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 O SONON 300C é um equipamento de diagnóstico por ultrassons que transmite ondas de ultrassom aos 

tecidos e forma imagens através dos ecos recebidos após reflexão.  

  

O SONON 300C é um dispositivo médico de Classe IIa, de acordo com a Diretiva Europeia 93/42/CEE, para 

utilização em pacientes humanos. 

  

O SONON 300C foi desenvolvido e fabricado pela HEALCERION. Para mais informações, por favor contactar a 

HEALCERION.  

  

HEALCERION  

804ho, 38-21, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, 08376, Korea  

Tel: +(82) 70.7582.6326  

E-mail: info@healcerion.com  

  

Representante Europeu  

Obelis S.A. 

Bd. Général Wahis 53  

1030 Brussels, BELGIUM  

Tel:+(32) 2.732.59.54  

Fax:+(32) 2.732.60.03  

E-Mail :mail@obelis.net  

  

(Apenas para EUA) For USA only: Caution: Federal law restricts this device to use by, or on the orders of, a 

physician.  
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1.1. Sobre o manual de utilizador  

Nome do Produto 

SONON Ultrasound Imaging System (SONON Sistema de Imagem por 

Ultrassons) 

Marca SONON ULTRASOUND IMAGING SYSTEM 

Modelo SONON 300C  

• Por favor leia e compreenda as instruções neste Manual de Utilizador antes de utilizar o dispositivo 

SONON 300C. 

• Guarde este manual para futura referência. 

• Algumas opções ou funcionalidades poderão não estar disponíveis em alguns países. 

• As imagens gráficas e ilustrações deste Manual de Utilizador são apenas ilustrativas, podendo diferir das 

que são apresentadas no ecrã. 

• Todas as referências a regulamentos e diretivas são válidas na data de publicação deste Manual de 

Utilizador. 

  

1.2. Convenções de linguagem 

Este manual utiliza as seguintes convenções de linguagem para Avisos, Cuidados, e Notas.  

Aviso 

Chama a atenção a uma condição ou a uma possível situação que possa por em causa o bem-estar do 

utilizador e/ou do paciente.  

  

Cuidado  

Precauções genéricas necessárias para proteger a saúde do utilizador/paciente e equipamento. 

  

Nota 

Informação importante que deve ser lida antes de prosseguir. 
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2.1. Utilização Prevista  

Cuidado 

O utilizador deverá ter atenção ao tratar a informação do paciente e respetiva chave de segurança, uma 

vez que o SONON 300C poderá ser utilizado com dispositivos móveis pessoais.  

O SONON 300C é indicado em imagiologia ecográfica, medição, e análise do corpo humano em aplicações 

clínicas gerais, incluindo obstétricas (OB), ginecológicas (GY) e abdominais gerais. A sua interface de utilização 

e portabilidade permite ao utilizador a utilização em cuidados primários e especiais, como consultório médico, 

clínicas e urgências hospitalares. 

Este dispositivo destina-se a observações passivas e exames a patologias em estádios iniciais. Se necessário um 

exame mais complexo a uma mulher grávida ou relatório médico, recomendamos que o paciente seja visto 

num exame convencional. Este é um dispositivo portátil que os profissionais de saúde poderão utilizar em 

ambiente hospitalar; não obstante, quando utilizado em ambiente extra-hospitalar, deverá ser apenas utilizado 

para examinar pacientes estáveis. 

2.1.1. Pacientes a quem se destina  

Item  Descrição 

Idade Todas as idades 

Peso N/A 

Género Feminino e Masculino 

Saúde Não utilizar em pacientes que poderão sofrer com a aplicação de ondas de 

ultrassom (Ex: pacientes com pace-makers implantados) 

Nacionalidade Múltiplas 

Estado do paciente  O paciente não é o utilizador (não relevante)  
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2.1.2. Perfil do utilizador a quem se destina 

Item  Descrição  

Escolaridade   

Profissionais que tenham completado cursos relacionados com a 

utilização do sistema 

  (inclui técnicos de emergência médicas, enfermeiros e estudantes de 

medicina)  

Conhecimento   Ter conhecimento básico de ecografia  

 Ter conhecimento dos efeitos fisiológicos dos ultrassons 

 

Capacidade de reconhecer intuitivamente SW UI e HW UI  

(Software User Interface e Hardware User Interface) 

  

Capacidade de distinguir dispositivos móveis nos quais o SW pode ser 

aplicado 

 Capacidade de compreender atualizações (updates) 

  

 Capacidade de compreender os termos utilizados no Sistema e o seu 

Manual de Utilizador 

Compreensão de linguagem  

Capacidade de compreender a metodologia utilizada no Manual de 

Utilizador 

Experiência   Familiarização com dispositivos móveis 

 

Capacidade de estabelecer a ligação entre o equipamento e o 

dispositivo móvel 

 Capacidade de acompanhar o estado da comunicação entre dispositivos.  

 Familiarização com aplicações em dispositivos móveis 

 Capacidade de instalar e configurar SW updates 

 Capacidade de perceber e utilizar conteúdos do SW 

 Conhecimento prévio sobre ecografia 

 

Compreensão integral do Manual do Utilizador respeitante ao 

equipamento  

Visão   Acuidade visual 1.0 ou superior 

Memória   Ler o Manual do Utilizador e reter as precauções e principais normas de 

utilização do equipamento 

Deficiências Permitidas    N/A  
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2.1.3. Princípio de utilização 

O SONON 300C utiliza tecnologia de reflexão pulsada para determinar a profundidade e a localização da 

interface tecidular, medindo a duração de uma onda acústica desde o transmissor até à interface tecidular e 

regresso ao recetor, propagando-se através de vários tecidos, e retornando ao transdutor como ondas 

refletidas. 

As ondas refletidas são então convertidas em impulsos elétricos através dos cristais transdutores e 

posteriormente processados de modo a formar uma imagem ecográfica no ecrã designado. 

As ondas refletidas são ampliadas e processadas por circuitos analógicos e digitais com vários filtros de 

frequências e opções de tempo-resposta, transformando sinais elétricos de alta frequência em sinais de 

imagens digitais, que serão guardadas na memória. 

A imagem ecográfica é baseada em oscilações mecânicas de um cristal excitado por impulsos elétricos (efeito 

piezoelétrico). Numerosos cristais são agregados para formar um transdutor. Um transdutor converte um tipo 

de energia em outra. Baseado no princípio da reflexão pulsada que ocorre com os cristais piezoelétricos, os 

transdutores de ultrassons convertem a eletricidade em som. 

2.2. Contraindicações 

Aviso 

O SONON 300C não se destina a: 

• Utilização oftálmica ou qualquer tipo de utilização que envolva a passagem da onda 

acústica através do olho. 

