nova barriette™ FRC e, quando for testado um novo 
paciente, também uma nova spirette™ (ver "Inserir a válvula 
de via única, barriette™ DLCO/barriette™ FRC e spirette™" na 
página 35).

Antes de realizar o primeiro teste FRC, certifique-se de que a 
unidade de válvula está conectada corretamente e o anel de 
metal de acoplamento do motor está apertado firmemente.

Orientar o paciente sobre a possibilidade de uma sensação de 
secura durante a inalação. Além disso, o paciente vai ouvir o 
oxigênio escapar durante a fase de washout.

Pode selecionar entre os seguintes testes:

 modo manual
 modo automático.

Adicionalmente, está disponível o teste FRC vinculado a SVC (Linked FRC 
Test with SVC (online)), ver "Aba FRC (mbw)" na página 121:

 Sem SVC vinculado
 SVC antes da lavagem
 SVC após lavagem.

Observação
O método recomendado por ATS/ERS é o teste SVC vinculado.

Sem SVC vinculado

Somente uma lavagem FRC simples é realizada. Se um teste 
SVC tiver sido conduzido antes, os parâmetros de volume pul-
monar, tais como TLC, ERV e RV, serão calculados baseados 
em este teste SVC externo.
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Observação
Interpretar estes resultados com precaução uma vez que são 
possíveis diferentes linhas de base respiratórias.

SVC antes da lavagem

Respiração tidal relaxada até ser detectada uma linha de base 
respiratória estável (indicada por uma linha no diagrama VT 
representando a linha de base respiratória). Depois conduzir 
uma manobra SVC completa; depois continuar com a mano-
bra de lavagem FRC. Os parâmetros de volume pulmonar 
serão calculados baseados nesta manobra SVC vinculada (os 
dados de um teste SVC "externo" não serão usados).

Observação
Conduzir a manobra SVC de acordo com as orientações ATS/
ERS para assegurar resultados rigorosos.

SVC após lavagem

FConduzir primeiro uma manobra de lavagem FRC. Depois da 
lavagem continuar com respiração tidal relaxada até ser 
detectada uma linha de base respiratória estável (indicada 
por uma linha no diagrama VT representando a linha de base 
respiratória). Depois conduzir uma manobra SVC completa. Os 
parâmetros de volume pulmonar serão calculados baseados 
nesta manobra SVC vinculada (os dados de um teste SVC 
"externo" não serão usados).

Observação
Conduzir a manobra SVC de acordo com as orientações ATS/
ERS para assegurar resultados rigorosos.

Conduzir um teste

Observação
O paciente usa um clipe nasal durante a medição e os lábios 
devem fechar em torno do bocal, evitando a inalação do ar 
ambiente.

 Instruir o paciente de acordo com as mensagens exibidas online. As 
mensagens dependem das configurações de modo "Automatic" ou 
"Manual" e da opção selecionada "Linked SVC".

 Conectar a barriette™ FRC (ver "Teste FRC (somente EasyOne Pro™ LAB)" 
na página 71).

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).
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 Selecionar o teste com FRC.

 Será visualizada a tela de aquisição para testes FRC.

 Orientar o paciente sobre a manobra e prepará-lo para o teste:

 aplicar o clipe nasal
 colocar a spirette™ na boca com os lábios fechados em torno da 

spirette™ e evitar morder a spirette com muita força
 sentar-se ereto
 durante o teste, o paciente deve respirar calma e constantemente. O 

fluxo respiratório não deve exceder a faixa exibida (a, Fig. 3-26).

No modo automático, o teste inicia-se automaticamente após o "Número de 
respirações antes de iniciar o teste" e termina automaticamente quando a 
concentração medida cai repetidas vezes abaixo do limite de 2% 
(dependendo da opção em "Aba FRC (mbw)" na página 121).

No modo manual, início e fim da fase de washout devem ser definidos 
manualmente.
Após o teste, será exibida a mensagem Good effort.
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Fig. 3-33 Teste FRC (vinculado offline)

Fig. 3-34 Teste FRC (vinculado online)

a b ec d

a Resultado do teste
b Curva de medição
c Curva de volume-tempo (só exibida 

para medições "vinculadas")
d Clicar para entrar um comentário

e Curva de traçado (representação loga-
rítmica, ver "Aba FRC (mbw)" na 
página 121)

f Indicador de fluxo (durante a fase de 
lavagem, o fluxo se deve manter na 
faixa verde)

cf
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3.10 Concluir o teste

Ao final do teste, remover a spirette™ do sensor, puxando-a do lado 
inferior. A spirette™ deve ser descartada e não pode ser reutilizada. A 
barriette™ deve ser substituída após cada paciente. Para instruções 
referentes à limpeza do sensor, consultar a seção "Higiene, limpeza, 
manutenção e descarte" na página 98. 

Advertência
Risco de infecção – 

 A spirette™  e a barriette™ DLCO/barriette™ FRC foram 
projetadas para uso único. Deve ser usado um novo 
produto para cada paciente.

 Após testes em pacientes com infecção ou suspeita de 
infecção da via respiratória, é recomendado limpar todas 
as partes (lado exterior do sensor) que tiveram contato 
com o paciente, antes de testar outro paciente (ver 
"Higiene, limpeza, manutenção e descarte" na 
página 98).

3.11 Obtenção e impressão de testes armazenados
O EasyOne Pro™ armazena todos os testes. A qualquer momento, 
medições antigas podem ser acessadas para 

 conduzir um novo teste no mesmo paciente,
 adicionar uma medição espirométrica,
 adicionar um teste pós-medicação ou
 revisar ou imprimir os resultados.

Observação
É possível adicionar medições a um teste anterior somente se 
este tiver sido conduzido no mesmo dia (ver "Adicionar uma 
medição espirométrica" na página 51).

 Selecionar o paciente (ver "Selecionar ou adicionar um paciente" na 
página 41).
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 Clicar no botão History (Fig. 3-35).

Será exibida uma lista com todos os testes armazenados deste paciente. 

Os testes visualizados podem ser ordenados por 

 protocolo de teste (Base, Pré-teste, Pós-teste),
 tipo do teste (FVC, SVC, MVV),
 data do teste ou 
 comentário.

 Para esta finalidade, clicar no título do cabeçalho da respectiva coluna.

 Destacar o teste a ser visualizado.

 Clicar em View Test para exibir o teste, Print Preview para pré-visualizar 
o impresso, Print para imprimir o teste ou Trend para visualizar as 
tendências (ver "Visualização de tendências" na página 78). Clicar em 
Patients, para visualizar a lista de pacientes, e clicar em New Test, para 
exibir o menu para a seleção do teste.

Fig. 3-35 Obtenção e impressão de testes armazenados 

Fig. 3-36 Lista de testes 
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Observação
Alternativa: Clique duas vezes no teste para abri-lo.

Exames que incluem um pós-teste, são identificados por uma 

seta pequena .

Ao selecionar Print Preview, serão exibidas as páginas a serem impressas: 

 selecionar b para visualizar o menu de relatório (layout do relatório);
 selecionar c para imprimir o teste (selecionar a impressora);
 selecionar d para alterar a escala da visualização.

Fig. 3-37 Imprimir pré-visualização do teste

a b c d

a Janela exibindo o relatório de teste 
selecionado

b Pressionar para visualizar o menu para 
a seleção do layout

c Clicar para imprimir o relatório exibido
d Clicar para acessar o submenu 

oferecendo opções como ampliar/
diminuir, exportar, visualizar, imprimir 
seleção e funções de impressão 
adicionais

Fig. 3-38 Barra de menu quando o botão Print Menu for premido
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3.12 Visualização de tendências

A visualização de tendências permite a observação dos parâmetros 
medidos durante um período mais longo. É possível escolher entre dois 
modos de visualização:

 Um modo apresenta até quatro parâmetros simultaneamente para 
comparação. Cada parâmetro possui eixo vertical e escala separados.

 No segundo modo de visualização, um único parâmetro pode ser 
comparado aos valores prognosticados.  

Fig. 3-39 Visualização de tendências para vários parâmetros

a b c d

a Botões de opção para a seleção do 
modo de visualização

b Etiquetas de parâmetro exibidas

c Clicar para selecionar um parâmetro
d Ícone para iniciar a impressão de 

tendências



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 79

Conduzir um teste

Fig. 3-40 Visualização de tendência para um único parâmetro e os valores 
prognosticados correspondentes 
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3.13 Definição de parâmetros importantes

FVC Capacidade vital forçada 
(expiratória)

Capacidade vital 
expiratória forçada

FIVC Capacidade vital forçada 
(inspiratória)

Capacidade vital 
inspiratória forçada

FEV1 Volume expiratório 
forçado (1 s)

Volume expiratório 
forçado após 1 segundo

FEV6 Volume expiratório 
forçado (6 s)

Volume expiratório 
forçado após 6 segundos

FEV1/FVC Razão de FEV1 para FVC

FEV1/VCmax Razão de FEV1 para VCmax

FEV1/FEV6 Razão de FEV1 para FEV6

FEF 50 
(MEF 50)

Fluxo médio expiratório 
(50%)

Fluxo a 50% da 
capacidade vital 
expiratória

FEF 25-75 Fluxo médio expiratório 
(25%-75%)

Fluxo entre 25% e 75% da 
capacidade vital 
expiratória

PEF Fluxo expiratório de pico Fluxo expiratório de pico

PIF Fluxo inspiratório de pico Fluxo expiratório de pico

VT Volume tidal Volume tidal em repouso

ERV Volume de reserva 
expiratório

Volume de reserva 
expiratório

IRV Volume de reserva 
inspiratório

Volume de reserva 
inspiratório

VCmax Capacidade vital máxima capacidade vital máxima 
de um teste SVC, FVC, FVL 
ou DLCO

VCex Capacidade vital 
expiratória

Capacidade vital 
expiratória de um teste 
espirométrico lento

VCin Capacidade vital 
inspiratória

Capacidade vital 
inspiratória de um teste 
espirométrico lento
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Observação
Os nomes dos parâmetros usados pela ndd Medizintechnik AG 
são os padronizados pela ATS e ERS. Ver as referências de 
literatura ("Literatura" na página 182 [14] e [11]).

Para testes espirométricos forçados e dependendo de sua configuração, a 
coluna "Best" na tabela de resultados apresenta o "Best Value" de todos os 
testes aceites ou o "Best Trial", i.e., o valor da melhor medição ("Aba Test" 
na página 116).

Os parâmetros mais importantes serão explicados abaixo:

Para espirometria lenta (SVC), o valor médio dos testes aceites será exibido 
com as seguintes exceções: VT, ERV, IRV, IC.

VC Capacidade vital Capacidade vital de um 
teste espirométrico lento

IC Capacidade inspiratória Capacidade inspiratória 
(VT + IRV)

MVV Ventilação voluntária 
máxima

Volume de ventilação 
máximo por minuto

LLN Limite inferior da faixa 
normal

Limite inferior da faixa 
normal

Idade 
pulmonar

Idade pulmonar, ver seção 
"Valores prognosticados" 
na página 137 [8]

DLCO Capacidade difusora de 
CO (mL/min/mmHg)

Capacidade difusora de 
CO (mL/min/mmHg)

TLCO Capacidade difusora de 
CO (mmol/min/kPa)

Capacidade difusora de 
CO (mmol/min/kPa)

DLadj Capacidade difusora 
ajustada (Hb, PaO2, COhb, 
altitude)

Capacidade difusora 
ajustada

VA Volume alveolar (BTPS) Volume alveolar (BTPS)

VI Capacidade inspiratória 
de manobra DLCO

Capacidade inspiratória 
de um teste DLCO

DLCO/VA Fator Krogh Fator Krogh

TLC Capacidade pulmonar 
total

Capacidade pulmonar 
total



Conduzir um teste

82 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

Para DLCO, os valores médios serão exibidos na coluna "Result" para os 
seguintes parâmetros: DLCO, VA, TLCO, DLAdj e TLC.

FRC

Estas definições se aplicam a FRC:

valor médio: FRC, IC, ERV, VT, IRV , LCI, CEV, VT, M0, MR1, MR2

Obter o VC maior da manobra FRC

RV[relatado] = FRC[média] - ERV[média]

TLC[relatado] = RV[relatado] + VC[maior] = FRC[média] - ERV[média] + 
VC[maior]

FRCMB Functional Residual 
Capacity

Capacidade residual funcional

LCI Lung Clearance 
Index

Índice de depuração pulmonar (LCI) 
é o valor de CEV divido pela FRC a 
1/40 da concentração de marcador 
inicial (2%N2), (ver "Literatura" na 
página 182 [16])

CEV Cumulative Expired 
Volume

Volume expirado cumulativo

VT Tidal Volume Volume tidal

VT/kg Tidal Volume/kg Volume tidal/kg

f Breathing Frequency Frequência respiratória

MO, 
MR1, 
MR2

Moment Value, 
Moment Ratio 1, 
Moment Ratio 2

Valor de Momento e Razão de 
Momento 1 e 2 com base na 
análise de momento da lavagem de 
nitrogênio. O uso clínico destes 
parâmetros é restrito, visto que os 
dados de referência disponíveis 
são baseados em um grupo 
limitado de pacientes (ver 
"Literatura" na página 182 [17] a 
[21]); para uma descrição 
detalhada, consultar o capítulo 
"EasyOne Pro™ LAB – Análise de 
momento da lavagem" na 
página 180 no Apêndice deste 
manual.
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Editar dados de paciente

4 Editar dados de paciente

 Clicar em Select Patient na tela inicial.

 Selecionar o paciente.

 Clicar em Edit Patient.

Abrirá a janela Patient Data. 

 Alterar ou adicionar dados.

 Clicar em Update existing tests para fechar a janela (por exemplo, se os 
dados de paciente inseridos forem incorretos e os testes precisarem ser 
recalculados) ou fechar a janela com OK, caso deseja aplicar os dados 
inseridos somente a testes futuros.

Fig. 4-1 Janela visualizando os dados de um paciente 
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5 Mensagens de qualidade e níveis de qualidade 

5.1 Mensagens de qualidade e níveis de qualidade para testes 
FVC/FVL

Informações básicas

Os critérios para o fim do teste, critérios de qualidade e a definição dos 
níveis de qualidade têm como base os padrões publicados: [1], [4], [11], 
[15] ("Literatura" na página 182).

A definição dos níveis de qualidade baseia-se em [4], [11], [15] ("Literatura" 
na página 182).

Observações adicionais:

 Os artigos principais [2] e [3] não definem o PEFT mínimo (tempo do fluxo 
expiratório de pico), necessário para um teste aceitável, numericamente. 
Neste caso usa-se 160 ms.

 Os critérios para o fim de testes FVC são os seguintes: um teste é 
concluído quando a alteração do volume durante os últimos 2 segundos 
é <45 mL ou quando é detectado um volume inspiratório >150 mL. Este 
critério para o fim do teste se distingue um pouco do critério publicado 
[3] que define um volume de 25 mL no último segundo. Motivo: se o 
critério de 25 mL em 1 segundo fosse aplicado nas 24 formas de onda, 
também definidas em [1] e [2], algumas curvas terminariam cedo 
demais, resultando na falha do teste. Por esta razão, decidimos alterar o 
critério levemente, para 45 mL em 2 segundos.

 As mensagens e os critérios de qualidade são detalhados na tabela a 
seguir.

