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Advertências e precauções

Ler este manual e seguir cuidadosamente as respectivas instruções	 As palavras advertência, 
precaução e nota revestem-se de significados especiais e exigem particular atenção:
Advertência: Indica medidas para evitar lesões graves no utilizador e no paciente	 
Precaução: Indica riscos para o equipamento	 O não cumprimento das precauções pode 
resultar em danos no produto	 
Nota: Fornece informações especiais para clarificar instruções ou informações úteis 
adicionais	

Advertências
Para evitar lesões graves no utilizador e no paciente, ter em atenção as seguintes advertências:
1	 Ler atentamente o presente manual e familiarizar-se com o seu conteúdo antes de utilizar 

este dispositivo	
2	 A lei federal dos EUA limita a venda deste dispositivo por médicos ou mediante indicação 

de um médico	
3	 Retirar cuidadosamente o dispositivo da embalagem e verificar se sofreu algum dano 

durante o transporte	
4	 O dispositivo não está esterilizado e, por conseguinte, não deve ser colocado num campo estéril	
5	 Evitar colocar o dispositivo ou qualquer outro objecto pesado sobre o cabo de alimentação	 

Quaisquer danos no cabo podem resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico	
6	 Evitar remover a moldura, de forma a evitar o risco de choque eléctrico	
7	 Este dispositivo não deve ser utilizado perto de ou empilhado sobre outros dispositivos	 

O dispositivo deve ser verificado para assegurar que está a funcionar na sua configuração 
pretendida se for utilizado perto de ou empilhado sobre outros dispositivos	

8	 Testar este dispositivo antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico	 Este dispositivo foi 
completamente testado na fábrica antes do respectivo envio	

9	 Evitar realizar reparações ou regulações internas que não estejam especificamente 
detalhadas neste manual	 Certificar-se de que todos e quaisquer reajustes, modificações 
e/ou reparações serão levados a cabo por pessoas autorizadas pela Stryker Endoscopy	

10	 Não colocar nenhum objecto no painel	 Se isto ocorrer, desligar o dispositivo e enviá-lo para 
ser verificado por pessoal qualificado antes de se voltar a utilizá-lo	

11	 Ter os cuidados adequados para impedir o contacto com líquidos, no caso de o dispositivo 
estar a ser utilizado com alimentação em ambientes clínicos	

12	 A utilização de cabos e/ou acessórios com este dispositivo, que não os especificados, pode 
provocar um aumento nas emissões ou um decréscimo de imunidade deste dispositivo	
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Precauções
1	 Ligar o dispositivo a um adaptador de CA ligado a um cabo de alimentação de grau 

hospitalar garantindo que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada com 
alimentação de terra, para obter a fiabilidade da ligação à terra	

2	 Não esterilizar o dispositivo, uma vez que os delicados componentes electrónicos não 
suportam este procedimento	

3	 Utilizar apenas a fonte de alimentação do monitor exclusiva para o monitor	 Fixar 
completamente a ligação entre o cabo de alimentação de CC e a extensão	

4	 Nunca utilizar o dispositivo imediatamente após o transporte de um local frio para um 
local quente	

5	 Para ligar a uma fonte de alimentação internacional, utilizar uma ficha de ligação apropriada 
à tomada de alimentação, conforme descrito na secção “Especificações técnicas” deste 
manual	

6	 Desligar o dispositivo, caso este não vá ser utilizado durante um longo período de tempo	 
Para desligar o cabo, desaparafusar primeiro a ficha e, em seguida, puxar o cabo pela ficha	 
Nunca puxar pelo cabo	

7	 Não expor o dispositivo à humidade nem aplicar directamente produtos de limpeza líquidos 
no ecrã	 Pulverizar uma solução de limpeza num pano macio e limpar com cuidado	 Para 
obter mais pormenores, consultar a secção “Limpeza e manutenção” deste manual	

8	 Permitir a circulação de ar adequada de modo a impedir a acumulação interna de calor	 Não 
colocar o dispositivo em superfícies (tapetes, cobertores, etc	) ou junto de materiais (cortinas, 
tapeçarias) que possam bloquear as ranhuras de ventilação	 O dispositivo é arrefecido por 
convecção natural e não possui qualquer ventoinha	

9	 Não tocar no paciente com conectores de entrada ou saída de sinais	 O equipamento com 
conectores SIP/SOP deverá estar em conformidade com as normas nacionais harmonizadas 
IEC 60601-1 e/ou IEC 60601-1-1, ou a combinação deverá ser avaliada quanto à segurança	

10	 A fim de garantir a compatibilidade electromagnética, consultar a secção “Compatibilidade 
electromagnética” deste manual	 O Monitor LED VisionPro 26” (0240-031-020) e o Monitor 
LED sem fios VisionPro SYNK 26” (0240-031-000) devem ser instalados e utilizados de acordo 
com a informação acerca da CEM fornecida com este manual	

11	 Prestar especial atenção às instruções de limpeza existentes neste manual	 Qualquer 
incumprimento das instruções poderá causar danos	

12	 Não instalar o dispositivo perto de locais com luz solar directa, pó em excesso, choque 
ou vibrações mecânicas	

13	 Não posicionar o dispositivo de forma a que seja difícil desligar o cabo de alimentação 
da fonte de alimentação de rede	

14	 Não utilizar com o ecrã do dispositivo de vidro voltado para baixo	
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15	 Manusear o dispositivo com cuidado	 Não riscar nem dar pancadas no ecrã	
16	 As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela 

conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar este dispositivo	
17	 Nota: Este dispositivo foi testado e verificou-se que cumpre os limites para um 

dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. 
Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências 
prejudiciais numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia 
de radiofrequência e, se não for devidamente instalado e utilizado em conformidade 
com as instruções, poderá causar interferência prejudicial com outros dispositivos de 
comunicação por rádio. Não existe qualquer garantia de que não irá existir interferência 
numa instalação em particular, a qual poderá ser determinada desligando e voltando 
a ligar o dispositivo. Recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através 
de uma ou mais das seguintes medidas:
•	 Reorientar ou reposicionar o dispositivo receptor.
•	 Aumentar a distância de separação entre o dispositivo.
•	 Ligar o dispositivo a uma tomada de um circuito diferente do utilizado para ligar 

o(s) outro(s) dispositivo(s).
•	 Consultar o fabricante ou o técnico de assistência local para obter ajuda.