• Utilização intraoperatória (Ex: definida como introdução da sonda numa incisão 

cirúrgica) 

• Utilização endocavitária 

• Utilização em feridas abertas 
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Capítulo 3 Segurança  
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3.1. Símbolos  

A International Electro Technical Commission (IEC) estabeleceu um conjunto de símbolos para os 

equipamentos médicos eletrónicos, os quais classificam uma conexão ou avisam sobre perigos potenciais.  

Símbolo Descrição/ Função  

  

Parte aplicada do tipo BF 

  

AVISO: este símbolo indica perigo. É necessário seguir as informações que acompanham o equipamento para 

evitar acidentes graves e/ou danos.   

Para mais informação consulte a secção 3.2. Segurança Geral  

  

Consulte o Manual do Utilizador: Este símbolo indica que o leitor deverá ler os documentos que acompanham o 

equipamento.  

  

Modo “Freeze”: Este símbolo indica que a imagem está congelada/estanque. 

  
Ligado / Desligado. 

  
Wi-Fi: Este símbolo indica comunicação sem fios (Wireless).  

  

Fabricante: Este símbolo deverá ser procedido do nome e morada do fabricante.  

  

Data de fabrico: Este símbolo é procedido pela sua data de fabrico no formato AAAA-MM. 

  
Número de Série:  Este símbolo indica o número de série do dispositivo.  

  
Nome do modelo: Este símbolo representa a referência do modelo do dispositivo.  

  
Representante autorizado na Comunidade Europeia. 

  
Indica a posição correto de transporte da embalagem.  

  
Frágil, transportar com cuidado.  

  
Manter seco.  

  

Indica a necessidade de separação de elementos eletrónicos e elétricos, de acordo com a diretiva relativa aos 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). 

Para mais informação consultar a secção 3.9. Reciclagem e resíduos 

  

(Para EUA) - Este símbolo representa: “Cuidado: As leis federais restringem a utilização deste dispositivo a ser 

vendido ou prescrito apenas a pessoal médico”.  

  

Equipamento com RF não-ionizante. 
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3.2. Segurança geral 

Aviso  

  - Apenas pessoal autorizado deverá realizar qualquer tipo de reparação no SONON 300C. Nunca tente 

abrir o transdutor. Se se verificar uma violação do dispositivo a garantia não será válida. 

  - As sondas não são entregues esterilizadas. Antes da primeira utilização deverão OBRIGATORIAMENTE 

ser desinfetadas para evitar infeções ou transmissão de doenças. 

  - As sondas devem ser limpas e desinfetadas antes de serem substituídas ou descartadas. 

        - Não modifique o dispositivo sem autorização da HEALCERION. 

  - Não utilize a sonda com equipamentos médicos de alta frequência, pois poderá danificar o 

equipamento.  

  - Se perder o seu tablet ou smartphone, os dados guardados na APP não poderão ser recuperados. 

       - Não toque no paciente com o seu dispositivo móvel (iOS ou Android) enquanto utiliza o SONON 300C.  

        - Por favor cumpra as instruções de utilização do Sistema (Max. 10 min com 10 min de 

descanso/standby).  

  

Cuidado 

        - Não toque no paciente e nos conectores de carregamento em simultâneo.  

        - Este equipamento deverá ser utilizado de acordo com as leis aplicáveis. Alguns países restringem 

determinadas utilizações, como determinação de género.  

        - Alterar as definições do ecrã podem afetar a qualidade da imagem e comprometer o diagnóstico. O 

utilizador é responsável por utilizar definições adequadas de modo a obter uma melhor qualidade de 

imagem. 

        - A utilização de ultrassons diagnósticos deve ser orientada pelo princípio ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable – Tão baixa quanto razoavelmente possível). É recomendado considerar o 

princípio ALARA na utilização de equipamentos de ultrassons de diagnóstico. Ver Secção 3.6. 

Bioefeitos e segurança em equipamento de diagnóstico por ultrassons para informação adicional. 

        - Propriedades que facilitem as medições devem ser utilizadas com cuidado extremo. Estas medições 

são sugestões do sistema. Na dúvida verifique as medições através de métodos de medição manual. 

O utilizador é responsável pela interpretação diagnóstica das medições realizadas. 
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Notas 

        - As sondas de ultrassons (transdutores) são dispositivos médicos extremamente frágeis e poderão ser 

danificados no caso de manuseamento descuidado. Transporte a sonda com cuidados e proteja o 

equipamento quando este não estiver a ser utilizado.  

        - NÃO utilize uma sonda danificada. Não seguir este procedimento poderá resultar em lesões e 

danificação do equipamento. 

        - A danificação do transdutor pode ser resultante de montagem indevida e utilização de agentes de 

limpeza inadequados. 

        - Não enxague ou sature o transdutor com soluções que contenham álcool, lixivia, derivados de 

amónia, água oxigenada, ou qualquer solução incompatível. 

        - Verifique o transdutor antes de cada utilização, para garantir que não existem sinais de dano em 

nenhuma das zonas do equipamento. Uma inspeção complete deverá ser realizada durante cada 

processo de limpeza.  

        - Se um transdutor cair ao chão ou em qualquer superfície rígida, não o utilize novamente, uma vez 

que aumentará o risco de choque elétrico devido a possível dano no isolamento elétrico. 

  

3.3. Segurança elétrica 

A sonda utiliza energia elétrica que poderá provocar lesão no paciente no caso de partes internas do 

equipamento entrarem em contacto com meios condutores:  

Aviso  

        - NÃO colocar a sonda em nenhum líquido para além do nível máximo de imersão. Nunca colocar o 

conector da sonda imerso em nenhum líquido. 

        - NÃO sujeite o transdutor a nenhum tipo de choque ou impacto mecânico, pois poderá provocar 

danos no dispositivo e condicionar o seu funcionamento. 

        - Verificações de perda elétrica deverão ser realizadas periodicamente por pessoal qualificado.  
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3.3.1. Nível de imersão  

Cuidado 

        - Os transdutores com etiquetas "IPX7" são estanques até ao máximo de 4cm abaixo da sonda.  

 

3.4. Compatibilidade eletromagnética  

O teste de EMC (Compatibilidade eletromagnética) deste equipamento foi realizado de acordo com o padrão 

internacional para EMC em dispositivos médicos (IEC 60601-1-2). 

O ambiente eletromagnético necessário à performance deste equipamento pode ser consultado na secção 

Error! Reference source not found., deste manual. 
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3.5. Gel de transmissão 

Cuidado 

        - Não utilize géis não recomendados. Poderão danificar a sonda e invalidar a garantia. 

Aplicar o gel de modo a assegurar uma transmissão ótima entre o paciente e a sonda. 

  

Cuidados a ter 

Os géis de transmissão NÃO deverão conter nenhum dos seguintes ingredientes, pois poderão causar danos 

na sonda:  

• Metanol, etanol, álcool isopropílico, ou qualquer outro produto com base alcoólica. 