O critério para o fim de testes FVC é o seguinte: um teste é concluído 
quando a alteração do volume durante os últimos 2 segundos é <45 mL ou 
quando é detectado um volume inspiratório >150 mL. Quando esse critério 
para o fim do teste for cumprido, serão verificadas as seguintes mensagens 
de qualidade:
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Mensagens de qualidade FVC/FVL

Mensagem Critério Recomendação

Não hesite ... Volume retroextrapolado superior 
a 150 mL ou 5% do FVC (o que for 
superior) (para a idade 6: 80 mL 
ou 12,5% do FVC; o que for 
superior)

O paciente deve exalar todo o ar 
de uma vez, sem pausar.

Soprar mais 
rápido  ...

Tempo até pico de fluxo superior a 
160 ms

O paciente deve exalar 
"explosivamente", o mais forte e 
rapidamente possível.

Exalar por mais 
tempo ...

Um tempo de exalação inferior a 2 
segundos OU um volume maior de 
100 mL durante os 0,5 segundos 
da exalação

O paciente parou de exalar cedo 
demais. O paciente deve 
continuar exalando, expelindo o 
ar dos pulmões completamente.

Teste terminado 
abruptamente ...

Somente teste FVC: Tempo de 
exalação inferior a 2 segundos OU 
volume >40 mL durante os últimos 
0,5 segundos, com um tempo de 
exalação <6 segundos OU volume 
>25 mL durante o último segundo, 
quando o critério para o fim do 
teste for relacionado à inalação.

O paciente parou de exalar cedo 
demais. O paciente deve 
continuar exalando, expelindo o 
ar dos pulmões completamente.

Esforço suficiente, 
próxima manobra ...

A manobra corresponde aos 
critérios acima.

Manobra aceita. Faltam uma ou 
duas manobras aceitas para 
concluir o teste.

Não começar cedo 
demais! 

O tempo até o fluxo de pico (PEFT) 
é inferior a 30 ms ou um fluxo foi 
detectado antes da inicialização 
do sensor (aguardar a exibição de 
Iniciemanobra...').'

Orientar o paciente a aguardar o 
fim da definição da linha de base 
e a exibição da mensagem 
Inicieamanobra…'.'

Tosse detectado! 
Tentar novamente ...

Foi detectada uma tosse (PEF ou 
PIF >19 L/s)

 Orientar o paciente a evitar tossir 
durante a medição. Repetir a 
medição.

Inalação mais 
profunda ...

FEV1 ou FVC não é reproduzível. 
Diferença em relação à melhor 
medição superior a 150 mL ou 
100 mL, com FVC <1,0 L (para a 
idade 6: 100 mL ou 10% do 
FEV1 ou FVC*, o que for superior)

A manobra difere muito das 
manobras anteriores. O paciente 
deve inalar mais profundamente e 
exalar mais ar ainda.
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*Ao substituir FVC por FEV6, FEV6 será utilizado também para a definição 
da mensagem de qualidade.

Níveis de qualidade FVC/FVL  

Nenhuma manobra 
detectada!

O cálculo de parâmetros não é 
possível

Orientar o paciente a realizar a 
manobra de acordo com as 
instruções.

Sessão concluída! 
Parabéns!

Nível de CQ obtido A ou B. O teste está completo. Foi 
registrado um número suficiente 
de medições aceitáveis.

Avaliação Critérios 

A 3 ou mais medições aceitáveis (para a idade 6: 2 aceitáveis) E a diferença entre os 
2 melhores valores FEV1 e FVC é igual ou inferior a 100 mL (80 mL com FVC < 1,0 L) 
(para a idade 6: 80 mL ou 8% do FVC, o que for superior)

B 3 ou mais medições aceitáveis (para a idade 6: 2 aceitáveis) E a diferença entre os 
2 melhores valores FEV1 e FVC é igual ou inferior a 150 mL (100 mL com FVC <  
1,0 L) (para a idade 6: 100 mL ou 10% do FVC, o que for superior)

C 2 ou mais medições aceitáveis E a diferença entre os 2 melhores valores FEV1 e FVC 
é igual ou inferior a 200 mL (150 mL com FVC < 1,0 L) (para a idade 6: 150 mL ou 
15% do FVC, o que for superior)

D (1) 2 ou mais medições de qualidade suficiente, mas os resultados não são 
reproduzíveis conforme C'.
'Mensagem de qualidade: "Result not reproducible" OU apenas uma medição 
aceitável. Mensagem de qualidade: "Only one acceptable trial".

D (2) Somente uma medição aceitável

F Nenhuma medição aceitável 
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5.2 Mensagens e níveis de qualidade para testes SVC

A definição dos níveis de qualidade baseia-se em [3].

Mensagens de qualidade SVC

O critério para o fim de testes SVC é o mesmo do teste FVC: Um teste será 
finalizado quando a alteração do volume durante os últimos 2 segundos 
for 30 mL (duração do teste 6 s), 45 mL (duração do teste > 6 s) ou 
quando for detectado um volume inspiratório >120 mL.

Quando o critério para o fim do teste for cumprido, serão verificadas as 
seguintes mensagens de qualidade:

Mensagem Critério Recomendação

Inalação mais 
profunda ...

Valores VC das duas medições 
mais altas e aceitáveis não são 
reproduzíveis. A diferença em 
relação à melhor manobra é 
superior a 150 mL.

A manobra difere muito das 
manobras anteriores. O paciente 
deve inalar mais profundamente e 
exalar mais ar ainda.

Não foi detectada 
nenhuma respiração 
tidal constante...

Todos os volumes inspiratórios 
finais das últimas 3 medições até 
200 mL.

Orientar o paciente a inalar calma 
e constantemente.

Manobra 
completada ...

Não foi possível calcular os 
valores ERV e/ou IRV, devido a 
uma sessão incompleta.

Conduzir o teste SVC de acordo 
com as recomendações ERS/ATS.

Não começar cedo 
demais! 

Cedo demais, fluxo detectado. Orientar o paciente a aguardar o 
fim da definição da linha de base 
e a exibição da mensagem 
Inicieamanobra…'.'

Esforço suficiente, 
próxima manobra ...

A manobra corresponde aos 
critérios acima.

Manobra aceita. Faltam uma ou 
duas manobras aceitas para 
concluir o teste.

Sessão concluída! 
Parabéns!

Nível de CQ obtido A , 
variabilidade VC 150 mL e 3 ou 
mais testes aceitáveis.

O teste está completo. Foi 
registrado um número suficiente 
de medições aceitáveis. 
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Níveis de qualidade SVC

5.3 Mensagens de qualidade e níveis de qualidade DLCO

A definição dos níveis de qualidade baseia-se nas diretrizes ATS/ERS [3].

Mensagens de qualidade DLCO

Avaliação Critérios 

A 3 ou mais medições aceitáveis E a diferença entre os melhores valores VC é igual 
ou inferior a 150 mL.

B 2 ou mais medições aceitáveis E a diferença entre os melhores valores VC é igual 
ou inferior a 150 mL.

D (1) 2 ou mais medições de qualidade suficiente, mas os resultados não são 
reproduzíveis conforme ‘B’.

D (2) Somente uma medição aceitável

F Nenhuma medição aceitável 

Mensagem Critério Recomendação

Tempo de conter 
respiração fora da faixa 
permitida

Tempo de contenção da 
respiração fora da faixa aceitável 
de 8 a 12 segundos

Exale imediatamente após a 
válvula abrir.

Parâmetro fora da faixa 
permitida!

Um parâmetro é fora da faixa 
aceitável, p. ex., a concentração 
de gás é superior ou inferior à 
faixa aceitável:

0) concentração de hélio fora 
da faixa aceitável;

1) CO em zero fora de 80 ppm:

2) CO no gás de teste DLCO fora 
de 500 ppm;

3) CO alveolar fora da faixa 
aceitável;

4) CO expiratório fora da faixa 
aceitável;

5) VA fora da faixa aceitável;

6) DLCO fora da faixa aceitável.

Verificar a presença de 
vazamentos; certificar-se de que 
as concentrações da garrafa de 
gás foram informadas 
corretamente.
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Volume inspiratório 
baixo

O volume inspiratório é inferior a 
85% de FVC/VC/valor 
prognosticado.

A exalação deve ser completada 
antes do fechamento da válvula, 
seguido por uma inalação 
completa do gás de teste.

Tempo inspiratório 
esgotado

Tempo de inalação >4 segundos Inalar o gás de teste mais 
rapidamente.

Volume de 
amostragem é grande 
demais nesta posição

O volume de amostragem não foi 
corretamente definido.

Reduzir o volume de 
amostragem.

Diferença preparação e 
manobra

O desvio entre medição de 
referência e as medições de gás 
inspiratórias é superior a 80 ppm. 
A causa provável é um vazamento 
no tubo DLCO.

Verificar a presença de 
vazamentos e a alimentação de 
gás.

Volume de 
amostragem na 
posição máxima.

Este problema ocorre quando o 
volume exalado é muito pequeno.

Barra de amostragem encontra-se 
além da posição final direita.

Ativar "Automatically rejected 
volume"

Depois da contenção da 
respiração, não exale 
demasiado depressa.

Advertência DLCO: 
Elevado CO 
inspiratório durante a 
respiração tidal!

Foi detectado um aumento da 
concentração de CO durante a 
fase de respiração tidal.

Verificar a unidade de válvula 
DLCO.
Se o erro ocorrer repetidas 
vezes, contatar o Serviço 
Técnico.

Erro de teste: n.º de 
respirações

O número de respirações durante 
o teste expiratório DLCO não foi 
detectado.

Realizar a manobra de DLCO 
com um esforço maior.

Erro de teste: Calib CO A calibração de CO não pôde ser 
realizada: falha do aparelho e/ou 
a alimentação do gás não está 
conectada.

Certificar-se de que a 
alimentação do gás está 
conectada e aberta.

Erro de teste: Tempo 
de retardo

Falha da correção automática do 
atraso.

Repetir o teste corretamente.

Erro de teste: 
Respiração tidal

Não foi detectada a respiração 
tidal antes do teste.

Repetir o teste corretamente.

Erro de teste: CO-Insp 
Drift

Durante respiração contida, sinal 
de CO variável.

Verificar as posições da  
spirette™ e da barriette™, as 
conexões e a unidade de válvula 
DLCO.

Falha durante a cali-
bragem de 3 pontos (1)

Fator S do sensor CO fora de 0,16 
a 0,375

Se o erro ocorrer repetidamente, 
por favor contate o serviço. 
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Falha durante a cali-
bragem de 3 pontos (2)

Mistura de calibragem de 3 pon-
tos fora de 750 a 1600 ppm CO

Se o erro ocorrer repetidamente, 
por favor contate o serviço. 

Falha durante a cali-
bragem de 3 pontos (3)

Desvio padrão de CO durante a 
calibragem de 3 pontos superior a 
25 ppm

Se o erro ocorrer repetidamente, 
por favor contate o serviço. 

Concentração CO 
demasiado elevada 
(clipe)

Sensor CO fora da faixa aceitável Se o erro ocorrer repetidamente, 
por favor contate o serviço. 

Desvio do sensor CO 
acima do limite

Desvio de CO durante a medição 
> 150 ppm

Repetir a medição. Se o erro 
ocorrer novamente depois do 
dispositivo ter aquecido, então 
contate o serviço.

Erro de teste: erro de 
dados

Erro geral no cálculo DLCO Se o erro ocorrer repetidamente, 
por favor contate o serviço. 

Advertência DLCO: 
Desvio do sensor CO 
alto!

Desvio de CO durante a medição 
> 60 ppm

Os resultados devem ser inter-
pretados com cautela
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Aceitabilidade DLCO e níveis de qualidade

Atualmente, não existem níveis de qualidade harmonizados para testes 
DLCO. Estes são os níveis de qualidade implementados no EasyOne Pro™ 
LAB: 

1) se referindo aos dois valores mais próximos

A pontuação e o nível de qualidade são determinados através dos parâmet-
ros seguintes:

 a variabilidade DLCO como porcentagem e um valor absoluto
 o número de medições aceitas.

Testes que atendem os seguintes critérios são aceites:

 VCin >80 % VCtarget
 tempo de contenção da respiração (BHT) 8,0 a 12,0 s
 tempo de inalação <4 s
 volume de amostragem >0,1 l.

Legenda

VCin como porcentagem de VCtarget: Volume inspirado como 
porcentagem do FVC, VC de um teste anterior. Quando não 
estiver disponível nenhuma destas informações, o valor-alvo é 
obtido do próprio teste.

BHT: Tempo de contenção da respiração em segundos.

Volume de amostragem: Volume de amostragem para CO e 
hélio (também designado como janela de amostragem). 
Apenas sob circunstâncias muito particulares, o volume de 
amostragem ficará fora desta janela (p. ex., com valores VC 
muito baixos).

Tempo de inalação em segundos.

Nível de qualidade Medições aceitas Variabilidade DLCO1)

A >=2 <1 ml/min/mmHg

B >=2 <2 ml/min/mmHg

C >=2 <3 ml/min/mmHg

D 1 or
>=2 >3 ml/min/mmHg

F - -
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Os níveis de qualidade serão recalculados, quando o usuário 
reposicionar a janela de amostragem (reposicionamento da 
barra de amostragem).

5.4 Mensagens de qualidade FRC

Mensagem Critério Recomendação

FRC(MBW)-
Advertência: Erro na 
computação do 
volume extrapolado 
(zerado)!

O volume extrapolado não pôde 
ser calculado.

Contatar o serviço técnico.

FRC(MBW)-
Advertência: Volume 
extrapolado muito alto 
(zerado)!

O volume extrapolado (ou seja, o 
volume de washout que seria 
extraído após o cancelamento do 
teste) é superior a 1 litro.

Não parar cedo demais.

FRC(MBW)-
Advertência: Fuga 
inspiratória!

Entrou ar ambiente durante 
inspiração.

No final da inspiração, a massa 
molar é diferente da massa molar 
do gás traçador por mais de 0,2g/
mol. Indica a entrada de ar 
ambiente durante a inspiração

Verificar a barriette™ FRC: há 
válvulas entupidas ou não foi 
inserida corretamente a 
barriette™ FRC?

Verificar a posição da spirette™ 
e do clipe nasal.

Orientar o paciente a respirar 
com calma.

FRC(MBW)-
Advertência: Pressão 
inspiratória ou 
expiratória muito alta!

A pressão no tubo do sensor está 
muito alta.

A pressão no tubo do sensor 
excede ±5 mbar. Causas possíveis 
são:

1) pressão insuficiente na 
entrada de gás O2

2) respiração muito profunda do 
paciente - a resistência 
respiratória e, por conseguinte, a 
perda de pressão aumentou de 
apróx. 2 L/s.

Verificar o suprimento de gás 
O2: A pressão de entrada é igual 
a 3 bar? Durante o teste são 
permitidas apenas variações 
mínimas.

A respiração do paciente é 
muito profunda ou muito 
rápida? Orientar o paciente a 
respirar dentro dos limites de 
±1,5 L/s.

FRC(MBW)-
Advertência: Fluxo 
lateral fora da faixa 
permitida!

Durante o teste, a extração de gás 
não ficou dentro da faixa de 7,5 a 
13 mL/s.

Contatar o serviço técnico.
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FRC(MBW) Warning:
CO2 sensor scaling 
warning!

A adequação automática do sinal 
de CO2 falhou. 

Contatar o serviço técnico.

FRC(MBW) Warning:
Tracer concentration at 
test end too high!

Nenhuma respiração medida 
apresentou uma concentração de 
N2 inferior a 2%.

Repetir o teste.

FRC(MBW) Cuidado: 
Realize respirações 
mais profundas 
(volume tidal 
demasiado baixo)!