A garantia perde a validade no caso de alguma destas advertências ou precauções não ser 
respeitada	

Este produto contém resíduos de equipamento eléctrico ou electrónico	 Não deve ser eliminado 
juntamente com o lixo municipal indiferenciado, devendo ser recolhido em separado	
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Acerca do dispositivo
Monitor LED VisionPro 26”
REF: 0240-031-020

O Monitor LED VisionPro 26” é um monitor cirúrgico LED de ecrã largo capaz de suportar uma 
resolução máxima de WUXGA (1920x1200)	 O monitor suporta as seguintes entradas de vídeo: 
RGB digital, RGB analógica, interface digital de série (SDI), vídeo do componente (YPbPr/RGBS), 
S-video e C-video/SOG	 Além disso, suporta ainda a comunicação em série através da porta RS232	 

Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” 
REF: 0240-031-000

O Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” pode ser utilizado com o Transmissor SYNK 
(0240-031-010 ou 0240-031-011) opcional, que lhe permite receber um sinal de vídeo de alta 
definição sobre uma ligação de radiofrequência	 
O monitor suporta as seguintes entradas de vídeo: DVI, S-Video e C-Video/SOG	 Depois de activada 
a funcionalidade sem fios, o monitor suporta uma entrada de vídeo RGB digital sem fios	 Além 
disso, suporta ainda uma porta USB e a comunicação em série através da porta RS232	 
Nota: A funcionalidade sem fios do Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” só pode ser activada 
através do Transmissor SYNK. 
Para informações detalhadas e instruções sobre a utilização do Transmissor sem fios SYNK 
e a funcionalidade sem fios do Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”, consultar o manual 
do Sistema Sem Fios SYNK (P21693)	
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Aplicação e indicações de utilização
O Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” e o Monitor LED VisionPro 26” destinam-se a ser 
utilizados para a apresentação de vídeo durante procedimentos cirúrgicos incluindo artroscopia 
(cirurgia ortopédica), laparoscopia (cirurgia geral e ginecológica), toracoscopia, endoscopia 
(cirurgia geral, gastroenterológica e ORL) e cirurgia geral	 O monitor é um dispositivo não 
esterilizado e reutilizável que não se destina a ser utilizado no campo estéril	 O monitor destina-
se a ser utilizado por médicos qualificados com um conhecimento aprofundado sobre estes 
procedimentos cirúrgicos	

Contra-indicações
Não existem contra-indicações conhecidas para este dispositivo	
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Conteúdo da embalagem

1

2

3

4

5

Referência Número de peça (P/N) Conteúdo da embalagem

1 0240-031-020 
0240-031-000

Monitor LED VisionPro 26” ou 
Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”

2 – (4) Parafusos M4 VESA de 16 mm

3 – Cabo de alimentação de corrente alterna de grau 
hospitalar

4 0240-031-004 Fonte de alimentação para uso médico

5 – Cobertura do cabo

Número de peça (P/N) Acessórios opcionais

0240-031-002 Cobertura do monitor VisionPro 26”

0240-031-004 Fonte de alimentação para uso médico

0240-031-010 Transmissor sem fios SYNK, EUA e Canadá

0240-031-011 Transmissor sem fios SYNK, Internacional

0240-030-951 Cabo de extensão de CC (5 pinos) com 4,5 m

0240-030-952 Cabo de extensão de CC (5 pinos) com 23 m
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Funções do dispositivo

Painel frontal
Utilizar o monitor através do controlo rotativo localizado no painel frontal	 Segue-se uma lista dos 
controlos do monitor e respectivas funções	

1

2

3 7 1098 114 5 6

1. Ecrã de visualização Apresenta a imagem de vídeo	
2. Interruptor de 

alimentação (maleável)
Liga e desliga o monitor	

3. LED de alimentação Indica o estado actual:
Verde - O monitor está ligado ou está no modo 
de protecção de ecrã  
Vermelho intermitente - O monitor está no modo de espera
Âmbar intermitente - Ocorrência de sobretensão ou subtensão

4. Ranhura do token (apenas 
no Monitor LED sem fios 
VisionPro SYNK 26”)

Local de inserção do token utilizado para estabelecer uma 
ligação sem fios com o transmissor	

5. LED do token (apenas 
no Monitor LED sem fios 
VisionPro SYNK 26”)

Verde - A ligação foi estabelecida
Âmbar - A inicializar
Âmbar intermitente - Erro, contactar o representante 
da assistência técnica

6. Ligação auxiliar Permite ligações de dispositivos auxiliares	
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7. Áudio/PIP Monitor LED VisionPro 26”: 
Acede ao menu de ajuste Picture in Picture 
(Imagem em imagem)	
Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”:
Premir duas vezes para aceder ao menu de ajuste Picture in 
Picture (Imagem em imagem)	
Nota: Nesta altura, a funcionalidade de áudio não está 
activada.