• Óleos minerais 

• Iodina 

• Loções 

• Lanolina 

• Aloé Vera 

• Azeite 

• Metil ou Etil parabenos (Para-Hidroxibenzoato) 

• Dimetilsilicone 

 

 

 

 

São recomendados os seguintes géis de transmissão: 

Nome  Fabricante 

Aquasonics 100  Parker Laboratory Inc.  

Clear Image  Sonotech Inc.  

Scan  Parker Laboratory Inc.  

Sonogel  Sonogel Vertriebs  
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3.6. Bioefeitos e segurança em equipamento de diagnóstico por ultrassons  

Segurança Térmica  

Manter um ambiente térmico seguro para o paciente foi sempre uma prioridade na Healcerion. 

A temperatura de utilização do dispositivo deverá ser abaixo dos 43°C. 

Sempre que as ondas de ultrassons se propagam nos tecidos, existe sempre um risco de dano. Tem-se 

investigado significativamente o impacto que ondas de alta-frequência possam ter nos tecidos consoante 

determinadas condições havido e “Não existe, até à data, evidência que comprove que os ultrassons 

provocaram algum dano em humanos – incluindo fetos in útero.” 

“There is, to date, no evidence that diagnostic ultrasound has produced any harm to humans – including the 

developing fetus.”(Guidelines do Grupo de Segurança da  Sociedade Inglesa do Ultrassom Médico /Safety 

Group of the British Medical Ultrasound Society,2010). 

Os efeitos fisiológicos provocados pelos ultrassons são geralmente considerados determinísticos e apenas 

ocorrem acima de um determinado limiar, ao contrário do que acontece com a radiação ionizante, que causa 

efeitos acidentalmente. Deste modo, os exames realizados com recurso a ondas de ultrassons podem ser 

considerados bastante seguros, se todos os procedimentos relacionados com a segurança forem respeitados. 

Assim, recomenda-se a leitura das seguintes secções e estudo da literatura citada neste manual. 

3.6.1. Utilização prudente 

Apesar dos riscos relativamente baixos associados aos exames diagnósticos por ultrassom quando 

comparados com outras técnicas imagiológicas, o utilizador deverá mediar a exposição de modo a minimizar 

os riscos de bioefeitos.  

“Uma abordagem fundamental para a utilização segura de diagnóstico por ultrassom é utilizar a menor 

transmissão de energia ao paciente no menor tempo possível para adquirir a informação diagnóstica 

necessária. A este princípio chama-se ALARA (“As Low As Reasonably Achievable” - tão baixa quanto 

razoavelmente alcançável). Reconhece-se que em determinadas situações seja razoável utilizar transmissões 

mais altas ou tempos de exame mais longos: por exemplo, os riscos de não determinar uma anomalia fetal 

devem ser ponderados comparativamente com potenciais efeitos biológicos causados. Consequentemente, é 

essencial que os utilizadores de dispositivos diagnósticos por ultrassom sejam treinados de forma adequada 

e estejam totalmente informados ao tomar decisões desta natureza.” (Guidelines do Grupo de Segurança da  

Sociedade Inglesa do Ultrassom Médico /Safety Group of the British Medical Ultrasound Society,2010). 
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Cuidados especiais tendo em conta o princípio ALARA devem ser tidos especialmente em conta em exames 

obstétricos, já que quaisquer bioefeitos potenciais poderão ter grande importância para o embrião ou feto. 

 

É extremamente recomendado considerar o princípio ALARA ao manusear equipamentos de diagnóstico por 

ultrassom. (Ver Apêndice B) 

 

O SONON Equipamento de Diagnóstico por Ultrassom (Modelo SONON 300C) é do tipo B (single mode), e tem 

uma saída de 3.5MHz (Ultrassom de baixa potência).  

Os parâmetros que o utilizador pode controlar encontram-se listados abaixo e o valor de exibição de saída é 

inferior a 1. (MI e TI) – Índice Mecânico e Índice Térmico.  

• TGC (Time Gain Compensation) - Compensação de ganho pelo tempo 

• DR (Dynamic Range) - Faixa dinâmica 

• FL (Focal Length) – Focalização de transmissão 

• Depth - Profundidade 

• Image Filter – Filtro de imagem 

• Line Density – Densidade da margem 

O único modo de utilização (Modo B) do SONON Equipamento de Diagnóstico por Ultrassom é seguro uma 

vez que o tempo de exposição do paciente não se concentra num só local. 

Adicionalmente, a Healcerion disponibiliza o conteúdo genérico da formação com a AIUM “Medical 

Ultrasound Safety” – Segurança do Ultrassom Médico (AIUM 2014) e conteúdos adicionais. 

Por exemplo, ao utilizador que utilize o dispositivo SONON para verificar o estado de um bebé, é proibida a 

verificação adicional sem sentido ou apenas para apresentação à família. 
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3.6.2. Bioefeitos 

• Efeitos térmicos referem-se ao aquecimento dos tecidos moles ou ósseos  

Os índices térmicos “TIs”(para tecidos moles), “TIb” (para tecidos ósseos perto do foco) e “TIc” (para tecidos 

ósseos perto da superfície) foram introduzidos para fornecer ao utilizador informações sobre o potencial 

aumento de temperatura de determinado tecido. De acordo com o “Standard for Real-time Display of Thermal 

and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment” (2004) estes índices térmicos 

deverão ser apresentados nas consolas de ultrassom. Deverá ter-se em atenção que um TI com valor 1 não 

significa necessariamente que os tecidos examinados aumentarão a sua temperatura em 1°C. 

Quase todas as referências partem de condições modelo, nomeadamente no que respeita aos tipos de tecido, 

perfusão sanguínea, modos de utilização e tempos de exposição. Contudo, os índices térmicos fornecem 

informações sobre o possível aumento dos riscos de potenciais efeitos térmicos, fornecendo também uma 

magnitude relativa que pode ser considerada para implementar o princípio de ALARA. Adicionalmente ao 

possível aquecimento tecidular causado pelo campo de ondas de ultrassom, a temperatura da sonda pode 

também aumentar durante o exame. O utilizador deverá considerar que na região examinada próxima da 

sonda haverá uma sobreposição de aquecimento, que não é considerada nos valores de TI. 

• Efeitos não-térmicos relacionados com fenómenos mecânicos como a cavitação 

Os bioefeitos não-térmicos são causados pela interação dos campos de ultrassom e pequenas bolsas de gás 

existentes no corpo humano, ou seja, génese, crescimento, vibração e possível colapso de pequenas bolhas 

nos tecidos. Este fenómeno designa-se por cavitação (Medical Ultrasound Safety, 2nd Edition, AIUM 2009; 

American Institute of Ultrasound in Medicine Consensus Report on Potential Bio-effects of Diagnostic 

Ultrasound, AIUM 2008; Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment, Safety Group of the 

British Medical Ultrasound Society, 2010). O potencial de cavitação aumenta com o pico de pressão e diminui 

com a frequência do ultrassom. Assim, o Índice Mecânico (IM) foi introduzido para que se tenha em conta a 

pressão e frequência. Quanto maior o IM, maior o risco de bioefeitos não-térmicos. 
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3.7. Condições ambientais 

Os transdutores devem ser utilizados, guardados ou transportados de acordo com os parâmetros referidos 

abaixo. 