Volume tidal fora de 4 a 30 mk/kg 
de peso corporal ou fora de 0,25 a 
0,3 l se o peso corporal não for 
indicado

Orientar o doente para respirar 
regular e calmamente

FRC(MBW)-Erro: Início 
de lavagem não foi 
detectado!

Washout de respiração múltipla 
não foi encontrado.

Realizar o procedimento de 
washout corretamente.

FRC(MBW)-Erro: Erro na 
correção do 
retardamento do sinal 
de gas!

Ocorreu um erro durante a 
determinação automática do 
atraso entre os sinais de gás e 
fluxo (ou seja, o atraso não ficou 
dentro da faixa desejada).

Verificar a posição da 
barriette™ FRC.

Contatar o serviço técnico.

FRC(MBW)-Erro: 
Número de respirações 
insuficiente para 
computação de 
lavagem!

O número de respirações 
necessárias para o cálculo da FRC 
não foi alcançado.

O teste FRC foi abortado 
prematuramente.

FRC(MBW)-Erro: Erro na 
concentração do gás 
traçador!

A mudança da massa molar 
causada pelo gás traçador não 
corresponde aos valores teóricos.

Verificar se o O2 está sendo 
usado.

Verificar as conexões de gás 
para identificar possíveis 
vazamentos.

Verificar a posição da 
barrirette™ FRC.

FRC(MBW)-Erro:  Erro 
na computação da 
curva alveolar!

Ocorreu um erro durante o cálculo 
da curva do gás alveolar (a partir 
as primeiras respirações do 
washout).

Verificar a realização correta do 
teste.

Verificar a posição da spirette™ 
e do clipe nasal.

Contatar o serviço técnico.

Unidade de válvula 
FRC(MBW)/DLCO não 
foi colocada no 
suporte do sensor!

Montar unidade de válvula e 
repetir procedimento.
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5.5 Interpretação pelo sistema 

Ao avaliar a interpretação pelo sistema, é importante considerar o nível de 
qualidade b do teste. Os níveis de qualidade A a C indicam um resultado 
confiável. Os níveis de qualidade D a F indicam uma qualidade insuficiente. 
Nestes casos, os resultados devem ser interpretados com cautela (para 
detalhes, ver a seção "Interpretação" na página 133).   

O resultado poderá ser visualizado no monitor, assim que for exibida a 
mensagem Session complete!, após a condução do teste. 

5.6 Avaliação retrospectiva do teste e entrada de comentários
Observação
É necessário efetuar o login como usuário para adicionar 
avaliações e comentários.

Alterar a aceitabilidade dos testes

A aceitabilidade e a classificação dos testes podem ser alteradas 
retroativamente. Isso significa, testes que o sistema avaliou como 
aceitáveis, podem ser definidos como inaceitáveis e vice-versa. Também 
pode ser alterada a classificação dos testes (1, 2 ou 3).

 Clicar em  a (Fig. 5-2).

Fig. 5-1 Resultados e interpretação pelo sistema

a b c d

a Resultados do pré-teste (pré-
medicação)

b Nível de qualidade

c Interpretação pelo sistema
d Resultados do pós-teste (pós-

medicação) e desvio dos resultados do 
pré-teste
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Os ícones referentes à avaliação dos testes b são exibidos na tela dos 
resultados.

Efetuar as etapas a seguir, para definir um teste como aceitável que o 
sistema avaliou como inaceitável:

 Clicar no ícone .

 Marcar a caixa de seleção Acceptable na janela.

Para atribuir a classificação mais alta a um teste 

 clicar no ícone  e

 na janela, clicar em Set Highest Ranked  (Fig. 5-4).

Observação
Para atribuir as classificações 1, 2 e 3, começar pela 
classificação 3, etc.

Fig. 5-2 Alterar a aceitabilidade dos testes 

a

b

Fig. 5-3 Alterar a classificação dos testes 
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Adicionar comentários

 Clicar na área de comentários ou clicar em .

 Inserir o ID de usuário, seguido pelo comentário.

 Fechar a janela com Save.
O texto será visualizado na janela de comentários, junto com o ID de 
usuário e a data. 

Fig. 5-4 Alterar a classificação dos testes 

Fig. 5-5 Adicionar comentários 



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 97

Desligar o aparelho

6 Desligar o aparelho

Cuidado
Perda de dados – Antes de desligar o EasyOne Pro™ através 
do interruptor principal no painel traseiro, o programa deve 
ser encerrado corretamente.

 Abrir a válvula principal do botijão de gás.

 Fechar a válvula principal do botijão de O2 ou desconectá-lo da tomada 
de parede.

Observação
Ao usar a tomada de gás na parede, favor observar as 
instruções e requisitos internos do hospital.

 Encerrar o programa com .

 Quando for necessário substituir um botijão de gás, primeiro, desligar o 
EasyOne Pro™ com OK ou liberar a pressão de gás com Release 
Pressure. Em seguida, clicar em OK para confirmar a mensagem. O 
EasyOne Pro™ será desligado automaticamente.

Cuidado
Mesmo desligado, o aparelho permanece conectado à rede 
elétrica. Para desligar o EasyOne Pro™ completamente da 
rede elétrica, usar o interruptor principal no painel traseiro.

Fig. 6-1
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7 Higiene, limpeza, manutenção e descarte

Higiene

Cuidado
Risco de infecção – 

 Paciente com ferimentos abertos ou doenças contagiosas 
nas mãos devem usar luvas.

 Lavar as mãos após cada paciente para proteger a própria 
saúde e prevenir contaminações cruzadas.

 A spirette™ e a barriette™ devem ser descartadas 
imediatamente após o uso.

Limpeza 

Advertência
Perigo de choque elétrico – Antes da limpeza, desconectar o 
aparelho da rede elétrica.

 Limpar a superfície do aparelho usando um pano umedecido com álcool 
(máx. 70%), evitando o contato com o visor, o painel traseiro e o sensor de 
temperatura e umidade. Não deixar entrar líquido no aparelho. 

 Para limpar o painel traseiro e o sensor de temperatura e umidade deve 
ser usado um pano seco.

 Para o visor, usar um pano seco e macio também.  Se houver uma 
contaminação maior, usar um pano umedecido com álcool (máx. 50%). 

 Limpar o sensor, a unidade de válvula, o tubo de alimentação do gás e o 
cabo de alimentação elétrica usando um pano umedecido com álcool 
(máx. 70%). Não deixar entrar líquido entre os componentes. O tubo de 
alimentação do gás deve ser substituído uma vez por ano.

 O tubo de conexão para o botijão de gás e o touch-stylus pode ser 
limpado com um pano umedecido com álcool (máx. 70%). 

 Passar um pano umedecido com álcool (máx. 50%) na válvula de via 
única. Devem ser limpados apenas o lado da barriette™ e a carcaça. A 
válvula de via única precisa ser substituído uma vez por ano.
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Manutenção

Antes de cada uso

Antes de cada uso, inspecionar visualmente o equipamento, os tubos e o 
sensor, procurando por sinais de danos mecânicos. Em particular, devem 
ser inspecionados o(s) botijão(-ões) de gás e as armaduras. 

Se forem detectados danos ou falhas que podem afetar a segurança do 
paciente ou do usuário, o EasyOne Pro™ não deve ser usado até a 
eliminação completa dos danos ou falhas.

A cada ano

As peças seguintes devem ser substituídas uma vez por ano (ver 
"Inicialização e preparação" na página 20):

 o conjunto de filtros
 o tubo de alimentação do gás 
 a válvula de via única
 a válvula de sobrepressão.

Todas as peças estão incluídas no "Yearly Maintenance Kit" 3000-50.50SP 
(ver "Informações para pedidos" na página 132).

 O conjunto de filtros no lado traseiro do aparelho consiste na entrada 
de ar com o filtro e um tubo Nafion para secar a amostragem de gás. 
Abrir o parafuso à direita para substituir o conjunto de filtro (Fig. 7-1). 

Fig. 7-1 Parafuso para substituir o conjunto de filtros 
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Backup no cartão de memória

A cada desligamento do aparelho, os dados dos pacientes e da 
configuração são armazenados no cartão de memória (cartão flash) (h, Fig. 
2-2). Em caso de falha do equipamento, o cartão de memória pode ser 
inserido em outro aparelho, permitindo a continuação do trabalho com o 
mesmo banco de dados e a mesma configuração.

Para trocar o cartão de memória:

 Encerrar o programa com  e desligar EasyOne Pro™ com OK 

(ver "Desligar o aparelho" na página 97).

 Abrir os dois parafusos para remover a tampa.

 Segurar a aba do cartão de memória e remover o cartão do aparelho.

 Inserir o cartão de memória na unidade de backup.

 Assim que a unidade de backup for inicializada, confirmar o 
carregamento do cartão de memória.

Backup de dados em mídias externas

Para prevenir a perda de dados, recomendamos a criação de backups em 
intervalos regulares, usando a função Export. 

 Na tela inicial, selecionar Utilities -> Advanced e informar a senha 
(EOPTM ou 8005).

 Escolher Export e marcar os arquivos para o backup.

 Clicar em Export para criar o backup dos arquivos selecionados.

Fig. 7-2 Parafusos para remover a tampa 
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Atualização do software

Os arquivos necessários para a atualização do software são 
disponibilizados pela ndd. Para uma descrição detalhada do procedimento 
de instalação, acessar www.ndd.ch, Application Note "Update EasyOne Pro 
Firmware" ou "Update EasyOne Pro-LAB Firmware".

Observação
Antes de instalar a atualização, fechar o Adobe Reader ou o 
Manual do Operador.

Seguem as etapas do procedimento de instalação:

1. Backup de dados

 Salvar os dados dos pacientes para uma unidade de flash USB 
(pendrive).

2. Preparação

 Baixar a versão mais recente do software EasyOne Pro™ do site da 
ndd:
http://www.ndd.ch/Downloads/Software.aspx e copiar os dados 
para uma unidade de flash USB (pendrive).

3. Atualização do software

 Conectar a unidade de flash USB ao EasyOne Pro™.
 Clicar em Utilities -> Avanced.
 Digitar a senha (EOPTM ou 8005).
 Clicar em Software Update e clicar duas vezes no arquivo de 

atualização na unidade de flash USB.
 Seguir as instruções exibidas na tela.

4. Verificar a configuração

 Certificar-se de que o símbolo do sensor é exibido.

5. Verificar a função

 Realizar um teste de calibração (Utilities -> Calibration test).
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Calibrar a tela sensível ao toque

Quando houver dificuldades ao acessar funções do sistema, tocando as 
teclas virtuais na tela, ou as posições se deslocarem, será necessário 
calibrar a tela sensível ao toque:

 Na tela inicial, selecionar Utilities -> Advanced e informar a senha 
(EOPTM ou 8005).

 Selecionar Touch calibration.

 Na nova janela, selecionar Configure -> Standard Configuration e seguir 
as instruções exibidas.
Cuidado: Quando os toques não acertarem as posições corretas, a 
janela vai fechar. Neste caso, o aparelho deve ser reinicializado e o 
procedimento da calibração começado novamente. 

Inspeções técnicas

Por questões de segurança, o aparelho exige a manutenção dem intervalos 
regulares. Para garantir a segurança funcional e operacional do aparelho, as 
inspeções técnicas devem ser realizadas anualmente. 

Estas verificações devem ser conduzidas por profissionais com treinamento e 
experiência adequados. 

As inspeções incluem as etapas seguintes:

 Inspecionar visualmente o aparelho e os acessórios para verificar se 
há danos mecânicos que possam afetar o funcionamento.

 Certificar-se de que as informações de segurança estão legíveis.
 Realizar um teste funcional.
 Verificar a precisão da medição (ver seção seguinte).
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Verificação da precisão da medição

Verificação da calibração com seringa

Observação
Como alternativa, a calibração pode ser verificada em um 
indivíduo (ver "Verificação da calibração em indivíduos" na 
página 106).

A exatidão do EasyOne Pro™ pode ser verificada através da função para a 
verificação da calibração utilizando uma seringa. A American Thoracic 
Society (ATS) recomenda controlar a calibração diariamente. Devido à 
tecnologia de ultrassom usada no sensor de fluxo, o aparelho não exige a 
calibração, mesmo com uso frequente. Para atender às recomendações, 
seguir as instruções abaixo. 

Será necessário o adaptador de calibração e a seringa de calibração da ndd 
(nº de ordem 2030-2). 

 Usando o adaptador de calibração, conectar o sensor à seringa conforme 
a ilustração abaixo. Verificar se o pistão está completamente inserido e 
se encontra na posição stop'.'

 No menu Utilities, clicar em Calibration Check e, em seguida, selecionar 
Syringe Calibration Check.

 Na tela do teste, clicar em Start.

 Aguardar a definição da linha de base. 

 Realizar um curso "inspiratório" completo do pistão, seguido por um 
curso "expiratório", a velocidade moderada. 

 Para a verificação de calibração Single Flow são necessárias três testes 
completos, enquanto para Multiflow são necessárias três testes de três 
medições cada, a velocidades diferentes.

Após a manobra, será exibido o texto Accuracy confirmed na parte superior 
da tela e, em baixo, o desvio em por cento e a velocidade média de fluxo. 

É possível repetir o teste, imprimir o resultado ou encerrar o programa. O 
teste de calibração permanecerá armazenado para a visualização ou 
impressão posterior. 

Se a exatidão medida não atingir ±3%, seguir as instruções para a solução 
de problemas no capítulo "Dicas para a solução de problemas" na 
página 129. Se a causa não poder ser eliminada, favor consultar a ndd ou 
um dos seus representantes.
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Verificação da calibração DLCO

A American Thoracic Society (ATS) recomenda a verificação da calibração 
DLCO uma vez por semana ou sempre que houver suspeita de 
irregularidades. A calibração DLCO pode ser verificada utilizando um 
simulador de DLCO (seção seguinte) ou num sujeito de teste (consultar 
"Verificação da calibração em indivíduos" na página 106).

Adicionalmente, as diretrizes ATS/ERS (Literatura [11] na página 182) 
descrevem um terceiro método para a verificação da calibração usando 
uma seringa do tipo 3-L. 

Verificação da calibração com o simulador DLCO

No menu Utilities, clicar em Calibration Check e, em seguida, selecionar 
DLCO Simulator. 

O procedimento do teste é análogo ao teste humano ("Capacidade difusora 
de CO (DLCO)" na página 67). Para o uso correto do simulador DLCO, 
consultar o manual fornecido pelo fabricante do simulador. 

Observação
Recomendamos o uso de simuladores DLCO do fornecedor 
Hans Rudolph (DLCO Simulator, Série 5560). 

Também consultar o manual do operador do simulador DLCO 
ou assistir ao vídeo de treinamento no site www.ndd.ch.

Como alternativa à verificação mediante um simulador DLCO, a 
calibração pode ser verificada num sujeito de teste (ver 
"Verificação da calibração em indivíduos" na página 106).

Certificar-se de que as concentrações do gás de teste E do gás 
de teste do simulador foram informadas corretamente 
conforme Fig. 8-13.

Fig. 7-3 Seringa de calibração
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Verificação da calibração da FRC

A American Thoracic Society (ATS) recomenda que os testes dos controlos 
biológicos deverão ser realizados mensalmente, no mínimo. 

Para esse efeito utilize um indivíduo com valores espirométricos 
conhecidos e a funcionalidade de tendências padrão.
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Verificação da calibração em indivíduos

Informações básicas

No lugar da seringa, um indivíduo com valores espirométricos conhecidos 
(BioCal Subject) realiza uma série de testes espirométricos ou testes DLCO. 
Estes testes serão analisados e estatisticamente verificados, se ficaram 
dentro da faixa esperada. 