8. Luminosidade Acede ao menu de ajuste Luminosidade	
9. Especialidade Acede ao menu de ajuste Especialidade	
10. Entrada Acede ao menu Selecção de entrada	
11. Controlo rotativo Acede à opção de visualização no ecrã e navega através 

das suas funções	
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Painel posterior

2

4

5

3

9

6

10

8

1

11

12

7

1
1

1. Suportes de acessórios (3) Fornecem um ponto de acesso para a montagem 
de acessórios adicionais	

2. Orifícios de montagem VESA Fornecem pontos de acesso para a montagem 
do monitor	

3. Interruptor de alimentação (rígido) Liga e desliga a entrada de alimentação de CC	
4. Conector de alimentação Liga-se à fonte de alimentação de CC de 24 V	
5. Pegas Auxiliam o posicionamento do monitor	 

Precaução: As pegas não se destinam a suportar 
a totalidade do peso do monitor

6. Dobradiças da cobertura do cabo Fixam a parte inferior da cobertura do cabo 
ao monitor	

7. Tiras de velcro Auxiliam a gestão dos cabos	
8. Parafusos de orelhas da cobertura 

do cabo
Fixam a cobertura do cabo ao monitor e são 
apertados e desapertados manualmente	

9. Cobertura do cabo Cobre e protege os cabos	
10. Grampos da cobertura do cabo Fixam a parte superior da cobertura do cabo 

ao monitor	
11. Suporte do cabo Fornece um local para enrolar os cabos	
12. Funcionalidade de bloqueio Esta funcionalidade pode ser utilizada com 

um mecanismo de bloqueio ou cabo para fins 
de segurança	
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Cobertura do cabo

Instalar a cobertura do cabo
1	 Alinhar as dobradiças do lado esquerdo e direito da cobertura do cabo com a parte posterior 

inferior do monitor	
2	 Encaixar na secção superior da cobertura do cabo nos grampos de alinhamento	
3	 Com os dedos, rodar os parafusos de orelhas no sentido dos ponteiros do relógio para 

apertar e fixar a cobertura do cabo no monitor	

Remover a cobertura do cabo
1	 Com os dedos, rodar os parafusos de orelhas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 

para soltar	
2	 Assim que os parafusos de orelhas estiverem completamente soltos, pressionar os grampos 

do lado esquerdo e direito e puxar a cobertura do cabo na direcção do corpo	
3	 Remover a cobertura do cabo das dobradiças do lado esquerdo e direito	
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Pegas do monitor

Precaução: As pegas destinam-se a auxiliar o posicionamento do monitor e não devem ser 
utilizadas para transportá-lo. As pegas não devem suportar a totalidade do peso do monitor.

Remover as pegas do monitor
1	 Utilizando uma chave sextavada de 3 mm, desapertar os dois parafusos M4 de 30 mm e puxar 

com cuidado a pega para a retirar do monitor	

Instalar as pegas do monitor
1	 Alinhar a pega com os orifícios dos parafusos na parte posterior do monitor	
2	 Utilizando uma chave sextavada de 3 mm, instalar os dois parafusos M4 de 30 mm para 

fixar a pega	
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Configuração
A Stryker Endoscopy considera que a formação dos utilizadores está incluída no âmbito 
do fornecimento deste dispositivo	 O representante de vendas local da Stryker Endoscopy irá 
realizar, quando for mais conveniente para o utilizador, pelo menos uma sessão de formação 
para o médico e para o seu pessoal, a fim de ajudar a instalar o dispositivo e dar instruções 
sobre o funcionamento e a manutenção do mesmo	 Para marcar uma sessão de formação 
prática,  contactar o representante local da Stryker Endoscopy após a recepção do dispositivo	

Ligações

Portas de ligação do Monitor LED VisionPro 26”
Os sinais de entrada e saída de vídeo são ligados à parte posterior do monitor, conforme 
ilustrado  abaixo:

1 2 3 4 5 6 66687 6669 66610 66611 66612

1. DVI
2. 3G/HD/SD 

SDI-in
3. 3G/HD/SD 

SDI-out
4. VGA
5. S-Video
6. C-Video/SOG

7. R/Pr
8. G/Y
9. B/Pb
10. H-sync
11. V-sync
12. RS232
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Portas de ligação do Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”

1 2 3 6665 66664

1. DVI
2. S-Video
3. C-Video/SOG

4. Conector auxiliar
5. USB
6. RS232

Ligar a fonte de alimentação

1	 Ligar a fonte de alimentação à entrada de 24 V no monitor	
2	 Ligar o cabo de alimentação de CA à fonte de alimentação*	
3	 Ligar a alimentação de CA, utilizando o cabo de alimentação de grau hospitalar fornecido	
4	 (Opcional, não ilustrado) Ligar uma extensão entre a fonte de alimentação e o monitor	
5	 Instalar a cobertura do cabo	

* Informações sobre a fonte de alimentação: Número do modelo: BPM150S24F11, Fabricante:  Bridgepower Corp	
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Configuração básica de vídeo

1

2

1	 Encaminhar a saída de vídeo 1 da câmara para a entrada SDC DVI	
2	 Encaminhar a saída de vídeo 1 da saída SDC DVI para a entrada DVI no monitor	

Nota: A Stryker recomenda uma ligação de reserva para a câmara.
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Funcionamento
Utilizar o monitor através do controlo rotativo e os quatro botões localizados no painel frontal	 
Segue-se uma lista dos controlos do monitor e respectivas funções	

Visualização no ecrã (OSD)

Aceder à opção de visualização no ecrã

1 432

Para utilizar os quatro botões do painel frontal:
1	 Áudio/PIP (Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”): 

•	 Premir duas vezes para activar o Modo de imagem (Imagem em imagem, Imagem por 
imagem,  Imagem sobre imagem)