Parâmetro Em utilização Armazenamento e Transporte  

Temperatura +18°C a +35°C (+64.4°F a +86°F)  -10° to +50° (+14°F a +122°F)  

Humidade  30% to 75% sem condensação  10% to 85% sem condensação  

Pressão  700hPa (3000m) a 1060hPa  700hPa (3000m) a 1060hPa  

 

3.8. Outras recomendações  

 Tal como a maioria dos dispositivos de alta frequência, os componentes eletrónicos do SONON 300C geram 

algum calor enquanto são utilizados. O SONON 300C está equipado com mecanismos de segurança que irão 

automaticamente reduzir a velocidade de processamento (“frame rate”), e em última instância desligarão o 

dispositivo, antes que ocorra qualquer risco relacionado com sobreaquecimento. 

O SONON 300C está em conformidade com os padrões de segurança existentes, sob qualquer condição 

descrita neste manual (ver secção 3.7. Condições ambientais). 

Para manter o SONON 300C a funcionar adequadamente a uma temperatura ótima, e garantir tempos de 

varredura mais longos com a imagens de maior qualidade, é recomendado que haja um bom contacto entre 

a mão e o dispositivo. A exibição da imagem no dispositivo móvel é dependente da luz ambiente pelo que se 

recomenda que se evite a luz solar direta no visor do mesmo.  
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3.9. Reciclagem e resíduos 

Este símbolo indica que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser descartado com outros 

resíduos domésticos, devendo ser separado e reciclado adequadamente.  

Por favor contacte o fabricante ou o seu representante autorizado para obter informações sobre 

a reciclagem do dispositivo. 

 

Reciclagem da Bateria 

Cuidado  

        -Este dispositivo inclui baterias de Lítio. Não fure, danifique ou descarte as baterias inadequadamente 

(Ex: fogo). Subsitua-as apenas por baterias iguais, conforme recomendação do fabricante. Descarte as 

baterias de acordo com a instruções do fabricante e/ou de acordo com as disposições legais locais. 

  

Um símbolo dedicado de recolha de resíduos encontra-se afixado nas baterias ou na embalagem 

das mesmas, para alertar que as baterias deverão ser recicladas ou descartadas de acordo com 

as regulamentações locais. Para minimizar possíveis impactos no ambiente e na saúde humana, 

é importante que todas as baterias assinaladas sejam removidas do equipamento e devidamente 

recicladas. 

Para informações sobre como remover de forma segura a bateria do dispositivo, por favor consulte o 

Manual de Utilizador do equipamento.  
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Capítulo4  Descrição do dispositivo 
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4.1. Descrição do produto  

4.1.1. Conteúdos da embalagem 

SONON 300C Pack de Bateria 2EA 

 

  
 

 Adaptador (para mod.SONON 300C) Carregador da Bateria 

 

 
  

 

 Adaptador (para Carregador da Bateria) Cabo de alimentação 2EA 

 

 

 

•  Manual de Utilizador  
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4.2. Aspeto do ecrã  

4.2.1. Esquema do dispositivo  

 

  

Nº  Nome  Descrição  

1  Probe Head  

(Cabeça da Sonda) 

Ponto de contacto com o paciente  

2  Function button  

(Botão Congelar) 

O LED azul constante apaga-se durante um ecrã congelado (freeze 

screen) 

Um LED azul acende-se durante um ecrã de varrimento (live screen) 

3  Power LED  

(LED indicativo de estado) 

Ao ligar o cabo de alimentação – LED BRANCO 

Ao desligar o cabo de alimentação – LED VERDE acende-se durante 2 

segundos e depois desliga-se 

Carregamento em curso – LED VERDE constante 

4  
Power button 

(Botão ligar/desligar) 
Ligar e desligar o equipamento  

5  Wi-Fi button 

(Botão Wi-Fi) 

Indicador Wi-Fi (AZUL) 

6  Charge connect 

(Entrada de carregamento)  

Entrada para cabo de alimentação, para carregamento da bateria do 

equipamento 
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4.2.2. Aspeto básico do ecrã 

  

  

  

Nº  Nome Descrição 

1  
Title Bar 

(Barra de título) 
Modo e Indicador de Funções Major 

2  View (Screen Area) 

(Vista (área de ecrã)) 
Ecrã de Imagem e informação 

3  Action Bar  

(Barra de ação) 
Menu de funções 

  

    

Telefone Tablet 
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4.3. Bateria  

 

O SONON 300C é alimentado por uma bateria de iões de Lítio. A bateria não é totalmente carregada antes da 

aquisição do dispositivo. Para maximizar a vida da bateria, é recomendado que a bateria seja totalmente 

carregada antes da utilização inicial. Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com o SONON 300C. 
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4.3.1. Indicador do nível de bateria 

Notas 

        -A bateria não deve ser carregada enquanto o dispositivo estiver ligado. Para carregar a bateria por 

favor desligue o dispositivo.  

        -É recomendado que carregue a bateria no adaptador externo do SONON 300C, uma vez que ao 

carregar diretamente o dispositivo não fará um carregamento completo por questões de segurança 

(carregará apenas até 80%).  

        -Tempos de utilização e carregamento recomendados: 

- Máx. 10 min com 10 min de descanso/stand-by 

- Tempo de carregamento completo: 3 Horas  

 

 O indicador da bateria (LED) é caracterizado por cor e flash contínuo ou intermitente. Abaixo encontram-se 

as diversas apresentações possíveis. 

Nível de Bateria Descrição 

Em carregamento  LED identificativo de estado a VERDE contínuo  

Totalmente carregado LED identificativo de estado desligado 

Erro ao carregar / Não está em 

carregamento 
LED identificativo de estado a piscar 

 

4.3.2. Remover e inserir a bateria 

4.3.2.1. Processo de mudança da bateria 

 

 

 

 

 

1. Carregue para baixo no botão de bloqueio. 
2. Deslize a tampa da bateria no sentido o botão de 

bloqueio. 
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3. Remova a tampa da bateria. 4. Remova a bateria. 

5. Insira a nova bateria. 

6. Tape a bateria com a tampa deslize 

conforme seta da foto abaixo, , carregando 

no botão de bloqueio. 
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4.3.2.2. Processo de carregamento da bateria  
1. Ligue o cabo do adaptador ao adaptador.   2. Uma luz verde irá acender-se após ligar o 

cabo. 

 

3. Ligue o cabo ao carregador da bateria.   4. Coloque a bateria no carregador da bateria 

conforme imagem abaixo. 