Os dados são coletados em indivíduos saudáveis e não fumantes (p. ex., 
médicos, terapeuta respiratório etc.).

Observação
Consultar também www.ndd.ch. Application Note "DLCO Bio-
Calcheck EasyOne Pro". 

Fig. 7-4 Tela principal da verificação BioCal 

a e hd f gb c

a Seleção do sensor
b Abas com valores de parâmetro
c Desselecionar um teste (desmarcar 

caixa)
d Clicar para conduzir um novo teste
e Clicar para selecionar um indivíduo 

BioCal

f Clicar para selecionar um parâmetro
g Clicar para visualizar as tendências 

gráficas
h Clicar para adicionar um novo 

indivíduo BioCal
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Selecionar um indivíduo para o teste e verificar a calibração

 Iniciar o programa.

 Selecionar o menu Utilities.

 Abrir o menu Calibration Test e selecionar Biological Calibration 
Check.

Abrirá o menu Biological Calibration Check (tela principal BioCal-Check).

 Selecionar o aparelho pelo seu número de série a (verificar a etiqueta no 
sensor). 

 Selecionar o indivíduo BioCal e. Se o indivíduo não se encontrar na lista, 
pressionar Add New BioCal Subject h e selecionar o indivíduo ou 
adicionar um novo indivíduo. 

Recomendação: Definir o ID do paciente como "Bio-1", "Bio-2", …

 Em seguida, retornar à tela principal BioCal-Check.

 Clicar em Add New Test d.

 Realizar o teste (testes selecionados: FVC, FVL, DLCO, Test-End, … 
dependendo da configuração)

Recomendação: idealmente, deve ser atingido o nível de qualidade (QC 
grade) "A" para o teste.

Recomendação: conduzir apenas um BioCal-Check por dia.

 Pressionar Finish Test.

 Para visualizar a tendência gráfica, clicar no botão Graph g.

 Para selecionar outro parâmetro para a ser verificado, alterar as opções 
em Displayed Parameter Selection f.

 Quando for selecionado um parâmetro espirométrico, serão exibidos os 
níveis de qualidade espirométricos BioCal. Quando for selecionado um 
parâmetro DLCO, serão exibidos os níveis de qualidade DLCO BioCal. 

Os valores de parâmetro são divididos em duas abas b: Baseline Values 
(valores de linha de base, usados para o cálculo dos valores limites) e 
Control Values (valores de controle, usados para o cálculo dos níveis de 
qualidade BioCal-Check QC).

Para desselecionar um teste (valores de linha de base e valores de controle) 
desmarcar c do teste correspondente. Um teste desselecionado não será 
usado para cálculos. Desselecionando um valor de linha de base, o 
primeiro valor de controle é transferido para a aba dos valores de linha de 
base, visto que uma análise válida requer um mínimo (20) de testes de 
linha de base. 
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Descrição detalhada

Os parâmetros espirométricos usados para o controle de qualidade com 
BioCal-Check são FEV1, FVC e FEV6. O software estabelece um valor 
principal de linha de base (faixa de exatidão) para cada indivíduo BioCal e 
cada sensor através de testes repetidos diariamente por 20 dias. Esta linha 
de base serve para determinar as tendências de todas as sessões 
subsequentes da BioCal-Check para o indivíduo e o sensor BioCal. Uma 
avaliação instantânea da qualidade da medição, de acordo com os níveis 
de qualidade BioCal-Check QC, alerta o usuário sobre uma possível 
insuficiência de qualidade dos dados obtidos. 

Os dados BioCal-Check são representados, de forma gráfica, num eixo de 
tempo. As linhas de referência são a linha média (faixa de exatidão), limite 
superior e limite inferior. Os limites superior e inferior são +/- 2 SD (desvio 
padrão).

Especificações dos níveis de qualidade BioCal-Check QC

Para cada parâmetro (FEV1, FVC, FEV6, DLCO, VI, VA) é calculado um nível 
de qualidade BioCal-Check QC individual. Adicionalmente, o nível de 
qualidade mais baixo é informado no relatório.

Nível 
Bio-QC

Limite Limite adicional

BA - -

BB 1 valor fora de ±2SD -

BC 1 valor fora de ±3SD -

BD

>= 4 valores fora de ±1SD apenas valores consecutivos 
no mesmo lado da linha 
média

>= 2 valores fora de ±3SD apenas valores consecutivos 
no mesmo lado da linha 
média

> 1 valor fora de ±3SD -

>= 10 valores, valores 
consecutivos no mesmo 
lado da linha média

-

BF < 20 valores de linha de base -
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Descarte

O produto descrito neste manual do operador não deve ser descartado 
como lixo municipal comum e sim através da coleta especial. Favor contatar 
um representante autorizado pelo fabricante para maiores informações 
sobre o descarte correto do seu equipamento.
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8 Configuração do sistema

Menu System Settings

O menu System Settings é acessado com Utilities, na tela inicial. O menu 
oferece as teclas de opção seguintes:

 Configuration (configuração geral)
 Check Calibration (verificação da precisão da medição, ver 

"Verificação da precisão da medição" na página 103)
 Advanced (proteção de senha (EOPTM ou 8005): instalação de 

versões atualizadas do software, exportação de dados, calibração da 
tela sensível ao toque). 

Configuração

Estas são as abas disponíveis do menu:

  General
  Test
  Device
  Report
  Printer
  EMR
  Environment

Fig. 8-1 Menu System Settings 

Fig. 8-2 Menu de configuração, aba General



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 111

Configuração do sistema

Aba General

As abas do menu General são:

  Header
  Storage
  System Settings
  Administrador
 User Handling

Aba Header

Esta aba permite:

 a entrada do nome do hospital ou do médico (será exibido na tela 
inicial e em todos os relatórios impressos) a;

 a adição ou remoção de uma ilustração (p. ex., um logotipo, 
dimensões máximas do bitmap: 260x80 pixels) b;

 a visualização de uma janela contendo informações sobre o 
software c.

Fig. 8-3 Aba Header

a b c

a Campos para o nome do hospital/
médico

b Clicar para inserir uma ilustração 
(logotipo)

c Clicar para exibir informações sobre o 
software
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Aba Storage

Esta aba é protegida com uma senha (senha EOPTM ou 8005). Esta aba 
permite:

 criar uma nova pasta do banco de dados a;
 importar um banco de dados b;
 exportar um banco de dados e;
 copiar dados (a partir da/para a unidade de armazenagem) c;
 criar um backup de dados f;
 selecionar uma pasta de destino para os testes atuais g (caminho e 

nome são exibidos em d).

Fig. 8-4 Aba Storage

a c f gdb e

a Clicar para criar uma nova pasta do 
banco de dados

b Clicar para importar um banco de 
dados

c Clicar para copiar dados a partir da/
para a unidade de armazenagem

d Caminho e nome da pasta atual
e Clicar para exportar um banco de 

dados
f Clicar para criar um backup de dados
g Clicar para selecionar uma pasta do 

banco de dados
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Aba Configuração do sistema

Esta aba permite:

 selecionar as unidades de comprimento, temperatura, peso, 
hemoglobina e pressão a;

 determinar se o cursor destará ou não sempre visível, se deve soar 
um som agudo quando clicar em um botão e se todas as opções 
devem ser visíveis nas guias Test e Device (mesmo opções 
atualmente não implementadas no dispositivo) b;

 selecionar as opções regionais (p. ex., o formato de data e hora) c;
 definir data e hora d ;
 selecionar o idioma e;
 selecionar o layout do teclado f; 
 determinar a largura da barra de rolagem g; e
 selecionar o volume dos sinais sonoros h.

Fig. 8-5 Aba System Settings

a c fdb e g h

a Clicar o botão de opção para 
selecionar as unidades

b Marcar a caixa de seleção para exibir 
sempre o cursor, marcar a caixa de 
seleção para ouvir um som agudo em 
cada clique de uma tecla e marcar a 
caixa de seleção para visualizar 
sempre todos os testes e 
configurações possíveis ou desmarcar

c Clicar para definir as opções regionais 
(formato de data e hora)

d Clicar para selecionar data e hora
e Clicar para escolher o idioma
f Clicar para selecionar o layout do 

teclado
g Selecionar a largura da barra de 

rolagem
h Ajuste do volume
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Aba Administrador

Esta aba reúne as funções seguintes (proteção de senha (EOPTM ou 8005)):

 mapear uma unidade de rede a;
 desconectar de uma unidade de rede b;
 inserir um número de IP c.

Fig. 8-6 Aba Administrator

a b c

a Clicar para mapear a unidade de rede
b Clicar para desconectar de uma 

unidade de rede

c Clicar para informar um número de IP
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Aba User Handling

Esta aba é protegida com uma senha (senha EOPTM ou 8005). Esta aba 
permite a entrada do ID de cada usuário. Para iniciar o sistema, o usuário 
deverá informar o ID para o login, se  a função estiver habilitada com 
“Enable user handling” (c, Fig. 8-7). Todos os testes serão associados ao 
usuário que os realizou.

O ID do usuário atualmente logado é informado ao lado da hora. 

Fig. 8-7 Aba User Handling

a b c

a Selecionar a linha a ser editada, 
usuário logado

b Inserir um novo usuário

c Habilitar/desabilitar a função
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Aba Test 

A aba contém os submenus seguintes: 

  General
  FVC/FVL
  SVC
  MVV
  DLCO
  FRC (mbw)
  Cal-Check.
 Provocação

Aba General

Observação
Se na publicação selecionada não for definido um cálculo 
específico para o grupo étnico, o valor prognosticado será 
corrigido por este fator adicional i.

Fig. 8-8 Aba General

a b d e f g ic h

a Botões de opção para selecionar o 
melhor valor (Best Value/Best Trial)

b Clicar para selecionar os valores 
prognosticados para crianças

c Clicar para selecionar os valores 
prognosticados para adultos

d Selecionar/desselecionar a 
interpretação pelo sistema

e Critérios de seleção para as curvas
f Marcar esta caixa de seleção para 

permitir o encerramento manual dos 
testes

g Marcar a caixa de seleção para exibir o 
parâmetro razão como valor 
percentual

h Selecionar a caixa de seleção para 
exibir o desvio percentual do valor 
prognosticado para testes de 
broncodilatação

i Campos de entrada para os fatores de 
correção (ver observação abaixo)



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 117

Configuração do sistema

Observação
As opções desta aba afetam os valores prognosticados, a 
interpretação e os resultados exibidos.

Quando a opção "Best Value" estiver ativa, os valores da 
coluna "Best" são selecionados do modo seguinte:

Os parâmetros IC, IRV, VT e VER são calculados a partir dos 
valores médios obtidos em todos as medições aceitas.

Para os parâmetros PEF, PIF e de volume, o melhor valor é o 
valor mais alto entre todas as medições aceitas:

Razões como FEV1/FVC, FEF50 / VCmax , MTC1 são 
recalculadas.

Os demais parâmetros recebem o valor da medição mais bem 
classificada (= 1).

Para testes DLCO, a seleção do melhor valor e da melhor 
medição ("Best Value" / "Best Trial") é irrelevante. Os valores 
são calculados a partir da média de todas as medições 
aceitas.

Aba FVC/FVL

Fig. 8-9 Aba FVC/FVL

b ca d e

a Selecionar FVC/FEC6
b Selecionar o tipo de teste 
c Clicar para selecionar um parâmetro
d Valores prognosticados são 

representados por pontos ou como 
faixa

e Selecionar uma das opções, caso 
deseje imprimir a idade pulmonar
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Observação
Informação adicional sobre a seleção dos parâmetros FVC/
FEV6: FEV6 indica o volume exalado após 6 segundos. Com a 
opção FEV6 selecionada, o programa finaliza a medição após 
6 segundos. Vários parâmetros como FEF25, FEF50, FEF75 e 
FEF25-75 não serão incluídos com esta configuração.

Observação
As opções desta aba afetam os valores prognosticados, a 
interpretação e os resultados exibidos.

Com Parameter Select c, será exibida uma janela para a seleção dos 
parâmetros a serem calculados. É possível selecionar parâmetros 
diferentes para a saída na tela e através da impressora.

 Escolher um parâmetro na lista "Available" a.

 Clicar em b, para transferir o parâmetro à lista "Selected".

Para remover um parâmetro da lista, proceder do modo seguinte:

 selecionar o parâmetro na lista "Selected" c;
 clicar em b, para remover o parâmetro da lista.

Clicar em e, para subir e descer na lista.

Observação
A seleção dos parâmetros afetará apenas o teste atual.

Para cada teste podem ser selecionados parâmetros 
diferentes.

Fig. 8-10 Aba parâmetros de FVC

a b a bc d c de e
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Aba SVC

Nesta tela é determinada a condição inicial da medição da capacidade vital 
- com ou sem a fase inicial de respiração tidal.

Também são selecionados os parâmetros para a medição SVC.

Aba MVV

Nesta tela são selecionados os parâmetros para a medição MVV.

Fig. 8-11 Aba SVC

Fig. 8-12 Aba MVV
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Aba DLCO

Esta aba permite a configuração do aparelho para testes DLCO. 

Advertência
Resultados do teste incorretos – Informações incorretas 
sobre a concentração de gás produzem resultados 
incorretos.

Fig. 8-13 Aba DLCO

a cb g hd e i jf

a Concentração de gás selecionada. 
Comparar os valores exibidos com os 
dados informados no botijão de gás. A 
concentração deve ficar dentro da faixa 
indicada entre parênteses.

b Clicar para selecionar os valores 
prognosticados para crianças

c Clicar para selecionar os valores 
prognosticados para adultos

d Marcar a caixa de seleção para 
determinar o volume descartado 
automaticamente

e Clicar para selecionar um parâmetro 
(ver Fig. 8-10)

f Clicar para atualizar os valores 
prognosticados (p. ex., após mudar a 
fórmula para o cálculo do valor 
prognosticado)

g Espaço morto do sistema
h Espaço morto anatômico
i Volume descartado
j Concentração selecionada do gás de 

teste do simulador. Comparar os 
valores exibidos aos dados informados 
no botijão de gás. A concentração deve 
ficar dentro da faixa indicada entre 
parênteses.
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Aba FRC (mbw)

Esta aba permite a configuração do aparelho para testes FRC. 

Fig. 8-14 Aba FRC

a cb ed f

a Concentração de gás para o 
encerramento automático do teste 
(padrão: 2%)

b Ao alcançar o número de respirações 
especificado em c, o teste será iniciado 
automaticamente, ou o botão 
"Activate" será exibido para iniciar o 
teste manualmente

c Número mínimo de respirações antes 
da fase de washout

d Clicar para selecionar parâmetros (ver 
Fig. 8-10)

e Escolher o formato da curva de 
traçador

f Clicar para ativar/desativar testes 
vinculados a SVC
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Aba Provocação

Nesta aba seleciona o protocolo de teste.

Fig. 8-15 Aba Provocação
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Aba Device

A aba contém os submenus seguintes:

 EasyOnePro
 Sensor Easy on-PC (conector USB)
 EasyOne
 Selection

Aba EasyOne Pro

Esta aba exibe informações detalhadas sobre o aparelho e o sensor de CO a.

Também são disponíveis as funções a seguir:

 liberar a pressão de gás c;
 ligar ou desligar a bomba b;
 abrir e fechar a válvula DLCO d.