2	 PIP (Monitor LED VisionPro 26”): 
•	 Premir para activar o Modo de imagem (Imagem em imagem, Imagem por imagem, 

Imagem sobre imagem)
3	 Luminosidade: Activa o menu de ajuste Luminosidade	
4	 Especialidade: Activa o menu de ajuste Especialidade	
5	 Entrada: Activa o menu de selecção Entrada	 
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Utilizar o controlo rotativo para navegar nos menus no ecrã depois de estarem activados:
•	 Premir — Acede/selecciona (a)o menu de visualização no ecrã	
•	 Rodar para a direita/esquerda — Com o menu de visualização no ecrã activado, a rotação 

aumenta/diminui o valor do parâmetro seleccionado	
•	 Premir e manter premido — Sai do menu de visualização no ecrã	

Utilizar a visualização no ecrã
A funcionalidade OSD do dispositivo ajuda a navegar nos vários menus do dispositivo	
1	 Premir o Controlo Rotativo para activar o menu OSD	
2	 Rodar o Controlo Rotativo para percorrer o menu para cima ou para baixo	 

O parâmetro fica realçado quando é seleccionado	
3	 Premir o Controlo Rotativo para aceder ao nível OSD seguinte	
4	 Rodar o Controlo Rotativo para aumentar ou diminuir o valor do parâmetro seleccionado 

ou seleccionar uma das diferentes opções	
5	 Para sair do ecrã do menu OSD de segundo ou terceiro nível, seleccionar a opção Exit (Sair)	 

Para sair completamente do menu OSD, premir e manter premido o Controlo Rotativo	 
Se não for premida qualquer tecla, o ecrã de OSD desaparece automaticamente após 
o tempo predefinido de fábrica (o tempo pode ser personalizado)	
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Menus OSD

Speciality (Especialidade)

Item de menu Descrição Intervalo

Color Temperature 
(Temperatura de cor)*

Selecciona entre as temperaturas de cor para Lap A, 
Lap B, Arthro A (Artro A), Arthro B (Artro B), Standard 
(Padrão), PACS, NORM, ENT (ORL), GYN (GIN)	

—

Red (Vermelho) Equilíbrio de vermelhos -128–127

Green (Verde) Equilíbrio de verdes -128–127

Blue (Azul) Equilíbrio de azuis -128–127

Gamma (Gama) Valor de gama 0,1–2,5, 
S0, S1, S2

* A regulação RGB da temperatura de cor só está disponível para as definições Standard (Padrão), Arth (Artro) e Lap	 Os ajustes 
PACS e Norm só estão disponível com a entrada SOG	 

Áudio (menu não activo nesta altura)

Brightness Settings (Definições de luminosidade)

Item de menu Descrição Intervalo

Brightness (Luminosidade) Aumenta ou diminui a luminosidade 0–100

Contrast (Contraste) Aumenta ou diminui o contraste 0–100

Phase (Fase)** Aumenta ou diminui o nível de Fase 0–100

Chroma (Crominância)** Aumenta ou diminui o nível de Crominância 0–100

Image Sharpness 
(Nitidez da imagem)

Define a nitidez da imagem 1–10

Video Sharpness 
(Nitidez de vídeo)**

Aumenta ou diminui a nitidez de vídeo 0–100

** Apenas disponível com entrada SDI, S-video ou C-video	

Image Effect (Efeito de imagem)

Item de menu Descrição

Scale Mode 
(Modo de escala)

Selecciona o modo de escala entre Preencher tudo, Preenchimento 
vertical, Preenchimento horizontal, Razão de um para um ou 
Preencher em relação ao aspecto

Freeze Frame 
(Congelar imagem)

Activa ou desactiva a opção de congelamento de imagem

PIP Activa a função PIP (picture in picture – imagem em imagem)
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Item de menu Descrição

POP Activa a função POP (picture on picture – imagem sobre imagem)

PBP Activa a função PBP (picture by picture – imagem por imagem)

Advanced Settings (Definições avançadas)

Item de menu Descrição

Key Lock (Bloqueio das teclas) Bloqueio das teclas activado: Desactiva as funções de todas 
as teclas
Premir e manter premido o botão rotativo para desligar 
o bloqueio das teclas	

Auto Source Select 
(Selecção automática 
da fonte)

Pesquisa as entradas até ser detectada uma fonte 
de vídeo activa	 
A funcionalidade Selecção automática da fonte está 
desactivada durante o modo PIP/POP/PBP	

Sleep Timer (Temporizador 
da suspensão)

On (Ligar): O monitor entra no modo de suspensão se não 
for detectada nenhuma fonte de vídeo activa	

Off (Desligar): O monitor não entra no modo de suspensão	

Timer (Temporizador): Defina o tempo até o monitor entrar 
no modo de suspensão se não for detectada nenhuma 
fonte de vídeo activa	

OSD Control (Controlo OSD) Controla as opções Posição, Fundo e Tempo limite do menu  
Visualização no ecrã

Restore Factory Settings 
(Restauro das definições 
de fábrica)

Repõe as predefinições de fábrica

Screen Control 
(Controlo de ecrã)

VGA •	 Horizontal
•	 Vertical
•	 Fase
•	 Frequência

S-Video, 
C-Video, 
SOG, RGBs, 
Componente

•	 Horizontal
•	 Vertical
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SYNK (para o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”)

Estado Descrição

RX APP: XX	XX	XX
RX MAC: XX	XX	XX	XX

Receptor

TX APP: XX	XX	XX
TX MAC: XX	XX	XX	XX

Transmissor

WiFi SW: XXX-X	XX
SINAL = Excelente, Bom, Fraco
Região predefinida: XXX
FREQ: XXXX MHz

Transmissor

Information (Informações)

Item de menu Descrição

User Name Entry 
(Introdução de 
nome de utilizador)