    
   

5. Deslize a bateria até ao encaixe correto. 

Verifique se está bem encaixada. 

  6. Uma luz vermelha indicará o carregamento 

em curso. Quando o carregamento estiver 

completo a luz ficará verde. 

    
   

7. Carregue no botão de bloqueio do 

carregador da bateria.  

  8. Retire a bateria do carregador.  
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4.3.2.3. Processo de carregamento do dispositivo 

1. Abra a tampa existente na lateral do dispositvo                           2. Ligue o cabo USB ao dispositivo 

 

3. Confirme que o LED indicativo de estado se 

encontra a verde. Quando o carregamento 

estiver completo, o LED irá desligar-se. 
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4.3.3. Especificações da bateria 

Parâmetro Especificação 

Descrição Bateria de iões de Lítio recarregável 

Capacidade 2600 mAh (7.4 V)  

Garantia 6 meses 

Fabricante SAMSUNG SDI   

Modelo MBP-2S1PSD26  

Tipo de Célula ICR18650  

Dimensões L*W*H (L)± 0.2 *(W)± 0.2 *(H)± 0.2mm 

Segurança PCM Logic  

  

Nota   

Para informação adicional sobre aquisição de baterias, por favor contacte a HEALCERION.  
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Capítulo5  Instalação da aplicação móvel 

(App) 
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5.1. Requisitos do dispositivo móvel 

Aviso 

        - Se remover e reinstalar a App, todas as informações serão apagadas e não poderão ser recuperadas. 

        - A App foi desenhada para utilizar com sistema Android (v.4.1 ou posterior) e iOS (v7.0 ou posterior). 

O Android Rooting e o iOS Jailbreaking removem as limitações do fabricante, pelo que não é recomendado 

trabalhar com estes sistemas. A Healcerion não se responsabiliza pela utilização pessoal do dispositivo.  

        - Não utilize nenhum dispositivo móvel para além dos recomendados. 

  

Cuidado  

        - Após instalar a aplicação através da AppStore/PlayStore, as novas versões serão detetadas e 

atualizadas automaticamente. Atualmente, o firmware também atualiza automaticamente. 

 

Nota 

        - Ao utilizar o SONON 300C a HEALCERION necessita dos seus dados pessoais. Por favor 

consulte o Apêndice A – Acordo de Utilização. 

Os requisitos mínimos do dispositivo móvel a utilizar estão listados abaixo.  

Item Requisitos Mínimos  

Dispositivo iPad mini ou iPad Air 

iPhone 5, 5S, 6, 6plus 

Galaxy Note 10.1 Wi-Fi /LTE 

Galaxy S5, Galaxy Note 3 

Galaxy Tab 8.4 Pro  

Sistema Operativo Móvel  iOS 8.0 ou posterior 
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Android 4.4 ou posterior 

    
5.2. Instalação da App móvel 

Nota 

Para iPhone, a instalação da aplicação requer registo no iTunes e respetiva password. 

5.2.1. iOS  
① Abra a aplicação “App Store”  

② Procure por “SONON 300C” 

③ Selecione a aplicação SONON 300C e instale-a 

④ Introduza o nome de utilizador da Apple iTunes e password 

⑤ Instalação automática 

5.2.2. Android  
① Abra a aplicação “Play Store”  

② Procure “SONON 300C”  

③ Selecione a aplicação SONON 300C e instale-a 

④ Instalação automática 
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Capítulo6  Utilizar o dispositivo 
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Cuidado  

        - Por favor verifique se existe algum dano exterior visível no dispositivo antes de o utilizar. 

        - O dispositivo deve ser limpo/desinfetado de acordo com as instruções da secção 7.3. Limpeza, antes 

da sua utilização. 

    

6.1. Iniciar o dispositivo  

6.1.1. Ligar  

① Pressione no botão ligar/desligar (Power) durante cerca de 2 segundos. 

② O LED indicativo de estado irá alterar-se de verde para branco. 

③ Quando o LED do botão Wi-Fi ficar AZUL, significa que o dispositivo está pronto a utilizar. 

  

6.1.2. Desligar 

① Pressione no botão ligar/desligar (Power) durante cerca de 2 segundos. 

② O LED indicativo de estado irá alterar-se de branco para verde. 

③ O LED indicativo de estado irá desligar-se, o que significa que o dispositivo estará desligado. 

  

6.2. Especificações técnicas da interface de rede (Wi-Fi)  

• 2.4 GHz 

• Modo Soft AP 

• SSID: SONON 300C – Número de série 

• Password: “1234567890”  
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6.3. Orientação da sonda (Line 1 Marker)  

A sonda é configurada com uma marcação de orientação. Esta marca é utilizada para identificar a terminação 

da sonda, correspondente ao lado da imagem que possui a marcação de orientação no ecrã. 

 

※ A marcação de orientação (Line 1 Marker) encontra-se na porção saliente da sonda do SONON 300C. 

① Selecione Line 1 Marker (imagem acima) 

② A marca é apresentada no lado oposto no ecrã 

③ O ecrã inverte a imagem 

  

6.4. Procedimento de utilização 

6.4.1. Interação com o utilizador 

Ação Interação Ícone 

Toque simples Clique  

Toque duplo Duplo clique  

Deslizar Arrastar em qualquer direção  

Aproximar os dedos Zoom Out (reduzir)  

Afastar os dedos Zoom In (ampliar)  
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6.4.2. Login na App 

6.4.2.1. Ecrã de definições iniciais 

  

① Ao carregar em “Next” (Seguinte) sem ter preenchido todos os campos solicitados, surgirá um aviso 

popup (exemplo abaixo Popup 1) a avisar que os campos estão incompletos e que deverão ser 

preenchidos.  

② Se a palavra-passe estiver incorreta, surgirá a janela abaixo (Popup2). 

6.4.2.2. Ecrã inicial da App 
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① Selecione OK após introduzir a palavra-passe 

② Surgirá a página principal da app 

 

6.4.2.3. Recuperar a palavra-passe 

 

① Selecione “Find Password” 

② Se os valores inseridos forem distintos dos guardados anteriormente, surgirá a janela acima (Popup4) 

③ Quando o número de série e o email inseridos corresponderem aos guardados anteriormente, a palavra-

passe é validada. 