Fig. 8-16 Aba EasyOne Pro

a cb d e

a Informações detalhadas sobre o 
aparelho e o sensor de CO

b Clicar para ligar ou desligar a bomba 
manualmente 

c Clicar para liberar a pressão durante a 

troca do botijão de gás
d Clicar no botão para abrir ou fechar a 

válvula DLCO
e Clicar para selecionar a porta do sensor 

na lista suspensa
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Aba EasyOne

A aba contém os submenus seguintes:

 Status
 Test Configuration
 General Configuration
 Report Configuration

Para maiores detalhes, consultar o manual do operador EasyOne.

Aba Selection

Nesta aba pode ser selecionado o tipo de sensor preferido.

Fig. 8-17 Aba EasyOne

Fig. 8-18 Aba Selection
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Aba Report 

A aba Report permite

 exibir o Report Designer (editor de relatórios) (Layout Editor, ver 
"Report Designer" na página 148) a

 carregar layouts (Load layout, consultar também www.ndd.ch. 
Application Note "EasyOne Pro import Layout") b

 salvar layouts (Export layout) c
 selecionar os arquivos para uma exportação XML d

Fig. 8-19 Aba Report

a b dc

a Clicar para exibir o Report Designer.
b Clicar para carregar layouts de 

relatórios

c Clicar para salvar layouts (de exporta-
ção)

d Clicar para selecionar os dados para 
uma exportação XML
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Aba Printer

Após a conexão da impressora, poderá ser selecionada o driver da 
impressora nesta aba (ver "Conectar a impressora" na página 31). 

Fig. 8-20 Aba Printer

ca b

a Pressionar para abrir a lista de 
impressoras

b Pressionar para atualizar a lista de 
impressoras

c Selecionar a impressora padrão
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Aba EMR

Nesta aba podem ser selecionados o sistema EMR e a respectiva 
configuração (ver "Interface GDT" na página 138).

Esta aba também permite que você execute uma nova instalação do 
programa e.

Fig. 8-21 Aba EMR

a cb ed

a Inserir o GDT ID
b Selecionar o sistema EMR da lista
c Selecionar o conjunto de caracteres da 

lista

d Pressionar o botão para procurar o 
diretório GDT

e Clicar para instalar um novo sistema 
EMR
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Aba Environment 

Nesta aba são informadas as condições ambientais.  Os dados inseridos 
nesta aba serão sobrescritos pelos dados informados antes de cada teste 
(ver "Teste FVL (medições inspiratórias e expiratórias)" na página 52). 

Fig. 8-22 Aba Environment 

a b c d e f g h i j

a Campos para a entrada da temperatura 
da sala, umidade relativa e altitude 
(em relação ao nível do mar) do local

b Valores medidos para a temperatura 
na sala, umidade relativa e altitude 
(em relação ao nível do mar)

c Fator de conversão BTPS 
d Usar valores ATPS, sim/não (sem 

conversão BTPS)
e Marcar a caixa de seleção para no 

visualizar a janela Ambient Conditions 
(condições ambientais) durante duas 
horas ou até a reinicialização. Do 

contrário, desmarcar a caixa com outro 
clique. 

f Os valores introduzidos (a) serão 
usados para o cálculo BTPS

g Temperatura da carcaça do sensor
h Clicar para fechar a janela e salvar os 

dados
i Recalcular o fator de conversão BTPS 

(p. ex., após uma mudança das 
condições ambientais)
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9 Dicas para a solução de problemas

Em caso da ocorrência de problemas durante a operação do sistema, favor 
consultar a tabela abaixo com dicas para identificar e eliminar possíveis 
causas.

Observação
As informações mais recentes, assim como perguntas 
frequentes, podem ser encontradas em nosso website 
www.ndd.ch.

Quando o EasyOne 
Pro™ estiver 
ligado, a seguinte 
mensagem de erro 
é exibida na tela.

Aparelho não passou 
no auto-teste.

Encerrar o programa e 
reiniciar o aparelho. Se 
a mesma mensagem 
for exibida novamente, 
entrar em contato com 
o representante da 
ndd.

Ao iniciar um teste, 
é exibida a 
mensagem Check 
spirette insertion. 

A spirette™ não está 
posicionada 
corretamente.

Certifique-se que o 
triângulo no 
espirômetro está 
alinhado com o 
triângulo na  
spirette™.

Calibration check 
outside ±3.5%.

A spirette™ não está 
posicionada 
corretamente.

Inserir a 
spirette™ conforme a 
descrição em "Inserir a 
válvula de via única, 
barriette™ DLCO/
barriette™ FRC e 
spirette™" na 
página 35.

Não foi utilizado um 
adaptador ndd.

Utilizar um adaptador 
de calibração ndd.

Vazamento na 
conexão da seringa.

Verificar as conexões.

O volume de seringa 
especificado é 
diferente do volume 
real da seringa.

Selecionar o volume 
correto da seringa em 
Configuration > Test > 
Cal-Check.
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10 Especificações técnicas

Dimensões 270x335x270 mm3 (a x l x p)

Peso <8 kg, LAB <9 kg

Medição fluxo/
volume

exatidão, volume: ±2% or 0,050 L
exatidão, fluxo: ±2% ou 0,020 L/s
 (exceto PEF)
exatidão, PEF:  ±5% ou 0,200L
exatidão, MVV:  ±5% ou 5 L/min

resolução, volume >1 mL
resolução, volume >4 mL
faixa de medição, volume ±12 L
faixa de medição, fluxo ±16 L/s
resistência <1,5 cm H2O/L/s a 12 L/s

Analisador de 
massa molar

tipo tempo de trânsito
ultrassônico

faixa de medição 9 a 50 g/mol
exatidão <0,02 g/mol
resolução  0,01 g/mol

Analisador de 
monóxido de 
carbono

tipo infravermelho não 
dispersivo

faixa de medição 0 a 0,35% 
exatidão ±0,001% 
resolução 0,0001% 

Analisador CO2 
(somente LAB)

tipo infravermelho não 
dispersivo

faixa de medição 0 a 15%
resolução 0,005%
exatidão entre 0 e 5%: ±0,05%

entre 5 e 10%: ±0,20%
>10%: não especificado

Transdutor de 
pressão bucal

faixa de medição ±100 mbar 
exatidão ±5% 
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Valores 
prognosticados 
(espirometria)

NHANES III, Knudson_83, Knudson_76, Crapo, Mor-
ris, Hsu, Dockery (Harvard), Polgar, Gutierrez 
(Canada), Eigen, Pereira, Pereira 2006/2008, Pérez-
Padilla (PLATINO), Pérez Padilla (Mexico), Pérez 
Padilla (Mexico, Ped.), Chile 2010, 1997, ERS (ECCS/
EGKS), Zapletal 1977, Zapletal 2003, Stanojevic 2009 
(GLI), Quanjer 2012 (GLI), Rosenthal, Austria 1988, 
Austria 1994, Sapaldia (Swiss), Roca (Spain, SEPAR), 
Vilozni 2005, Falaschetti, Klement (Russia), Heden-
ström (Sweden), Gulsvik, (Norway), Berglund, Birath 
(Sweden), Langhammer (Norway), Finnish, Nystad, 
Hibbert, Gore, Crockett, Ethiopia, Asia 1-4, JRS 2001, 
Fukuda Standard (ver "Valores prognosticados" na 
página 137)

Valores 
prognosticados 
(capacidade 
pulmonar e 
DLCO)

Ayers, Burrows, Crapo, Goldman & Becklake, Knud-
son, McGrath & Thompson, Miller, Gutierrez (Canada), 
Klement (Russia), NHANES, Polgar, ERS, Zapletal, 
Roca, Hedenström, Gulsvik, Pereira 2008, Thompson 
(ver "Valores prognosticados" na página 137)

Condições de 
operação

temperatura  5 a 40°C 
 LAB: 10 a 40°C
umidade relativa 15 a 95%, não 

condensada
 LAB: 30 a 75%, não 

condensada 
pressão atmosférica 700 a 1060 hPa

Armazenagem e 
transporte

temperatura -20 a 50°C
umidade relativa  5 a 95%, não 

condensada
pressão atmosférica 500 a 1060 hPa

Certificados CE Declaração de Conformidade

Classificação do 
equipamento

Classe de Proteção I

Parte aplicada tipo BF
Além disso, o aparelho não foi projetado para uso em 
ambientes com alta concentração de oxigênio. No 
entanto, quando o aparelho contiver ambientes com 
alta concentração de oxigênio, estará em 
conformidade com os requisitos aplicáveis para a 
prevenção de incêndios.

Faixa de tensão 100 a 240V, 50 a 60 Hz

Consumo de 
energia [máx.]

80 VA

Vida útil 7 anos
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11 Informações para pedidos

Acessórios

Peças de reposição

2050-1 spirette™, embalagem c/ 50

2050-3 spirette™ com vedação labial, embalagem c/ 40

2050-5 spirette™, embalagem c/ 200

3050-1 barriette™ DLCO, embalagem c/ 50

3050-2 barriette™ DLCO, embalagem c/ 100

3150-1 barriette™ FRC, embalagem c/ 40 (somente para 
EasyOne Pro™ LAB)

3000-60.1 Suporte

3000-60.2 Bolsa de transporte

3000-50.1SP Conjunto de filtros

3000-50.2SP Bloco de motor

3000-50.3SP Válvula DLCO

3000-50.4SP Tubo de pressão DLCO

3100-50.8SP Tubo de  pressão FRC (somente para EasyOne Pro™ 
LAB)

3000-50.4.1SP Armadura Quick Connect para regulador de pressão 
de gás

3000-50.5SP Sensor de fluxo

3000-50.6SP Touch-stylus

3000-50.7SP Sensor de temperatura

3000-50.8SP Tubo de alimentação do gás

3000-50.9SP Válvula de via única

3000-50.10SP Válvula de alívio da pressão

3000-50.50SP Yearly Maintenance Kit (Kit de manutenção anual)
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12 Anexo

12.1 Interpretação

A interpretação automática pelo sistema pode ser habilitada e desabilitada 
na aba Configuration (ver "Aba General" na página 116).

Interpretação GOLD-Hardie

O diagrama abaixo apresenta os critérios aplicados por EasyOne Pro™ na 
interpretação segundo GOLD/HARDIE (ver "Literatura" na página 182 [12], 
[13]).
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Interpretação NLHEP

O diagrama abaixo apresenta os critérios aplicados por EasyOne Pro™ na 
interpretação segundo NLHEP (ver "Literatura" na página 182 [4]).  

Observação: 1. LLN = limite inferior da faixa normal
2. Se for selecionado o parâmetro FEV6 em vez do FVC, o FEV6 
será usado para a interpretação em vez do FVC.
3. Se a publicação do valor prognosticado não definir o limite 
inferior da faixa normal (LLN), LLN é calculado como valor prog-
nosticado - 1,645 x RSD (desvio padrão residual). Se o RSD não 
estiver definido, o LLN para FEV1/FVC será equivalente a 90% 
do valor prognosticado, o LLN para FEV1 a 80% do valor prog-
nosticado e o LLN para FVC a 80% do valor prognosticado.
4. Se o nível de qualidade for D e os valores estiverem dentro 
dos limites, resultará a interpretação seguinte: “espirometria 
normal, qualidade do teste insuficiente, dados não apropriados 
para comparativos."
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Interpretação NICE

 Usado predominantemente em Grã-Bretanha. Fonte desconhecida.  

1) FER : FEV1/FVC
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Interpretação NICE 2010

Gerenciamento COPD de doença pulmonar obstrutiva crônica em adultos 
em cuidados primários e secundários (atualização parcial). Diretriz clínica 
NICE 101.

A interpretação NICE 2010 de acordo com este algoritmo (Fig. 12-1) não 
detecta distúrbios restritivos. Nossa aplicação,  no entanto, identifica 
sempre distúrbios restritivos se FVC e FEV1 < LLN.

Fig. 12-1



 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB 137

Anexo

Mensagens de interpretação do sistema

12.2 Valores prognosticados
Observação
Para a versão mais recente do conjunto de valores 
prognosticados e outras informações relevantes, favor acessar 
o nosso website http://www.ndd.ch.

Referência Texto impresso

No Interpretation No interpretation, not enough acceptable maneuvers

Normal Spirometry Normal Spirometry

Mild Obstruction Mild Obstruction

Moderate Obstruction Moderate Obstruction

Severe Obstruction Severe Obstruction

Very Severe Obstruction Very Severe Obstruction

Possible Restriction Restriction probable; further examinations 
recommended.

Normal Spirometry, At COPD risk Normal Spirometry; at COPD risk

No predicted values No interpretation, no predicted values
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12.3 Interface GDT

Introdução

A seguir será descrito a interface que facilita a comunicação de dados entre 
EasyOne Pro™ e um EMR (Electronic Medical Record System). A integração 
do padrão alemão GDT é apresentado como exemplo.

Configuração do software

No menu Configuration devem ser configuradas as seguintes opções:

Parâmetro Descrição 

GDT Folder O diretório GDT do sistema EMR. É possível selecionar um diretório em 
uma unidade de rede. Para facilitar a entrada do caminho do diretório, 
pode ser usado o botão Browse. O arquivo GDT será escrito e lido neste 
diretório.

Computer Name Nome do computador EMR.

Export single 
measurement value

Quando esta caixa de seleção estiver marcada, os melhores valores 
serão incluídos como valor de medição única.
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Exemplo: Aplicativo EMR "TurboMed"

Configuração do software TurboMed

A configuração dos seguintes itens será necessária somente, quando for 
usada a interface EMR.

 Iniciar o software TurboMed e selecionar o registro de um paciente.

 No registro do paciente, selecionar "Konsultationen / Geräteanbindung".

 Selecionar “Gerät anbinden”.

 Inserir as seguintes informações:

 Confirmar a entrada com: Save.

 Confirmar o diálogo Geräte anbinden com End.

Estes ajustes são suficientes para a configuração do software EMR. Em 
seguida, proceder com a configuração do EasyOne Pro™.

Configuração do software EasyOne Pro™

Quando a interface EMR é usada pela primeira vez, devem ser realizados os 
seguintes ajustes:

 Iniciar EasyOne Pro™.

 Abrir o menu Utilities / Configuration / EMR.

 Informar o caminho do diretório EMR de acordo com o caminho de 
exportação, definido em EMR TurboMed (no exemplo acima: 
c:\nddmed\).

 Inserir o nome do computador EMR como "TurboMed".

Campo Entrada Descrição

Name EasyOne Pro™ Nome do equipamento

Program c:\nddmed\EasyWarePro.exe Caminho completo do diretório do Software 
EasyWare.

Export File c:\nddmed\nddturbomed.gdt Nome e caminho do arquivo de exportação.

Import File c:\nddmed\turbomedndd.gdt Nome e caminho do arquivo de importação. O 
caminho (exemplo: c:\nddmed\) deve ser o 
mesmo do arquivo de exportação.

Type 2 Versão da interface GDT / EMR
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 Confirmar o diálogo com OK.

 Encerrar EasyOne Pro™.

Realizar uma medição

Para realizar um teste, proceder do modo seguinte.

 Iniciar TurboMed, selecionar um paciente e abrir o arquivo.

 Selecionar Konsultationen / Geräteanbindung.

 Selecionar EasyOne Pro™ e, em seguida, Start.

Será exibida a janela Patient Data automaticamente.

 Informar os dados do paciente.

 Confirmar com OK.

 Selecionar o tipo de teste apropriado (FVC, FVL, SVC, MVV) e confirmar 
com Enter.