Permite introduzir um nome de utilizador personalizado para 
visualização no arranque

Serial Number 
(Número de série)

Apresenta o número de série do dispositivo

Runtime (Tempo 
de funcionamento)

Apresenta o tempo de funcionamento actual total do dispositivo

Input Format 
(Formato de entrada)

Apresenta o formato de entrada actual

Nota: Os valores das visualizações reais no ecrã podem variar com as versões actualizadas 
do firmware e as definições do utilizador.
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Resolução de problemas
Antes de devolver o monitor para reparação, consultar a lista seguinte relacionada com a resolução 
de problemas:

Problema Estado actual Solução

Sem imagem LED de alimentação 
ligado

Utilizando o menu OSD, ajustar 
a luminosidade e o contraste para 
o máximo ou repor estas opções para 
as predefinições de fábrica	

LED de alimentação 
desligado

Certificar-se de que o interruptor de 
alimentação na parte frontal e posterior 
do monitor está na posição de ligado	

Verificar se o cabo de alimentação de 
CA está devidamente ligado à tomada 
e ao adaptador de CA	

Verificar se a fonte de alimentação está bem 
ligada e a funcionar correctamente	

LED de alimentação 
intermitente

Vermelho O monitor está no modo de 
suspensão	 Premir qualquer 
tecla para activar o monitor	

Âmbar Possibilidade de sobretensão 
ou subtensão da fonte 
de alimentação	

Imagem irregular Visualização 
sobredimensionada, 
visualização 
subdimensionada, 
sem vídeo ou 
descentramento	

Utilizando o menu Screen Controlo 
(Controlo do ecrã), ajustar as definições 
Phase (Fase), Frequency (Frequência), 
Horizontal e Vertical para corrigir 
a imagem do monitor	

Ajustar as definições no Scale Mode 
(Modo de escala)

Apenas para a entrada VGA: premir e manter 
premido do controlo rotativo durante 
1–2 segundos para voltar a sincronizar 
a transmissão de vídeo	

Aguardar alguns segundos após 
a sincronização inicial dos sinais de 
vídeo ou reiniciar o ciclo de alimentação 
do monitor	

Mensagem 
de erro OSD

“Out of Range” 
(Fora do intervalo)

Certificar-se de que está ligada uma fonte 
de vídeo aceitável	

O LED do token 
pisca a âmbar

Erro Contactar um representante de assistência 
técnica	



PT-155

Limpeza e manutenção

 Advertência
Para evitar choques eléctricos e ferimentos potencialmente fatais, desligar o monitor 
e a fonte de alimentação da tomada eléctrica antes da limpeza	

Precaução
•	 Não pulverizar líquidos de limpeza directamente no monitor ou na fonte de alimentação, 

pois tal poderia resultar em danos para o produto	 Pulverizar no pano antes de limpar 
a unidade	

•	 Nunca mergulhar o monitor ou fonte de alimentação em líquido para não danificar 
os produtos	

•	 Não utilizar soluções de limpeza corrosivas para limpar o monitor ou a fonte 
de alimentação, pois tal poderia resultar em danos no produto	

•	 Nunca esterilizar o monitor ou a fonte de alimentação para não danificar os produtos	

Limpeza
Para limpar o monitor ou a fonte de alimentação:
1	 Se a cobertura do monitor estiver colocada, proceder à respectiva remoção antes da limpeza	
2	 Para o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”: Certificar-se de que é colocada a tampa 

na ranhura do token antes de se proceder à limpeza	
3	 Aplicar um desinfectante padrão ou detergente suave num pano seco e esterilizado	
4	 Limpar o monitor ou fonte de alimentação	
5	 Ter um cuidado redobrado na limpeza do ecrã do monitor	 O líquido em excesso ou gotas 

que entrem na parte inferior do ecrã ou no receptáculo da fonte de alimentação podem 
resultar em danos no produto	
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Informações sobre a eliminação 
e reciclagem

Este produto contém resíduos de equipamento eléctrico ou electrónico	 
O produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo municipal 
indiferenciado, devendo antes ser recolhido em separado de acordo com 
as políticas nacionais aplicáveis ou relativas à instituição no que toca a 
equipamento electrónico obsoleto	

Eliminar todos os acessórios do sistema de acordo com a prática normal da instituição 
relativamente a itens potencialmente contaminados	

Informações sobre a reciclagem do monitor VisionPro SYNK
O gráfico abaixo apresenta as peças que deverão ser recicladas como resíduos eléctricos	
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Item Descrição Qtd. Tipo

1 Cabo do controlador LED 1 Cabo

2 Cabo da 2ª luz de aviso 1 Cabo

3 Placa da 2ª luz de aviso 1 Placa do circuito

4 Cabo do sensor de luz 1 Cabo

5 Placa sub 1 Placa do circuito

6 Placa principal 1 Placa do circuito

7 Conjunto do módulo sem fios 1 Placa do circuito

8 Placa Wi-Fi 1 Placa do circuito

9 Cabo de alimentação CC 1 Cabo

10 Placa do sensor de temperatura 1 Placa do circuito

11 Cabo TMDS sem fios 1 Cabo

12 Cabo do sensor de temperatura 1 Cabo

13 Cabo sub para sem fios (Ethernet) 1 Cabo

14 Cabo sub para sem fios (dados USB) 1 Cabo

15 Cabo sub para sem fios (RS-232) 1 Cabo

16 Cabo sub para sem fios (áudio) 1 Cabo

17 Cabo de dados do painel 1 Cabo

18 Cabo sub para ancoragem 1 Cabo

19 Cabo sem fios para ancoragem 1 Cabo

20 Cabo "Quick Key" para rotativo 1 Cabo

21 Cabo de ancoragem para "Quick Key" 1 Cabo

22 Cabo de ancoragem para token BD 1 Cabo

23 Cabo de ancoragem para interruptor 
de alimentação

1 Cabo

24 Placa do interruptor de alimentação 1 Placa do circuito

25 Conjunto da placa do receptáculo 
do token

1 Placa do circuito



PT-158

Informações sobre a reciclagem do monitor VisionPro
O gráfico abaixo apresenta as peças que deverão ser recicladas como resíduos eléctricos	