 

6.4.3. Ecrã inicial (Start screen) 

※ Quando o SONON 300C está conectado à aplicação móvel e o utilizador carrega em “Start Scan”, o dispositivo 

fica disponível para iniciar o varrimento de imagem. 
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① Selecione o botão “Start Scan” 

② O ícone de carregamento é apresentado 

③ Após a sincronização entre o SONON 300C e a app estar estabelecida, o ecrã passa a apresentar as 

informações da imagem em varrimento 

④ Quando o SONON 300C não está sincronizado com a app, o utilizador não consegue aceder às funções 

de scan 

  

6.4.4. Ecrã de scan (Live screen) 

6.4.4.1. Descrição do ecrã de scan (Live Screen) 

  

Nº  Nome  Descrição 

1  TGC Ajuste do valor de TGC para cada profundidade 

(Time Gain Compensation Control)  

2 DR Ajuste do valor de DR (contraste) 

(Dynamic Range control) 

3 Freeze (congelar) Parar a imagem durante o varrimento, ou voltar ao modo de varrimento após ter 

congelado a imagem 
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4 Salvar a imagem Salvar a imagem na base de dados durante o varrimento 

5 Informação do paciente Selecionar o paciente na lista de pacientes ou introduzir um novo paciente 

6 Retroceder Voltar para a página anterior 

7 Listagem de ficheiros Acesso à lista de ficheiros guardados (Play List) 

8 Definições Menu de definições 

9 Direção da sonda Indicação de inversão da imagem 

10 Barra cinzenta Altera a claridade da imagem 

11 Barra FL Apresenta o valor de FL (Focal lenght) – comprimento do foco 

12 Escala lateral Ajusta o valor de profundidade ou ajusta o valor de FL, se selecionado o indicador FL 

13 Estado de conexão de rede Verde: Indica que a conexão de rede é estável 

Amarelo: Indica que a conexão de rede não é estável 

14 Indicador do estado de 
bateria 

Indica a bateria existente no SONON 300C 

15 Indicador do sinal acústico MI: Índice mecânico 

TIB: Índice térmico ósseo 

TIS: Índice térmico de tecidos moles 

TIC: Índice térmico do osso craniano  

16 Velocidade de 
processamento 

Indica o número de “frames” 

17 
Dados do paciente  Indica os dados do paciente guardados na lista de pacientes 

Apresenta o nome do paciente - ID 

 

6.4.4.2. Zoom 

※ Afastar os dedos (Ampliar – Zoom in) - (Max 400%)  

※ Aproximar os dedos(Diminuir - Zoom out) - (min 100%)  

 



 

 Document No. HC-IFU-001(Rev.2.6) – PT 44    

  

6.4.4.3. Controlo de FL (Focus Lenght) – controlo de foco 

  

※ A função FL não funciona quando o modo Zoom está ativado. 

 

① Clique na régua existente à direita no ecrã, correspondente à área de FL. 

② Selecione o valor de FL pretendido. 

③ O valor de MI/TI irá variar de acordo com a variação do foco (FL – Focus Lenght). 

※ O valor de FL não pode exceder o valor da profundidade, e o valor máximo de FL deverá corresponder a 

profundidade -1. 

※ O intervalo de valores de FL é de 2cm  – 16cm.  
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6.4.4.4. Controlo de profundidade 

  

※ O controlo de profundidade não funciona quando o Zoom está ativado. 

① Arraste a área lateral da régua à direita para controlar a profundidade. 

② Defina a profundidade pretendida. 

※Arraste para cima – aumenta a profundidade / Arraste para baixo – diminui a profundidade 

※Se a profundidade for reduzida para valores inferiores aos de FL, o valor de FL é automaticamente 

alterado para o valor correspondente -1. (Ex: Quando o valor da profundidade é de 10cm e o de FL é de 

7cm, se a profundidade for alterada para 5cm, o valor de FL passa automaticamente para 4cm). 

 

※ O intervalo de profundidade é de 5 a 20cm. 
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6.4.4.5. Controlo de TGC 

 

※ O controlo de TGC não funciona quando o Zoom está ativado. 

 

① Carregue no botão “TGC” 

② Aparecerá no ecrã  um menu de definições de TGC (barras) 

※ A imagem visualizada divide-se em 4 secções 

※ Deslize o cursor para a esquerda: diminui a luminosidade da secção 

※ Deslize o cursor para a direita: aumenta a luminosidade da secção 

 

6.4.4.6. Controlo de DR 

 

① Carregue no botão “DR” 

② Aparecerá no ecrã  um menu de definições de DR (barras) 
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③ Arraste o cursor de acordo com as definições pretendidas 

 

※ Deslize o cursor para a direita para aumentar DR XX dB (Max. 96 dB) 

※ Deslize o cursor para a esquerda para diminuir DR YY dB (Min. 30 dB) 

 

④ Defina o valor de DR (em dB) 

⑤ Carregue novamente no botão DR 

⑥ O menu de definições desaparecerá. 

 

6.4.4.7.  Gravar 

  

① Selecione o botão que contem o ícone de Máquina Fotográfica 

② Durante a gravação, a mensagem “Recording…” aparecerá no ecrã 

③ Carregue novamente no botão que contem o ícone de Máquina Fotográfica 

④ Surgirá no ecrã a seguinte mensagem: “Recording file is saved” , indicando que a gravação está 

concluída e que o ficheiro foi guardado 
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6.4.5. Congelar ecrã (Freeze Screen) 

  

※ Durante o varrimento de imagem, carregue no botão “Freeze” para congelar a imagem. 

 

6.4.5.1. Congelar definições de layout (definições de visualização)  

  

Nº Nome Função 

1 Botão Limpar (“Clear”) 
Apaga o objeto de medição  

2 Botão de medição 
Medição de comprimento, elipse e adicionar comentário 
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3 Botão de varrimento (“Live”) 
Altera para modo de varrimento 

4 Botão Máquina Fotográfica 
Guarda a imagem apresentada 

5 Botão Lista de Pacientes 
Seleciona a lista de pacientes e permite adicionar novas informações 

6 Barra de rebobinar 
Apresenta a imagem captada previamente 

 

 

6.4.5.2. Comprimento 

  

  

① Selecione o botão de medição 

② Aparecerá um submenu 

③ Selecione a opção “Lenght” (comprimento) 

④ Desenhe uma linha na zona que pretende medir (irá aparecer uma linha amarela) 

⑤ No ecrã surgirá o comprimento da zona medida 

※ O utilizador pode mover a posição dos ícones desenhados através da função arrastar. 

※ No máximo poderão ser desenhados 10 pontos de medição. 