 Conduzir um teste completo com o paciente,

 Imprimir um relatório caso necessário.

 Finalizar EMR (envia os dados para EMR e encerra EasyOne Pro™).

TurboMed recebe os dados.

 Confirmar com OK.

 Encerrar o programa com End.

Os dados enviados por EMR / GDT são recebidos por EasyOne 
Pro™

Os seguintes dados são lidos por EasyOne Pro™ através da interface GDT. 
Os dados transferidos dependem do sistema EMR (GDT) usado. EasyOne 
Pro™ ignora os dados não necessários.

ID do campo GDT Descrição Comentário

8000 ID do registro

8316 ID GDT do EMR

3000 ID do paciente O ID do paciente pode conter letras e 
números. Comprimento máximo: 15

3101 Name Sobrenome, número máximo de 
caracteres: 47
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Segue um exemplo de um arquivo GDT (nddPCS.gdt), recebido pelo EMR 
com o nome PCS:

 01380006302

 014810000202

 0158315Extern

 0128316PCS

 014921802.00

 01030001

 0093100

 0143101Meier

 0163102Manfred

 017310301011966

 0093104

 019310624106 Kiel

 0203107Schulstr. 1

 01031101

 0123622185

 011362363

Adicionalmente a algumas informações específicas a GDT, o arquivo 
contém os seguintes dados de paciente: Nome, data de nascimento, sexo, 
altura em cm, peso em kg.

3102 Primeiro nome Primeiro nome, número máximo de 
caracteres: 47

3103 Data de nascimento

3110 Sexo (1 = masculino)

3622 Altura (em cm)

3623 Peso (em kg)

ID do campo GDT Descrição Comentário
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Visualização dos testes com EasyOne Pro™

Visualizar um teste através do tipo de registro GDT 6311 com nome do 
paciente, ID e data e hora do teste

Tipo de registro 6311 suportado. Ao transferir os resultados dos testes utili-
zando o tipo de registro GDT 6310, IDs do campo 8432 (data) e 8439 (hora) 
são incluídos sempre:

8432ddmmyyyy (dia, mês, ano)

8439hhmmss (horas, minutos, segundos)

Em caso de um cancelamento via tipo de registro GDT 6311, a identificação 
do teste será possível através de nome do paciente, ID, data e hora do 
teste.

Exemplo " volume expiratório forçado "

Segue o exemplo de uma transferência GDT Export com um teste FVL. Os 
dados marcados em cinza serão exportados apenas se a caixa de seleção 
"Export single measurement value" estiver selecionada.

01380006310

014810001385

0128315EDV

0128316NDD

014921802.00

01230006-0

0183101Appeldorn

0173102Heinrich

017310323101945

01031101

0123622178

011362366

0158402LUFU02

017620024042008

017843224042008

017843918210004

0366228Your FEV1 / Predicted: 103%

0096228

0436228----------------------------------

0436228                        Pre       

0436228Parameter       Pred   Best  %Pred

0436228----------------------------------

0436228FVC           L  4.72   4.03     85

0436228FEV1         L  3.55   3.67    103
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0436228FEV1/FVC        0.75   0.91    121

0436228FEF25-75%  L/s  2.88   5.55    193

0436228PEF        L/s  9.09  10.60    117

0436228FET          s     -   4.12      -

0436228FIVC         L  4.72  3.67*     78

0436228PIF        L/s     -   9.38      -

0586228* indicates: below LLN or significant post change.

0096228

0408410SN:DT 200076:633446580643340000

0348470Predicted Set: NHANES III

0378470System Interpretation Set: -

0096227

0128410FVC

0128411FVC

01384204.03

0108421L

0138410FEV1

0138411FEV1

01384203.67

0108421L

0178410FEV1/FVC

0178411FEV1/FVC

01384200.91

0098421

0188410FEF25-75%

0188411FEF25-75%

01384205.55

0128421L/s

0128410PEF

0128411PEF

014842010.60

0128421L/s

0128410FET

0128411FET

01384204.12

0108421s

0138410FIVC

0138411FIVC

01484203.67*

0108421L

0128410PIF

0128411PIF

01384209.38

0128421L/s
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12.4 Introdução ao ajuste de medições da DLCO

O ajuste de medições da DLCO é descrito detalhadamente na declaração 
2005 ERS/ATS.

Na declaração, porém, o ajuste é apresentado como alteração dos valores 
prognosticados para a DLCO. Após vários contatos com líderes de opinião 
chegamos a conclusão que é mais comum computar um valor DLadj compu-
tado a partir do valor da DLCO medida. Este valor DLadj é comparado aos 
valores prognosticados (não alterados). A tabela abaixo esclarece esta rela-
ção:

A tabela anterior explica que o valor %Prognosticado é igual, quando   = 1 
/ .

Isto significa que as equações da declaração ERS/ATS devem ser invertidas 
(p. ex., dividindo o fator, em vez de multiplicando-o). Por conseguinte, as 
fórmulas abaixo são invertidas (multiplicação em vez da divisão e vice-
versa), em relação às fórmulas originais da declaração ERS/ATS.

Ajuste para hemoglobina

Para a correção do valor da hemoglobina, é aplicada a seguinte fórmula:

Homens  (> 15 anos): DLadj = DLCO / (1,7 × Hb / (10,22 + Hb))
Hb em g/dl

Mulheres e crianças (< 15 anos): DLadj = DLCO/ (1,7× Hb / (9,38 + Hb))
 Hb em g/dl

Conversão de unidade: Hb [g/dl] = Hb [mmol/l]/0,616
(de acordo com outras fontes, o fator é 0,6206)

Faixa permitida para Hb: 0 a 100 g/dl

Valor padrão para homens  
(> 15 anos): 14,6 g/dl (9,00 mmol/l)

Valor padrão para mulheres e crianças  
(< 15 anos): 13,4 g/dl (8,26 mmol/l

Comentário Parâmetro Prognosticado %Prognosticado

DLCOmeas DLCOpred DLCOpred / DLCOmeas

Relatório ERS/
ATS

DLCOmeas DLCOpred ×    DLCOpred × DLCOmeas 

EasyOne Pro DLadj = DLCO x  DLCOpred DLCOpred / (DLCOmeas x 
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Ajuste para PAO2 ou altitude

A seguinte fórmula para DLadj aplicada quando o paciente usa O2 suple-
mentar:

DLadj = DLCO × (1 + 0,0035 × (PAO2 – 100)) PAO2 em mm Hg

Se não for usado O2 suplementar, a seguinte fórmula deve ser aplicada 
sempre para a correção da altitude. A pressão parcial de O2 nos pulmões é 
computada subtraindo a pressão do vapor de água existente nos pulmões 
(47 mmHg) da pressão ambiente e multiplicando a mesma pela concentra-
ção de O2:

DLadj = DLCO × (1 + 0,0031 × (PIO2 – 150)) PIO2 em mmHg

PIO2 = (Pamb – 47) × 0,20942 Pamb e PH2O em mm Hg

Conversão de unidade: P [mm Hg] = P [mbar] × 0,750

Pressão em altitude:                             

Pamb em mm Hg, h em m

Faixa permitida para P: 100 a 750 mm Hg

Ajustes para a concentração de COHb e a pressão contrária de CO

O ajuste para carboxiemoglobina é realizado do modo seguinte:

DLadj = DLCO / (102 % - CO-Hb%) CO-Hb em %

Faixa permitida para CO-Hb: 0 a 100 %

Valor padrão: 2 % (a esse valor DLadj 
equivale à DCLO)

Exemplo para o ajuste da DLCO

O exemplo seguinte pode ser usado para testar a função de ajuste da DLCO.

Pamb 760 1
0 0065 h,

288
--------------------------------– 

 
5 255,

=

Fator   Ajuste para 
homens

Ajuste para mulhe-
res e crianças < 15 

anos

Hemoglobina 32,4675 mmol/l 0,7023 0,69292

PA02 400 mbar 1,7 1,7

CO-Hb 30 % 1,38889 1,38889

Fator de correção total 1,6582 1,6361



Anexo

146 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

12.5 Interpretação da TLC a partir de uma única manobra 
respiratória

Instrumentos para a medição do volume pulmonar (métodos da pletismo-
grafia corporal, lavagem de nitrogênio com respiração múltipla ou equilíbrio 
de hélio) requerem funcionários bem treinados, condições estáveis e um 
serviço de manutenção constante para proporcionar resultados confiáveis. 
Por esta razão, estes testes são realizados geralmente em laboratórios 
maiores especializados na medição da função pulmonar. 

Ficou evidente que a capacidade pulmonar total (TLC), obtida de uma única 
manobra de respiração, subestima sistematicamente a TLC, quando compa-
rada aos métodos da pletismografia corporal (TLCpleth) ou da lavagem com 
respiração múltipla (TLCwash). O grau da subestimação aumenta em função 
do agravamento da obstrução do fluxo de ar.

Um estudo realizado por Punjabi, et al [1] mostrou que é possível aproximar 
a TLCpleth e a TLCwash, aplicando uma fórmula de correção simples à TLCsb 
de respiração única:

Sem correção, Punjabi mostrou:

 existe uma correlação excelente entre a TLCsb e a TLCpleth (r=0,97-0,99) 
em pacientes com FEV1/FVC >70%. Por conseguinte, a correção da TLCsb 
não foi necessária em pacientes sem obstrução do fluxo de ar.

 em pacientes com FEV1/FVC <70%, a TLCsb é sistematicamente subesti-
mada e apresentou uma correlação fraca com a TLCwash (r = 0,67-0,94)

Após o uso da equação de correção simples:

 apresentaram uma correlação aceitável entre TLCsb e TLCwash (r = 0,83-
0,94, p<0,05) em pacientes com FEV1/FVC < 70% (faixa: 40 - 70%). Os 
rótulos dos valores corrigidos conforme Punjabi (se houver) com "Cor", 
p. ex., "TLC Cor.".

Isto significa que a TLCsb é confiável em pacientes com razões FEV1/FVC > 
70%, podendo ser usada diretamente nos algoritmos diagnósticos das 
estratégias interpretativas ATS/ERS. Quando a TLCsb for medida na pre-
sença de um padrão obstrutivo (FEV1/FVC < 70%), será necessário o ajuste 
pela equação de Punjabi e a aplicação ao algoritmo diagnóstico ATS/ERS. A 
única possibilidade de um diagnóstico diferente entre a TLCsb corrigida e a 
TLC medida através da pletismografia ou lavagem de N2 haverá, quando a 
TLCsb corrigida cair abaixo do limite inferior da faixa normal.
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A árvore de decisão segundo a Força Tarefa ATS/ERS

Na árvore de decisão publicada pela Força Tarefa ATS/ERS(2) "Standardiza-
tion of Lung Function Testing", algumas decisões de sim/não são baseadas 
na TLC. Para o caminho diagnóstico é decisivo determinar se o valor está 
acima ou abaixo do limite inferior da faixa normal (LLN): 

 Quando a TLCsb obtida de uma única manobra respiratória está acima 
LLN, é sempre correto usar o resultado medido no algoritmo ATS/ERS 
para a decisão. Observe-se abaixo que o diagnóstico será "obstrução" 
nos dois nós de decisão, quando a TLCsb > LLN

 No caso em que uma TLCsb de respiração única não corrigida estiver 
abaixo do limite inferior da faixa normal, haverá o risco de diagnosticar 
incorretamente uma restrição ou deficiência mista (obstrução E restri-
ção), quando, de fato, nenhuma das duas existe. Quando a razão FEV1/
FVC é < 70%, a equação de regressão pode ser usada para corrigir a 
TLCsb e obter um valor mais consistente com a TLCpleth ou TLCwash, 
reduzindo a possibilidade de uma decisão incorreta.
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12.6 Report Designer

Iniciação do Report Designer

 Na tela inicial, selecionar Utilities.

 Selecionar Configuration.

 No menu Configuration, selecionar a aba Report.

 Na aba Report, selecionar Editor.

Adicionar o logotipo a um teste existente

 Na aba Report Designer, selecionar New Report (Fig. 12-3: lado 
esquerdo).

 Selecionar o teste a qual deve ser adicionado o logotipo (Fig. 12-3: lado 
direito).

Fig. 12-2:  Aba Report

Fig. 12-3: Botão New Report (à esquerdo), seleção do teste (à direita)
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 Selecionar a Picture Box (Fig. 12-4:).

 Inserir a moldura na posição desejada (Fig. 12-5:).

Fig. 12-4: Botão Picture Box

Fig. 12-5: Posicionando a moldura
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 Selecionar Image e clicar  para abrir o Explorer (Fig. 12-6:) .

 Selecionar o logo (Fig. 12-6:). O logo será exibido na moldura.

 Salvar o teste com um novo nome.

Configurar a representação gráfica de um teste existente

 Selecionar o teste através de New Report ou Open.

 Selecionar Windows e, em seguida, Report Explorer (Fig. 12-8:).

 Selecionar Detail Report Graph (Fig. 12-8:).

 Clicar em graphVT1.

Fig. 12-6: Botão Image

Fig. 12-7: Botões New Report, Open
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 Clicar a seta pequena no canto superior direito da janela Detail Report 
Graph (Fig. 12-8:).

 Clicar em Run Designer. Abrirá a janela Spiro Graph Configuration (Fig. 
12-10:).

 Selecionar Test Type.

 Escolher as opções desejadas no painel Trial Selection.

 Escolher as opções desejadas no painel Appearance.

 Fechar a janela com OK.

 Salvar o teste com um novo nome. 

Fig. 12-8: Botões Windows, Report Explorer, Detail Report Graph

Fig. 12-9: Janela Detail Report Graph

Fig. 12-10: Janela Spiro Graph Configuration
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12.7 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

Alterações ou modificações no EasyOne Pro™, realizadas sem a aprovação 
expressa da ndd, podem resultar em problemas de EMC com este ou outro 
equipamento. O EasyOne Pro™ foi projetado e testado para cumprir as 
normas aplicáveis relacionadas à EMC e precisa ser instalado e colocado 
em funcionamento de acordo com as instruções estabelecidas a seguir:

Advertência

 O uso de telefones portáteis ou outro tipo de 
equipamento que emita rádio-frequência (RF) próximo ao 
sistema pode causar um funcionamento inesperado ou 
adverso.

 O equipamento ou sistema não deve ser usado adjacente 
a outro equipamento, nem empilhado em cima de outros 
equipamentos. Quando for necessária a instalação 
empilhada ou adjacente a outro equipamento, verificar o 
funcionamento normal do equipamento ou sistema.

Instruções e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas

O EasyOne Pro™ foi desenvolvido para ser usado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. É de responsabilidade do consumidor ou usuário garantir que o EasyOne 
Pro™ seja usado somente no ambiente descrito.

Teste de emissões Cumprimento 
das normas 

técnicas

Requisitos quanto ao ambiente 
eletromagnético

Emissões de RF de acordo 
com EN 55011

Grupo 1 O EasyOne Pro™ usa os sinais de RF 
somente para o funcionamento interno. Por 
isso, as emissões de RF são muito 
reduzidas, sendo pouco provável que 
possam causar interferências em 
equipamentos eletrônicos encontrados nas 
imediações.
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Emissões de RF de acordo 
com  EN 55011

Categoria B O EasyOne Pro™ é próprio para ser usado 
em todos os prédios, inclusive prédios 
residenciais e estabelecimentos 
diretamente ligados à rede pública de 
distribuição elétrica.

Emissões harmônicas de 
acordo com EN61000-3-2/
IEC61000-3-2

não 
aplicável.