1 2 3 4 5 6

7
8

11

9
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Item Descrição Qtd. Tipo

1 Cabo do controlador LED 1 Cabo

2 Cabo da 2ª luz de aviso 1 Cabo

3 Placa da 2ª luz de aviso 1 Placa do circuito

4 Cabo do sensor de luz 1 Cabo

5 Placa sub 1 Placa do circuito

6 Placa principal 1 Placa do circuito

7 Cabo de alimentação CC 1 Cabo

8 Placa do sensor de temperatura 1 Placa do circuito

9 Cabo do sensor de temperatura 1 Cabo

10 Cabo de dados do painel 1 Cabo

11 Cabo sub para ponte 8P 1 Cabo

12 Cabo sub para ponte 4P 1 Cabo

13 Cabo "Quick Key" para rotativo 1 Cabo

14 Cabo de ancoragem para "Quick Key" 1 Cabo

15 Cabo de ancoragem para interruptor 
de alimentação

1 Cabo

16 Placa do interruptor de alimentação 1 Placa do circuito
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Especificações técnicas

Monitor
Painel do monitor LCD 26” (661 mm) Diagonal

(LCD de matriz activa TFT a-Si)

Sincronização Sinc	 separada 2,5–5,0 Vpp

Densidade de 
pixels 

0,300 (H) x 0,300 (V) mm

Tempo de resposta < 18 ms Típ

Ângulo de visualização Direita/Esquerda/Cima/Baixo 89 graus

Cores de visualização Mil milhões de cores (10 bits)

Resolução nativa 1920 (H) pontos × 1080 (V) linhas

Sinais do 
Monitor LED VisionPro 26”

DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI (Entrada/Saída), C-Video/
SOG, S-Video, Componente/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, 
HS, VS), RS232

Sinais do Monitor LED sem 
fios VisionPro SYNK 26”

RGB digital sem fios, DVI, S-Video, C-Video/SOG, 
RS232 e USB

Máximo de relógio 
de pixels

165 MHz

Eléctricas
Adaptador de 
alimentação

Entrada: 100–240 VCA; 50–60 Hz; 2,5 A (2,5A - 1,5A)
Saída: 24 V CC; 6,25 A (150 W máx)
Número do modelo: BPM150S24F11

Consumo de energia 
(aproximado)

35–65 Watts

Tensão/corrente nominal
Certificar-se de que o respectivo cabo de alimentação cumpre todos os regulamentos 
e normas locais	

Tomadas eléctricas 
de 110 V +/- 10 V

Seleccionar um cabo para ligar à fonte de alimentação 
certificado pela UL e pela C	S	A, tipo SJT ou SVT, 
de 3 condutores, 18 AWG, com terminais numa tampa 
de encaixe moldada de grau hospitalar de 110 V +/- 10 V, 
15 A, com um comprimento mínimo de 1,8 metros	

Tomadas eléctricas 
de 220 V +/- 20 V

Seleccionar um cabo para ligar à fonte de alimentação 
harmonizado internacionalmente e marcado com 
“<HAR>”, de 3 condutores, com um cabo mínimo de 
0,75 mm^2, de 220 V +/- 20 V, 10 A com uma capa isolada 
de PVC	  O cabo tem de possuir uma tampa de encaixe 
moldada de 220 V +/-20 V, 10 A	 O cabo e tampa de 
encaixe têm de ser adequados para uso médico	
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Dimensões
Dimensões (L × A × P) 660,4 × 442 × 86,4 mm

Peso (aproximado) 8,3 kg

Interface de 
Montagem VESA

VESA 100 × 100 mm

Condições de funcionamento
Intervalo de 
temperatura

10 °C–40 °C

Intervalo de 
humidade relativa

25–75%

Condições de transporte e de armazenamento
Intervalo de 
temperatura

-18 °C–60 °C

Intervalo de 
humidade relativa

15–90%

Classificações e aprovações
Equipamento de Classe 1 
Equipamento médico apenas em conformidade com UL 60601-1 e CAN/CSA C22	2 
N	º 601	1, no que diz respeito a choque eléctrico, perigos de incêndio e perigos 
mecânicos	
IP23: Protecção contra o acesso a partes perigosas com os dedos ou objectos semelhantes, 
protecção contra a entrada de água pulverizada (menos de 60° da posição vertical)
Funcionamento contínuo

Conformidade
Regulamentos da FCC Monitor LED VisionPro 26”:

FCC, Parte 15, Classe B
Identificador da FCC: QVXAMM261WTDS 

Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”:
FCC, Parte 15, Classe B
Identificador da FCC: QVXAMM261WTDSW

FCC, Parte 15, Classe C
Identificador da FCC: SSH-SYNKRX (Placa receptora)
Identificador da FCC: SSH-SDMAN (Placa de acessórios)

Regulamentos IC Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26”:
IC: 4919C-SYNKRX (Placa receptora)
IC: 4919C-SDMAN (Placa de acessórios)