※  Quando o limite de objetos de medição for atingido surgirá um aviso pop-up com a seguinte 

mensagem: 
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6.4.5.3. Elipse 

 

 

① Selecione o botão de medição 

② Aparecerá um submenu 

③ Selecione a opção “Ellipse” (elipse) 

④ Arraste um ponto onde pretende medir a elipse e uma linha amarela correspondente ao seu desenho 

aparecerá no ecrã 

⑤ Faça um duplo clique no centro do desenho a amarelo. A cor mudará para verde e aparecerão as 

referências de medição no ecrã 

⑥ Serão apresentados os valores de medição da elipse no ecrã 

6.4.5.4. Comentário 
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① Selecione o botão de medição 

② Aparecerá um submenu 

③ Clique em “Comment” (comentário) 

④ Aparecerá um teclado virtual 

⑤ Escreva o que pretende comentar e carregue em “Send” (enviar)  

⑥ A nota do Utilizador aparece no ecrã 

⑦ Clique duplamente no comentário, alterando-o para verde e se pretender altere o seu conteúdo 

 

6.4.5.5. Biometria Fetal 

 

① Selecione o botão de medição 

② Aparecerá um submenu com a opção “Fetal Biometry” (Biometria Fetal) 

③ Selecione a opção CRL entre as restantes disponíveis no menu de Biometria Fetal 

- CRL: Comprimento (comprimento entre a cabeça e as ancas) 

- AC Elipse (circunferência abdominal do feto) 

- BPD: Comprimento (diâmetro da cabeça do fémur do feto) 

- HC: Elipse (circunferência cefálica do feto) 

- FL: Comprimento (comprimento do osso da coxa) 

 

④ Após selecionar uma das opções mencionadas, desenhe uma linha na secção a medir 

⑤ O comprimento efetivamente medido é apresentado no canto superior esquerdo do ecrã 
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※ O comprimento de um item aparece associado à estimativa de semanas de gestação. Exemplo: 

CRL:9,0cm 14w6d 

※ Este menu apenas aparece no modo OB (obstetrícia). 

※ A idade gestacional (GA) é calculada através de algoritmo e método “Hadlock et al”. 

  

6.4.5.6. Apagar  

6.4.5.6.1. Apagar medição 

 

  

① Clique no botão Limpar (“Clear”) 

② Aparecerá um submenu 

③ Selecione “Delete Measure” (apagar medição) 

④ Os valores das medições de comprimento, elipse e biometria fetal serão apagados 

 

※ A medição mais recente é apagada. 

※ A função de apagar apenas um item não está disponível. 

※ Ao selecionar “Delete Measure”, os comentários não são apagados. 
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6.4.5.6.2. Apagar comentário 

① Clique no botão Limpar (“Clear”) 

② Aparecerá um submenu 

③ Selecione “Delete Comment” (apagar comentário) 

④ O comentário previamente guardado será apagado 

 

※ Ao selecionar “Delete Comment”, as medições não são apagadas. 

6.4.5.6.2. Apagar tudo 

 

① Clique no botão Limpar (“Clear”) 

② Aparecerá um submenu 

③ Selecione “Delete All” (apagar tudo) 
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④ Todos as medições e comentários serão apagados 

 

6.4.5.7. Guardar imagem de diagnóstico 

6.4.5.7.1. Guardar imagem de diagnóstico (imagem/frame anterior) 

 

① Clique no botão de guardar imagem (ícone Máquina Fotográfica) 

② Uma mensagem surgirá no ecrã durante 2 segundos: “Still-shot image is saved”, confirmando que a 

imagem foi guardada 

③ Aparecerá um submenu 

 

※ As imagens guardadas não contêm itens de medição. 

6.5. Informações do paciente 

6.5.1. Lista de pacientes 
A localização da lista de  pacientes pode ser consultada a partir do ecrã inicial (Start Screen), selecionando a 

opção “Patient List” ou selecionando o ícone de Lista de pacientes no modo de varrimento. 
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① Clique no botão de Lista de Pacientes (no ecrã inicial ou no modo de varrimento) 

② Aparecerá um ecrã com a lista de pacientes 

 

6.5.1.1. Adicionar novo paciente 

  

① Clique no botão “Add New Patient” (adicionar novo paciente) 

② Insira os dados do paciente 

③ Selecione “Save”(guardar) 

④ Uma janela surgirá no ecrã, selecione “OK” 

⑤ Ao selecionar OK na janela pop-up, a informação do paciente será guardada 

※ Listagem com informação essencial do paciente, ID e nome. 
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6.5.1.2. Edição de lista de pacientes 

 

① Selecione o botão “Edit” (Editar) 

② Selecione o paciente na lista de pacientes 

③ Selecione o botão “Delete” (Apagar) para eliminar o paciente 

④ Surgirá no ecrã uma janela pop-up para confirmar se pretende apagar o paciente 

⑤ O paciente e os dados associados serão apagados da lista de pacientes 

  

6.5.1.3. Lista de ficheiros do paciente (Playlist) 
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① Selecione o paciente pretendido na lista de pacientes 

② A informação detalhada do paciente aparece no ecrã, selecione o botão “Playlist” 

③ No ecrã de “Playlist” surge uma listagem dos exames diagnósticos do paciente selecionado 

 

6.5.1.4. Editar e apagar os ficheiros do paciente (Playlist) 

  

① Na “Playlist” do paciente são apresentados os exames do paciente. Após selecionar a imagem que 

pretende apagar, selecione “Delete” (apagar) 

② Surgirá no ecrã uma janela pop-up para confirmar se pretende apagar o exame, selecione OK 

③ Uma mensagem a confirmar a eliminação do ficheiro surge no ecrã. Selecione “OK” 

④ Na “Playlist” do paciente surgirão os exames disponíveis. Os ficheiros apagados não aparecerão na 

“Playlist”  
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6.5.1.5. Editar e mover os ficheiros (Playlist) do paciente 

 

① Na “Playlist” do paciente são apresentados os exames do paciente 

② Selecione o exame que pretende mover para o perfil de outro paciente 

③ Selecione “Move” (mover) 

④ Na lista de pacientes selecione o paciente ao qual pretende associar o exame 

⑤ Uma janela pop up de confirmação surgirá no ecrã. Selecione “OK” 

⑥ A “Playlist” do paciente de destino aparecerá no ecrã. O exame movido surgirá na “Playlist” do paciente 

  

6.5.1.6. Edição dos ficheiros do paciente (Playlist) - Renomear 

 

① Na “Playlist” do paciente são apresentados os exames do paciente. Clique em “Edit” (Editar) 
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② Selcione a opção “Rename” (renomear) na linha do ficheiro que pretende modificar 

③ Insira o nome que pretende associar ao ficheiro. Após terminar, clique em OK 

④ Na “Playlist” são apresentados os exames do paciente e aparecerá o ficheiro com o nome alterado  

  

6.5.1.7. Edição dos ficheiros do paciente (Playlist) – Email 

 

Na “Playlist” do paciente, selecione o ficheiro que pretende enviar por e-mail. 

① Ao selecionar o ícone de partilha no ficheiro pretendido, surgirá um submenu. Selecione e-mail 

② Quando conectado ao AP SONON, uma janela pop-up surgirá no ecrã, selecione OK 

③ O ficheiro do exame diagnóstico será automaticamente anexado. Quando o mail estiver finalizado, clique 

em “Send” (enviar) 

Cuidado  

Quando conectado ao AP SONON 300C, o utilizador não poderá utilizar a aplicação do email do cliente 

Se o utilizador pretender enviar um e-mail, deverá aceder às definições da aplicação e desconectar-se do AP 

SONON 300C. Utilize uma rede de dados móvel ou outra rede Wi-Fi. 