Flutuações de tensão / 
emissões de cintilação de 
acordo com  EN61000-3-3/
IEC 61000-3-3

não 
aplicável.
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Instruções e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética

O EasyOne Pro™ foi desenvolvido para ser usado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. É de responsabilidade do consumidor ou usuário garantir que o EasyOne 
Pro™ seja usado somente no ambiente descrito.

Teste de 
imunidade

IEC 60601 Nível do 
teste

Nível de 
conformidade

Requisitos quanto ao 
ambiente eletromagnético

Descarga 
eletrostática (É) 
de acordo com 
EN 61000-4-2

+/6 k contato

± 8 k ar

± 6 k 

± 8 k 

O piso deve ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o 
piso for revestido de material 
sintético, a umidade relativa 
do ar deveria ser no mínimo 
de 30%.

Rajadas (burst) 
de acordo com 
EN 61000-4-4

±/2 kV p/ linhas de 
rede elétrica

± 1 kV p/ linhas de 
entrada/saída

O produto não 
tem cabos de 
alimentação 
ou linhas de 
entrada/saída

Surto de tensão 
de acordo com 
EN 61000-4-5

± 1 kV modo 
diferencial

±/2 kV modo comum

O produto não 
possui cabos 
de 
alimentação

Quedas de 
tensão, curtas 
interrupções e 
variações de 
tensão nas 
linhas de 
entrada da 
alimentação 
elétrica de 
acordo com EN 
61000-4-11

< 5% UT
(> 95% queda em UT) 
por 0,5 ciclos

40% UT
(60% queda em UT) 
por 5 ciclos

70% UT
(30% queda em UT) 
por 25 ciclos

< 5% UT
(>95% queda em UT) 
por 5 segundos

O produto não 
possui cabos 
de 
alimentação

Campo 
magnético de 
frequência de 
energia (50/
60Hz) de acordo 
com EN 61000-
4-8

3 A/m passou Os campos magnéticos da 
freqüência de energia não 
devem exceder os valores 
típicos normalmente 
registrados em 
estabelecimentos comerciais 
ou ambientes hospitalares. 

OBSERVAÇÃO:  UT é a tensão de rede de CA anterior à aplicação da modalidade de teste.
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Instruções e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética

O EasyOne Pro™ foi desenvolvido para ser usado no ambiente eletromagnético abaixo 
especificado. É de responsabilidade do consumidor ou usuário garantir que o EasyOne 
Pro™ seja usado somente no ambiente descrito.

Teste de 
imunidade

IEC 60601 Nível do 
teste

Nível de 
conformidade

Requisitos quanto ao 
ambiente eletromagnético

RF conduzida de 
acordo com EN 
61000-4-6

RF emitida de 
acordo com EN 
61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V 

3 V/m

Equipamentos de 
comunicação portátil e móvel 
de RF não devem ser usados 
próximos ao EasyOne Pro™, 
incluindo cabos. Recomenda-
se uma distância calculada de 
acordo com a equação 
aplicável à freqüência do 
transmissor.

Distância recomendada:

d = 1,2 

d = 1,2  para 80 MHz a 
800 MHz

d = 2,3  para 80 MHz a 2,5 
GHz

P é a capacidade máxima da 
energia de saída do 
transmissor em watts (W) de 
acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância 
de separação recomendada 
em metros (m).

As intensidades de campo dos 
transmissores de RF, conforme 
determinado pelo estudo do 
local eletromagnético a, 
devem ficar abaixo do nível de 
conformidade em cada faixa 
de freqüência b.

A interferência pode ocorrer 
próxima ao equipamento 
marcado com o símbolo 

OBSERVAÇÃO 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de freqüência mais alta.

OBSERVAÇÃO 2: Essas instruções podem não ser aplicáveis em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e 
pessoas.

P

P

P
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a) As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para 
rádio, telefones (celulares/sem fio) e rádio móvel, transmissão de rádio AM e FM e 
transmissão de TV não podem teoricamente ser previstas com exatidão. Para avaliar 
o ambiente eletromagnético devido aos transmissores de RF fixos, recomenda-se um 
estudo eletromagnético do local. Se a intensidade do campo medida no local em que 
o EasyOne Pro™ é operado, ultrapassar o nível de conformidade de RF aplicável 
acima, o EasyOne Pro™ deve ser observado para verificar o funcionamento normal. 
Se for observado um funcionamento anormal, pode ser necessário tomar medidas 
adicionais, tais como redirecionar ou reposicionar o EasyOne Pro™.

b) Na faixa de freqüência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser 
inferiores a 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação RF 
portátil e móvel e o EasyOne Pro™

O EasyOne Pro™ foi desenvolvido para ser usado em ambientes eletromagnéticos em 
que é possível controlar distúrbios devido a emissão de RF. O consumidor ou o usuário 
do EasyOne Pro™ pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma 
distância mínima entre o equipamento de comunicação de RF portátil e móvel 
(transmissores) e o EasyOne Pro™ conforme recomendado a seguir, de acordo com a 
energia de saída máxima do equipamento de comunicação.

Capacidade 
máxima da 
energia de 

saída do 
transmissor 

[W]

Distância de separação de acordo com a freqüência do 
transmissor [m]

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,2 

80 MHz a 800 MHz 
d = 1,2 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,3 

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

P P P
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Cabos e Acessórios Apropriados

Advertência
O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos 
especificados pode resultar no aumento de emissões ou 
redução do desempenho de imunidade do equipamento ou 
sistema.

A tabela abaixo lista cabos, transdutores e outros acessórios que garantem 
a conformidade EMC. 

Observação
Não foram incluídos acessórios que não afetam a conformidade 
EMC.

Para transmissores com capacidade máxima de energia de saída máxima não listados 
abaixo, a distância de separação d em metros (m) recomendada pode ser estimada 
usando-se a equação aplicável para a freqüência do transmissor, onde P é a 
capacidade máxima de energia de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor.

OBSERVAÇÃO 1:  Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.

OBSERVAÇÃO 2:  Estas informações não se aplicam a todas as circunstâncias. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e 
pessoas.

Cabo Ethernet, 1,5 m, blindado

Cabo USB, 2 m, blindado

Cabo VGA com 2 ferrites, 1,8 m, blindado

Cabo do sensor, 1,7 m, blindado

Cabo do sensor de temperatura/umidade, 0,4 m, blindado
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12.8 Termos de Licença de Software da Microsoft para 
Windows® XP Embedded Runtime

Estes termos de licença são um acordo entre você e a ndd Medizintechnik 
AG. Por favor, leia-os.  Eles aplicam-se ao software incluído no dispositivo. 
O software inclui também mídia separada na qual ele está contido.

O software no dispositivo inclui software licenciado da Microsoft 
Corporation ou uma afiliada.

Os termos também aplicam-se aos seguintes itens da Microsoft:

 atualizações; 
 suplementos; 
 serviços via Internet; e
 serviços de suporte

referentes ao software, a menos que outros termos acompanhem esses 
itens. Nesse caso, tais termos se aplicam. Se você obtiver atualizações ou 
suplementos diretamente da Microsoft, a Microsoft, e não a ndd 
Medizintechnik AG, concederá as respectivas licenças.

Conforme descrito abaixo, o uso de alguns recursos também funcionará 
como um consentimento seu para a transmissão de algumas 
informações padrão do computador referentes aos serviços via Internet.

Ao usar o software, você estará aceitando estes termos. Caso não os 
aceite, não use nem copie o software. Ao invés disso, contate a ndd 
Medizintechnik AG para conhecer a política de recebimento de 
reembolso ou crédito.

Se cumprir estes termos de licença, você terá os direitos a seguir.

1. Direitos de uso.

Você poderá usar o software do dispositivo com o qual adquiriu o software.

2. Requisitos de licenciamento e/ou direitos de uso adicionais. 

 Uso específico. A ndd Medizintechnik AG desenvolveu este 
dispositivo para um uso específico. O software só poderá ser 
utilizado para esse fim.

 Outros softwares. Você poderá usar outros programas com o 
software enquanto esses programas
 forem diretamente compatíveis com o uso específico do 

dispositivo definido pelo fabricante ou
 fornecerem utilitários, gerenciamento de recursos, antivírus ou 

proteção semelhante ao sistema. 

Softwares que fornecem tarefas ou processos de negócios do cliente 
não podem ser executados no dispositivo. Isso inclui e-mail, 
processamento de texto, planilhas, banco de dados, software de 
agendamento de compromissos e finanças pessoais. O dispositivo 
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pode usar protocolos de serviços de terminal para acessar esses 
softwares em execução no servidor.

 Conexões de dispositivos.
 Você poderá usar protocolos de serviços de terminal para 

conectar o dispositivo a outro dispositivo com um software de 
tarefas ou processos de negócios em execução, como e-mail, 
processamento de texto, agendamento ou planilhas.

 Você poderá permitir que até dez outros dispositivos acessem o 
software e usem 

 serviços de arquivo; 
 serviços de impressão; 
 serviços de informações via Internet; e 
 serviços de telefonia e de compartilhamento de conexão com a 

Internet.

O limite de dez conexões aplica-se a dispositivos que acessam o 
software indiretamente por meio de “multiplexação” ou outro 
software ou hardware que reúne conexões. Você poderá usar 
conexões de entrada a qualquer momento via TCP/IP.

3. Escopo da licença. O software é licenciado, não vendido. Este 
contrato apenas oferece a você alguns direitos de uso do software. A 
ndd Medizintechnik AG e a Microsoft reservam-se todos os outros 
direitos. Salvo quando a legislação aplicável oferecer mais direitos do 
que esta limitação, você só poderá usar o software conforme 
expressamente permitido neste contrato. Ao fazer isso, você deverá 
cumprir quaisquer limitações técnicas no software que permitam seu 
uso apenas de determinadas maneiras. Para obter mais informações, 
consulte a documentação do software ou contate a ndd 
Medizintechnik AG. Exceto e somente na extensão permitida pela 
legislação aplicável, independentemente destas limitações, você não 
poderá:

 agir em desconformidade com as limitações técnicas no software;
 fazer engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software;
 fazer mais cópias do software do que o especificado neste contrato;
 publicar o software para cópia por outras pessoas;
 alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
 usar o software para serviços de hospedagem de software comercial 

(“hosting”).

Exceto conforme expressamente declarado neste contrato, os direitos de 
acessar o software em qualquer dispositivo não concedem a você 
direitos de implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade 
intelectual da Microsoft em outros softwares ou dispositivos que 
acessem esse dispositivo.

Você poderá usar tecnologias de acesso remoto no software, como Área 
de Trabalho Remota, para acessar o software remotamente a partir de 
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outro dispositivo. Você será responsável pela obtenção das licenças 
necessárias ao uso desses protocolos para acessar outros softwares.

 Recurso de Inicialização Remota. Se a ndd Medizintechnik AG tiver 
habilitado o recurso Inicialização Remota do software, você poderá
 usar a ferramenta Serviços de Instalação de Inicialização Remota 

(RBIS) somente para instalar uma cópia do software em seu 
servidor e para implantar o software em dispositivos licenciados 
como parte do processo Inicialização Remota; e

 usar os Serviços de Instalação de Inicialização Remota somente 
para implantar o software nos dispositivos como parte do 
processo Inicialização Remota; e

 fazer download do software em dispositivos licenciados e usá-
los nesses dispositivos.

Para obter mais informações, consulte a documentação do 
dispositivo ou contate a ndd Medizintechnik AG.

 Serviços da Internet. A Microsoft oferece serviços via Internet junto 
com o software. A Microsoft poderá alterá-los ou cancelá-los a 
qualquer momento.
 Consentimento para serviços via Internet. Os recursos de 

software descritos abaixo conectam-se à Microsoft ou a 
computadores de provedores de serviços pela Internet. Em alguns 
casos, você não receberá um aviso separado quando se conectar. 
É possível desativar esses recursos ou simplesmente não usá-los. 
Para obter mais informações sobre esses recursos, visite

http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/
sp2/docs/privacy.mspx.

Ao usar esses recursos, você concorda com a transmissão dessas 
informações. A Microsoft não utiliza as informações para 
identificá-lo ou contatá-lo.

 Informações sobre o computador. Os recursos a seguir usam 
protocolos de Internet, que enviam informações sobre o computador 
para os sistemas adequados, como endereço de protocolo de 
Internet, tipo de sistema operacional, navegador e nome e versão do 
software em uso, bem como o código de idioma do dispositivo no 
qual o software foi instalado.  A Microsoft usa essas informações 
apenas para disponibilizar os serviços via Internet para você. 
 Recursos de conteúdo da Web. Os recursos incluídos no 

software podem recuperar conteúdo relacionado da Microsoft e 
fornecê-lo a você. Para fornecer o conteúdo, esses recursos 
enviam à Microsoft o tipo de sistema operacional, o nome e a 
versão do software que você está usando, o tipo de navegador e o 
código de idioma do dispositivo no qual o software foi instalado. 
Exemplos desses recursos são clip-arts, modelos, treinamento 
online, assistência online e Appshelp.   Esses recursos só 
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funcionam quando ativados. Você pode optar por desativá-los ou 
não usá-los.

 Certificados digitais. O software usa certificados digitais. Esses 
certificados digitais confirmam a identidade dos usuários de 
Internet que enviam informações criptografadas X.509. O 
software recupera os certificados e atualiza as listas de 
certificados revogados. Esses recursos de segurança funcionam 
apenas quando você usa a Internet.

 Atualização Automática da Raiz. O recurso Atualização 
Automática da Raiz atualiza a lista de autoridades de certificação 
confiáveis. É possível optar por desativá-lo.
Windows Media Player. Quando você usa o Windows Media 

Player, ele consulta a Microsoft para saber se há 
serviços de música online compatíveis em sua região; 
novas versões do player; e 
codecs, se seu equipamento não possuir os codecs adequados 

para reprodução do conteúdo. É possível desativar esse recurso. 
Para obter mais informações, acesse:
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/
privacy.aspx.

 Gerenciamento dos direitos digitais do Windows Media. 
Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de gerenciamento 
de direitos digitais do Windows Media (WMDRM) para proteger a 
propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Esse software 
e softwares de terceiros usam WMDRM para reproduzir e copiar 
conteúdo protegido por WMDRM. Se o software não proteger o 
conteúdo, os proprietários de conteúdo poderão solicitar que a 
Microsoft revogue a capacidade do software de usar WMDRM para 
reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta 
outros conteúdos. Quando você faz download de licenças para 
conteúdo protegido, autoriza a Microsoft a incluir uma lista de 
revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem 
exigir que você faça a atualização do WMDRM para ter acesso ao 
conteúdo deles.  O software da Microsoft que inclui WMDRM 
solicitará sua autorização antes da atualização. Caso recuse uma 
atualização, você não poderá acessar conteúdo que exija essa 
atualização. Você poderá desativar os recursos WMDRM que 
acessam a Internet. Quando esses recursos estiverem 
desativados, você ainda poderá reproduzir conteúdo para o qual 
tenha uma licença válida.

 Uso indevido dos serviços via Internet. Você não poderá usar esses 
serviços de maneira a danificá-los ou prejudicar seu uso por outras 
pessoas. Em nenhuma hipótese você poderá usar os serviços para 
tentar obter acesso não autorizado a qualquer serviço, dado, conta 
ou rede.