Nota: Para obter informações sobre alterações e novos produtos, contactar o representante 
de vendas local da Stryker Endoscopy.
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Compatibilidade electromagnética
À semelhança de qualquer outro equipamento de electromedicina, o Monitor LED VisionPro 26” 
e o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” exigem a adopção de precauções especiais para 
assegurar a compatibilidade electromagnética com outros dispositivos médicos eléctricos	 
A fim de garantir a compatibilidade electromagnética (CEM), o monitor deve ser instalado 
e utilizado de acordo com a informação acerca da CEM fornecida com este manual	 O monitor 
foi concebido e testado de modo a satisfazer os requisitos da norma IEC 60601-1-2 relativamente 
à compatibilidade electromagnética com outros dispositivos	

 Advertência
Quando este dispositivo está ligado a outro equipamento eléctrico, 
as correntes de fuga podem ser cumulativas	 Para minimizar o total de 
corrente de fuga para o paciente, certificar-se de que todos os sistemas 
estão instalados de acordo com os requisitos da norma IEC 60601-1-1	 

Precaução Os equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis e móveis 
podem afectar o funcionamento normal do monitor	
Não utilizar outros cabos ou acessórios para além dos fornecidos 
com o monitor, uma vez que isso poderia resultar num aumento das 
emissões electromagnéticas ou numa diminuição da imunidade a tais 
emissões	
Se o monitor for utilizado ao lado de outros equipamentos ou montado 
em pilha com outro equipamento, controlar e verificar o funcionamento 
normal do monitor na configuração em que será utilizado antes de 
o utilizar num procedimento cirúrgico	 Consultar as tabelas abaixo 
para se orientar no posicionamento do monitor	

Orientação e declaração do fabricante: Emissões electromagnéticas

O Monitor LED VisionPro 26” e o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” foram concebidos para serem utilizados no ambiente 
electromagnético abaixo indicado	 O cliente ou o utilizador do monitor deve certificar-se que o mesmo é utilizado neste tipo 
de ambiente	

Teste de emissões Conformidade Ambiente electromagnético - orientação

Emissões de RF de acordo com 
o estipulado pelo CISPR 11

Grupo 1 Os monitores utilizam energia de radiofrequência apenas para 
o funcionamento interno	 Por esta razão, as emissões de RF são 
muito baixas, sendo improvável que causem qualquer interferência 
em equipamentos electrónicos próximos	

Emissões de RF de acordo com 
o estipulado pelo CISPR 11

Classe B Os monitores são apropriados para serem utilizados em todo o tipo 
de instalações, excepto em instalações domésticas e em instalações 
directamente ligadas à rede pública de alimentação de energia de 
baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins domésticos, 
desde que seja observado o seguinte aviso:

Advertência: Este sistema destina-se a ser utilizado exclusivamente 
por profissionais de saúde	 Este sistema pode causar interferência 
radioeléctrica ou perturbar o funcionamento de equipamento 
existente nas proximidades	 Poderá ser necessário tomar medidas 
de atenuação, como mudar a orientação ou a localização 
do sistema ou proteger o local	

Emissões de harmónicos 
IEC61000-3-2

Classe D

Flutuações de tensão/emissões 
intermitentes IEC61000-3-3

Em 
conformidade
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Orientação e declaração do fabricante — Imunidade electromagnética

O Monitor LED VisionPro 26” e o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” foram concebidos para serem utilizados no ambiente 
electromagnético abaixo indicado	 O cliente ou o utilizador do monitor deve certificar-se que o mesmo é utilizado neste tipo 
de ambiente	

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente electromagnético - 
Orientação

Descarga 
electrostática

IEC61000-4-2

Contacto ±6 kV

Ar ±8 kV

Contacto ±6 kV

Ar ±8 kV

Os pisos devem ser de madeira, de 
cimento ou de cerâmica	 Se os pisos 
estiverem revestidos com material 
sintético, a humidade relativa 
deverá ser de, pelo menos, 30%	

Salva de transitórios 
rápidos 

IEC61000-4-4

±2 kV para linhas de 
distribuição eléctrica 

±1 kV para linhas 
de entrada/saída

±2 kV linha para terra

±1 kV linha-linha

A qualidade da rede eléctrica 
deve ser a mesma de ambientes 
comerciais ou hospitalares comuns	

Sobretensão

IEC61000-4-5

±1 kV modo diferencial

±2 kV modo comum

±1 kV modo diferencial 

±2 kV modo comum

A qualidade da rede eléctrica 
deve ser a mesma de ambientes 
comerciais ou hospitalares comuns	

Quedas de tensão, 
interrupções curtas 
e variações de 
tensão nos cabos 
de entrada de 
alimentação

 

IEC61000-4-11

•	 UT <5% (queda >95% em 
Ut) para 0,5 ciclo

•	 UT de 40% (queda de 60% 
em Ut) para 5 ciclos

•	 UT de 70% (queda de 30% 
em Ut) para 25 ciclos

•	 UT <5% (queda >95% em 
Ut) durante 5 seg	

•	 UT <5% (queda >95% em 
Ut) para 0,5 ciclo

•	 UT de 40% (queda de 60% 
em Ut) para 5 ciclos

•	 UT de 70% (queda de 30% 
em Ut) para 25 ciclos

•	 UT <5% (queda >95% em 
Ut) durante 5 seg	

A qualidade da rede eléctrica 
deve ser a mesma de ambientes 
comerciais ou hospitalares comuns	 
Se o utilizador do transmissor 
necessitar de um funcionamento 
contínuo durante as interrupções 
de alimentação da rede, 
recomenda-se que o transmissor 
sem fios seja alimentado por uma 
bateria ou fonte de alimentação 
ininterrupta	

Campo magnético 
da frequência da 
rede de alimentação 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3,0 A/m 3,0 A/m Os campos magnéticos da 
frequência da rede de alimentação 
devem corresponder aos níveis 
característicos de um local típico 
num ambiente comercial ou 
hospitalar comum	

Nota: UT corresponde à tensão de rede de corrente alterna antes da aplicação do nível de teste	
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Orientação e declaração do fabricante: Imunidade electromagnética