4. Agente de Atualização do Windows (também conhecido como 
Serviços de Atualização de Software).O software do dispositivo 
inclui a funcionalidade Agente de Atualização do Windows (“WUA”), 
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que pode habilitar o dispositivo para conexão e acesso a atualizações 
(“Windows Updates”) a partir de um servidor instalado com o 
componente de servidor necessário. Sem limitar nenhuma outra 
isenção de responsabilidade nestes Termos de Licença de Software da 
Microsoft ou qualquer EULA que acompanhe uma Atualização do 
Windows, você reconhece e concorda que nenhuma garantia é 
fornecida pela Microsoft, pela Microsoft Corporation ou por suas 
afiliadas em relação a qualquer Atualização do Windows que você 
instale ou tente instalar no dispositivo.

5. Suporte de produto.Contate a ndd Medizintechnik AG para saber 
quais são as opções de suporte. Consulte o número de suporte 
fornecido com o dispositivo.

6. Cópia de backup.  Você pode fazer uma cópia de backup do software. 
Essa cópia pode ser usada apenas para reinstalar o software no 
dispositivo.

7. Comprovante de licença. Caso você tenha adquirido o software no 
dispositivo, em um CD ou outra mídia, uma etiqueta autêntica do 
Certificado de Autenticidade (“Certificate of Authenticity”ou “COA”) 
com uma cópia autêntica do software identificará um software 
licenciado. Para ser válida, essa etiqueta deve estar afixada no 
dispositivo ou incluída na embalagem do software da ndd 
Medizintechnik AG. Se você receber a etiqueta separadamente, ela 
não será válida. Mantenha a etiqueta no dispositivo ou guarde a 
embalagem que contém a etiqueta como comprovante de que você 
está licenciado para usar o software. Para identificar um autêntico 
software da Microsoft, consulte http://www.howtotell.com.

8. Transferência para terceiros.  Você pode transferir o software 
somente com o dispositivo, a etiqueta do Certificado de Autenticidade 
e os termos desta licença diretamente a um terceiro. Antes da 
transferência, esse terceiro deverá concordar que os termos desta 
licença se aplicam à transferência e ao uso do software. Você não 
poderá reter cópias do software, incluindo cópia de backup.

9. Sem tolerância a falhas. O software não é tolerante a falhas. A ndd 
Medizintechnik AG instalou o software no dispositivo e é responsável 
pelo modo como ele funciona no dispositivo.

10. Uso restrito. O software da Microsoft destina-se a sistemas que não 
exigem desempenho seguro contra falhas. Você não poderá usar o 
software da Microsoft em nenhum dispositivo ou sistema em que um 
mau funcionamento poderia resultar em risco previsível de dano ou 
morte de uma pessoa. Isso inclui a operação de usinas nucleares, 
sistemas de navegação ou comunicação de aeronaves e controle de 
tráfico aéreo.
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11. Sem garantias para o software. O software é fornecido “no estado 
em que se encontra”. O risco de usá-lo é responsabilidade sua. A 
Microsoft não oferece garantias nem condições expressas. 
Quaisquer garantias relativas ao dispositivo ou software não têm 
origem na Microsoft ou em suas afiliadas e não as comprometem. 
Quando permitido pela legislação local, a ndd Medizintechnik AG e 
a Microsoft excluem as garantias implícitas de comercialização, 
adequação a uma finalidade específica e não-violação. 

12. Limitações de responsabilidade.  Você poderá ser reembolsado 
pela Microsoft e suas afiliadas apenas por danos diretos até 
duzentos e cinqüenta dólares norte-americanos (US$ 250,00). Não 
é possível ser reembolsado por outros danos, incluindo 
consequenciais, lucros cessantes, especiais, indiretos ou 
incidentais.

Esta limitação aplica-se a:

 qualquer assunto relacionado ao software, aos serviços, ao 
conteúdo (incluindo código) em sites de Internet de terceiros ou 
programas de terceiros; e

 reclamações por quebra de contrato, garantia ou condição, 
responsabilidade restrita, negligência ou outro dano, na extensão 
permitida pela legislação aplicável.

Também será aplicada se a Microsoft tivesse que ter conhecimento 
da possibilidade dos danos. A limitação acima poderá não se aplicar 
a você pelo fato de o seu país não permitir a exclusão ou limitação de 
danos incidentais, consequenciais ou outros.

13. Restrições à exportação. O software está sujeito às leis e normas de 
exportação dos Estados Unidos. Você deve cumprir todas as leis e 
normas de exportação nacionais e internacionais aplicáveis ao 
software. Essas leis incluem restrições de destinos, usuários finais e 
uso final. Para obter informações adicionais, visite a página 
www.microsoft.com/exporting. 
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12.9 Guia de referência rápida da interface gráfica do usuário

Tela inicial

Ler também

"Informações de segurança" na página 6

"Inicialização e preparação" na página 20

"Conduzir um teste" na página 41

"Configuração do sistema" na página 110 

"Índice" na página 185

Clicar para selecionar um paciente 
ou adicionar um novo paciente

 Clicar para iniciar um teste

Clicar para revisar resultados de 
testes anteriores

Paciente 
selecionado

Clicar para 
encerrar o 
programa

Clicar para modificar 
a configuração do 
sistema

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão 
de ajuda 

 Clicar para exibir/
ocultar o teclado virtual
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Selecionar/Adicionar um paciente

Ler também

"Selecionar ou adicionar um paciente" na página 41

"Editar dados de paciente" na página 83

"Selecionar um teste" na página 45

"Índice" na página 185 

Barra para a 
seleção do 
paciente 

Aplicar filtro ao Last Name com a entrada de uma 
ou mais letras; a visualização de pacientes será 
limitada conforme os critérios de filtro.

Clicar para 
exibir as 
opções de 
menu

Clicar para 
adicionar um 
novo paciente

Clicar para apagar o 
critério de filtro

Clicar para realizar um teste 
com o paciente selecionado

 Clicar para visualizar 
todos os resultados do 
paciente

Clicar para editar os dados do 
paciente

 Indicador 
‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

Clicar para deletar os 
dados do paciente
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Adicionar um paciente

Ler também

"Selecionar ou adicionar um paciente" na página 41

"Editar dados de paciente" na página 83

"Selecionar um teste" na página 45 

"Índice" na página 185

Pressionar TAB ou 
Enter após cada 
entrada.

Clicar para fechar 
a janela sem 
salvar os dados

Clicar para 
selecionar o 
sexo

Clicar para abrir 
outras abas

Clicar para 
selecionar a 
origem étnica

Clicar para gerar um ID de 
paciente automaticamente

Clicar para fechar 
a janela e salvar 
os dados

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

Clicar para exibi
as opções de 
menu
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Menu Test

Observação
O conteúdo desse menu depende da configuração do 
aparelho. 

Ler também

"Selecionar um teste" na página 45 

"Capacidade vital forçada (FVC/FVL)" na página 46

"Capacidade vital (SVC)" na página 56

"Ventilação voluntária máxima (MVV)" na página 58 

"Capacidade difusora de CO (DLCO)" na página 67

"Índice" na página 185

Seleção do teste

Paciente 
selecionado

Retornar ao 
menu 
principal 

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para visualizar os 
dados do paciente
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Visualizar condições ambientais 

Ler também

"Teste FVL (medições inspiratórias e expiratórias)" na página 52

"Componentes e descrição funcional do EasyOne Pro™" na página 16 

"Índice" na página 185

Condições ambientais 

Paciente 
selecionado

Retornar ao 
menu 
principal

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os dados 
do paciente

Clicar para recalcular BTPS

Clicar para fechar a janela 
sem salvar os dados

Clicar para fechar a 
janela e salvar os dados
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Obtenção e impressão de testes armazenados 

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Clicar no cabeçalho da coluna para ordenar a lista

Paciente 
selecionado

Clicar para 
exibir as 
opções de 
menu

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os 
dados do 
paciente

Testes com dados pós-medicação

Clicar para 
visualizar o teste

Clicar para 
imprimir o 
teste

Clicar para visualizar 
informações de 
tendência

Clicar para 
visualizar a lista 
de pacientes

Clicar para 
conduzir um 
novo teste
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Resultado do teste FVC 

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Configuração do sistema" na página 110

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Clicar para 
selecionar a escala

Paciente 
selecionado Retornar ao 

menu 
principal

 Indicador 
‘sensor 
conectado’

Botão
de ajuda 

 Clicar para 
visualizar os dados 
do paciente

Valores 
prognosticados

Clicar para 
visualizar o teste

Clicar para selecionar 
a curva visualizada

Clicar para 
conduzir um 
novo teste

Clicar para selecionar 
um novo paciente

Clicar para 
visualizar a 
lista de testesClicar para entrar a 

avaliação do teste
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Resultado do teste DLCO 

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Configuração do sistema" na página 110

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Exalação completa

Paciente 
selecionado

Retornar ao menu 
principal

 Indicador 
‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os 
dados do 
paciente

Respiração 
tidal

Clicar para entrar a 
avaliação do teste

Contenção da respiração 
por 10 segundos

Exalação completa

Clicar para visualizar 
outras curvas

 Clicar para exibir/
ocultar o teclado virtual

Clicar para exibir os 
botões de controle da 
barra de amostragem

Clicar para alterar 
a escala



Anexo

172 EasyOne Pro™/ EasyOne Pro™ LAB  

Resultado do teste FRC

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Configuração do sistema" na página 110

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Curva volume-
tempo (somente 
para testes 
vinculados)

Paciente 
selecionado

Retornar ao menu 
principal

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os 
dados do 
paciente

Respiração 
tidal

Clicar para entrar a 
avaliação do teste

Clicar para adicionar 
um comentário

 Clicar para exibir/
ocultar o teclado virtual

Curva de traçador

Clicar para 
calcular a curva
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Resultados do teste de provocação 

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Configuração do sistema" na página 110

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Passos do protocolo

Paciente 
selecionado

Retornar ao 
menu principal

Botão de 
ajuda Clicar para visu-

alizar os dados 
do paciente

Protocolo

Resultado do teste

Próximo passo 
a concluir

 Indicador ‘sensor 
conectado‘ 

Valores medi-
dos em forma 
tabular

Diagrama de 
teste
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Pré-visualização do impresso 

Ler também

"Obtenção e impressão de testes armazenados" na página 75

"Configuração do sistema" na página 110

"Mensagens de qualidade e níveis de qualidade" na página 84 

"Conectar a impressora" na página 31

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado

 Indicador ‘sensor 
conectado’

 Clicar para 
visualizar os dados 
do paciente

Relatório de teste 
selecionado Clicar para 

selecionar layouts 
de relatório 
diferentes

Clicar para imprimir 
o relatório Clicar para abrir o submenu 

com as funções ampliar, 
exportar, visualizar e imprimir

Botão de 
ajuda 

Retornar ao 
menu principal
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Visualização de tendências 

Ler também

"Visualização de tendências" na página 78

"Desligar o aparelho" na página 97 

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado  Indicador ‘sensor 

conectado’

Botão de ajuda  Clicar para 
visualizar os 
dados do paciente

Botões de opção para a seleção do modo de visualização

Clicar para selecionar um parâmetro

Etiquetas de parâmetro exibidas

 Ícone para iniciar a 
impressão de tendências
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Menu System Settings 

Ler também

"Configuração do sistema" na página 110 

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado

 Indicador 
‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para visualizar 
os dados do paciente

Clicar para exibir 
o menu de 
configuração

Clicar para criar um 
backup de dados

Clicar para verificar 
a calibração

Clicar para instalar 
atualizações do 
software

Retornar 
ao menu 
principal

Clicar para exibir o 
grupo inferior dos 
botões de controle 
(proteção de senha)

 Clicar para 
calibrar a tela 
sensível ao 
toque

Clicar para 
exportar 
dados Suporte 

remoto

Programa 
wBreath

Exportação 
como XML
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Menu Configuration 

Ler também

"Configuração do sistema" na página 110 

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os dados 
do paciente

Campos de entrada 
para inserir textos de 
cabeçalho

Clicar para selecionar 
uma imagem a ser 
adicionada

Clicar para exibir outras abas

Retornar ao menu 
principal

Clicar para exibir 
informações sobre 
o software
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Verificação da calibração 

Ler também

"Verificação da calibração" na página 178 

"Projeto e operação do sensor de fluxo EasyOne Pro™" na página 17 

"Especificações técnicas" na página 130 

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado

 Indicador ‘sensor 
conectado’

Botão de 
ajuda 

 Clicar para 
visualizar os dados 
do paciente

Verificação da 
calibração com seringa

Retornar ao menu 
principal

Verificação da 
calibração com 
indivíduo

Verificação com 
simulador DLCO 
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Verificação da calibração em indivíduo 

Ler também

"Verificação da calibração em indivíduo" na página 179 

"Projeto e operação do sensor de fluxo EasyOne Pro™" na página 17 

"Especificações técnicas" na página 130

"Índice" na página 185

Paciente 
selecionado

 Clicar para visualizar 
as tendências gráficas

Botão de ajuda 

 Clicar para 
visualizar os 
dados do paciente

Selecionar o 
sensor

Retornar ao menu 
principal

Clicar para selecionar 
um indivíduo BioCal

Clicar para adicionar um 
novo indivíduo BioCal

Clicar para selecionar o 
parâmetro a ser visualizado

 Clicar para conduzir 
um novo teste Clicar para exibir os valores 

de referência / controle

Desselecionar um 
teste (desmarcar a 
caixa de seleção)
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12.10 EasyOne Pro™ LAB – Análise de momento da lavagem

Os parâmetros Valor de Momento (M0), Razão de Momento 1 (MR1) e Razão 
de Momento 2 (MR2) são calculados a partir dos valores registrados 
durante o teste de lavagem de nitrogênio com respiração múltipla. O 
cálculo destes parâmetros é abordado em um artigo publicado por Shao et 
al. [17].

A análise de momento é realizada aplicando uma técnica matemática 
padrão. Assim que a capacidade residual funcional (FRC) for determinada, o 
número de diluições () será atribuída a cada respiração: k define-se 
como a razão do volume expirado acumulado (CEV) no final de cada 
respiração k à FRC. As concentrações de nitrogênio no fim da expiração são 
normalizadas e representadas versus o número de diluições. A 
concentração de nitrogênio normalizada Ak é calculada como Ck/C0, sendo 
que Ck representa a concentração de nitrogênio no fim da expiração k e C0 a 
concentração de nitrogênio da última expiração antes da lavagem.

A imagem a seguir mostra um diagrama de Ak versus o número de diluições 
() (ver "Literatura" na página 182 [17]).

Na análise de momento, o rº momento pode ser definido como

O cálculo dos momentos exige que a integral seja expressa na forma 
discretizada. 

Mr rA   d
0



=
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Uma abordagem conveniente é

Em seguida, as Razões de Momento MR1 = M1/M0 e MR2 = M2/M0 podem 
ser calculados com facilidade.

Os parâmetros podem ser descritos como a seguir [17]: M0 é a área inferior 
à curva de lavagem, enquanto os momentos de ordem superior 
representam a soma dos segmentos ponderados da área. À cauda da curva 
é dado mais peso para obter momentos crescentes sucessivamente.

LCI e Razões de Momentos são relacionados ao número de volumes 
inspirados e expirados. O LCI é um valor estático que representa o número 
de respirações necessárias para reduzir a concentração de nitrogênio no 
final da expiração para 2%, enquanto o último é uma medida dinâmica do 
MBNW.

A análise de momento tem sido descrito por vários autores (ver "Literatura" 
na página 182 [17] a [21]). A aplicação clínica da análise de momento ainda 
é limitada, visto que ainda não estão disponíveis valores de referência de 
grupos maiores.

Mr krAk k k 1–– 
k 0=

x

=
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