O Monitor LED VisionPro 26” e o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” foram concebidos para serem utilizados no ambiente 
electromagnético abaixo indicado	 

O cliente ou o utilizador do monitor deve certificar-se que o mesmo é utilizado neste tipo de ambiente	

Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
conformidade Ambiente electromagnético - Orientação

Os equipamentos de comunicações RF móveis e portáteis 
não deverão ser utilizados a uma distância inferior à distância 
de separação recomendada relativamente a qualquer 
componente dos monitores, incluindo os respectivos cabos, 
sendo tal distância calculada com base na equação aplicável 
à frequência do transmissor	

Distância de separação recomendada:

RF conduzida

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz a 80 MHz

3 V d = 1,17√P

RF por radiação

IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m d = 1,17√P 80 MHz a 800 MHz

d = 2,33√P 800 MHz a 2,5 GHz

em que P é a potência de saída máxima nominal do transmissor 
em watts (W) segundo o fabricante do transmissor e d 
é a distância de separação recomendada em metros (m)	

As intensidades de campo de transmissores fixos de RF, 
conforme determinado por uma avaliação electromagnética 
no local (a), devem ser inferiores ao nível de conformidade 
em cada intervalo de frequência(b)	

Pode ocorrer interferência na proximidade de equipamento 
marcado com o seguinte símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz e a 800 MHz, é aplicável o maior intervalo de frequência	

NOTA 2: Estas orientações podem não ser aplicáveis em todas as situações	 A propagação electromagnética é afectada pela 
absorção e reflexão das estruturas, objectos e pessoas	

(a) As intensidades de campo de transmissores fixos como, por exemplo, estações de base para radiotelefones (móveis/sem 
fios) e rádios móveis terrestres, de emissões de radioamadores, emissões radiofónicas AM e FM e transmissões televisivas, 
não podem ser previstas teoricamente com precisão	 Para avaliar o ambiente electromagnético devido a transmissores fixos 
de RF, deve considerar-se a realização de uma avaliação electromagnética do local	 Se a intensidade do campo medida no 
local em que o Monitor LED VisionPro 26” e o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” são utilizados for superior ao nível 
de conformidade de RF aplicável acima referido, o monitor e transmissor deverão ser verificados, a fim de comprovar que 
estão a trabalhar em condições normais	 Se for detectado um desempenho anormal, poderá ser necessário tomar medidas 
adicionais, como, por exemplo, mudar a orientação ou a localização do monitor	

(b) Acima do intervalo de frequência 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo deverão ser inferiores a 3 V/m	
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações de RF móvel e portátil 
e o Monitor LED VisionPro 26” ou Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” 

Os monitores destinam-se a ser utilizados num ambiente electromagnético no qual as interferências das RF irradiadas 
sejam controladas	 O utilizador dos monitores pode contribuir para evitar as interferências electromagnéticas mantendo 
uma distância mínima entre o equipamento de comunicações RF móvel e portátil (transmissores) e os monitores, 
como se recomenda a seguir, consoante a potência de saída máxima do equipamento de comunicações	

Potência (W) de saída máxima 
nominal do transmissor

Distância (m) de separação consoante a frequência do transmissor

150 kHz a 80 MHz

d = 1,17√P

80 kHz a 800 MHz 

d = 1,17√P

800 kHz a 2,5 GHz 

d = 1,17√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Para os transmissores com potência de saída máxima nominal não indicada acima, a distância (d) de separação recomendada 
em metros (m) pode ser calculada com base na equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência de saída 
máxima nominal em watts (W) indicada pelo fabricante do transmissor	

Nota 1: A 80 MHz e a 800 MHz, é aplicável a distância de separação para o maior intervalo de frequência	

Nota 2: Estas orientações podem não ser aplicáveis em todas as situações	 A propagação electromagnética é afectada pela 
absorção e reflexão das estruturas, objectos e pessoas	

A Stryker declara, por este meio, que o Monitor LED sem fios VisionPro SYNK 26” está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/CE	 Pode ser obtida uma cópia da declaração de conformidade 
junto da Stryker Endoscopy, 5900 Optical Court, San Jose, CA, 95138, EUA	
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Símbolos e definições
Os símbolos seguintes são indicados no produto, respectiva rotulagem ou embalagem	 
Cada símbolo apresenta uma definição especial, tal como a seguir definido:

Consultar as Instruções 
de utilização

Atenção: Consultar as 
Instruções de utilização

Número de série QTY Quantidade

Intervalo de temperatura Intervalo de humidade

EC     REP
Representante Europeu 
Autorizado

Made in 
Korea País de origem

Número de catálogo Corrente contínua

Data de fabrico Fabricante legal

Testado em conformidade com 
as normas FCC, Classe B e C

Transmissão sem fios

A lei federal limita a venda deste 
dispositivo a um médico ou 
mediante prescrição médica	

Em conformidade com 
os requisitos da directiva 
93/42/CEE

5 Código de reciclagem do 
dispositivo (aplicável na China)

Marca de certificação 
obrigatória na China

A caixa garante uma protecção contra: 
•	 O acesso a partes perigosas com os dedos ou objectos semelhantes
•	 Água pulverizada (menos de 60° da posição vertical)

Em conformidade com os requisitos regulamentares australianos

Equipamento médico em conformidade com AAMI ES60601-1 e CSA C22	2
N	º 60601-1-08-CAN/CSA relativamente a choque eléctrico, perigos de incêndio 
e perigos mecânicos

Este produto contém resíduos de equipamento eléctrico ou electrónico	 Não deve 
ser eliminado juntamente com o lixo municipal indiferenciado, devendo ser 
recolhido em separado	