 

  

6.5.2. Ecrã de varrimento após consulta de “Playlist” 

 

① No ecrã de dados do paciente, selecione “Start Scan” (iniciar varrimento) 

② Após surgir o ecrã de varrimento (“Live Screen”), surge uma janela pop-up de inicialização 

③ O ecrã de varrimento (“Live Screen”) fica disponível, e o dispositivo fica pronto a realizar o varrimento 
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6.5.2.1. Visualização de ficheiros de diagnóstico 

   

① Selecione a imagem pretendida 

② O modo de visualização de imagem será apresentado 

③ Selecione o vídeo pretendido 

④ O modo de visualização de vídeo será apresentado  
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6.6. Definições  

6.6.1. Menu de definições 

※ O menu de definições pode ser acedido através do ecrã de varrimento (“Live”), do ecrã de congelamento 

(“Freeze”), e do ecrã inicial (“Start Screen”).  

 

① A partir do ecrã inicial (“Start Screen”), selecione o ícone de definições  

② O ecrã de definições surgirá e os parâmetros seguintes serão apresentados: Opções (“Options”), 

Preferências (“Preferences”), Cópia de Segurança (“Backup”) e Importar (“Import”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  A partir do ecrã de varrimento (“Live Screen”), selecione o ícone de definições  

② Como submenu, poderá definir os parâmetros de claridade e contraste (“Brightness” e “Contrast”). Ao 

clicar em Definições (“Settings”), surgirão os seguintes parâmetros: Definições do Dispositivo (“Device 
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Settings”), Opções de Imagem (“Image Options”), Preferências (“Preferences”), Cópia de Segurança (“Backup”), 

Importar (“Import”). ecrã de definições surgirá e os parâmetros seguintes serão apresentados: Opções 

(“Options”), Preferências (“Preferences”), Cópia de Segurança (“Backup”) e Importar (“Import”). 

 

6.6.1.1. Definições do dispositivo 

※ Apresenta a versão do Firmware e palavra-passe WIFI-WIFI SSID 

※ Se for necessária uma atualização do Firmware, um botão de “Update” aparecerá automaticamente. 

 

① No menu de definições, selecione a opção “Device Settings” (Definições do Dispositivo) 

② No menu de Definições do Dispositivo, selecione “Change” (Alterar) para alterar a password do Wi-Fi do 

SONON 300C 

③ Selecione o campo SSID e o teclado surgirá no ecrã, para que os campos possam ser alterados 

④ Após alterar, clique em “Save” (Guardar) 

⑤  No menu de definições do dispositivo serão apresentados os detalhes alterados 
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6.6.1.2. Opções de Imagem 

※ “Frame Average”: Suaviza o ruído da imagem 

※ “Image Enhancement”: Filtro de Ruído para melhoria da imagem 

   

6.6.1.3. Preferências 

※ Definição de “Thermal Index” - TI (Índice Térmico) – Definir o tipo de índice térmico (Para valores de 

MI, é apresentada a configuração-tipo) 

※ “Recording File Size” (dimensão de ficheiros gravados) – definir capacidade da unidade de gravação 

  

① Para selecionar o tamanho desejado selecione o botão “Preferences” no ecrã de Definições 

② Selecione a capacidade de gravação pretendida e clique em “Save” (Guardar) 

③ No menu de Definições serão apresentados os detalhes alterados 
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6.6.1.4.Cópia de segurança (Backup) 

※ Selecione “Backup” (cópia de segurança) após ter selecionado o paciente pretendido, para efetuar 

um backup dos dados do mesmo 

※ O ficheiro guardado será salvo na pasta “Backup Data”, sub-pasta da Healcerion 

① Selecione “Backup” (cópia de segurança)   

② Selecione o paciente pretendido 

③ Clique no botão “Backup” 

④ Aparecerá uma janela, terá de clicar em “OK” 

⑤ Após completar o backup, a memória utilizada aumentar. 
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6.6.1.5. Importar ficheiros guardados 

   

※ Ao selecionar o paciente pretendido, poderá importar os ficheiros guardados 

 

① No menu “Settings” (definições), selecione “Import backup file” (importar ficheiro de backup) 

② No ecrã seguinte são apresentados os ficheiros guardados e a capacidade total de memória  

③ Selecione o ficheiro a importar 

④ Surgirá uma janela de confirmação, clique “OK” 
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6.6.1.5.1. Apagar ficheiro importado 

 

  

① No menu “Settings” (definições), selecione “Import backup file” (importar ficheiro de backup) 

② Após selecionar o paciente a apagar, selecione “Delete” (apagar) 

③ Uma janela de alerta aparecerá no ecrã, selecione “OK” 

④ Na listagem de ficheiros, o ficheiro previamente apagado não será apresentado 
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Capítulo7  Manutenção  
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 Cuidado 

        - O utilizador deve garantir as verificações de segurança são feitas regularmente (pelo menos 

anualmente), conforme requisitos das normas de segurança IEC 60601-1 / UL60601-1.  

        - Apenas pessoas certificadas estão autorizadas a realizar as verificações de segurança mencionadas 

acima. 

        - O SONON 300C requer uma manutenção e cuidados periódicos para que funcione de forma segura e 

adequada.  

        - Para assegurar o funcionamento contínuo e o rendimento máximo do equipamento SONON 300C, 

recomenda-se ter em conta os seguintes procedimentos como parte do programa de manutenção 

regular e interno do cliente.  

7.1. Verificação das sondas/ transdutores  

Após cada utilização verifiquei a lente e a estrutura da sonda. Verifique que não há qualquer dano que permita 

a entrada de líquido na sonda. Se detetar algum dano, não coloque a sonda em nenhum tipo de líquido (Ex: 

desinfeção, e não a utilize até que o representante da HEALCERION a verifique e repare/substitua. 

7.2. Programa de manutenção 

Passos a realizar Diariamente 

Antes/ Depois de cada 

utilização Sempre que necessário 

Verificação da cabeça da 

sonda 
✓ ✓  ✓ 

Limpeza da cabeça da 

sonda   
✓ ✓ 

  

Cuidado 

        - As sondas com etiqueta "IPX7" são estanques até ao máximo de 4cm abaixo da sonda. 
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7.3. Limpeza 

Recomendações de limpeza da sonda do dispositivo de ultrassom:  

• Remova todo o gel e outras substâncias visíveis da sonda, recorrendo a um pano suave e seco. Se 

necessário, remova o material seco que se encontre aderente à superfície da sonda com um pano 

humedecido em água morna. 

• Após cada utilização verifiquei a lente e a estrutura da sonda. Verifique que não há qualquer dano que 

permita a entrada de líquido na sonda. Se detetar algum dano, não coloque a sonda em nenhum tipo 

de líquido (Ex: desinfeção, e não a utilize até que o representante da HEALCERION a verifique e 

repare/substitua. 

 

Agentes de limpeza recomendados: 

Nome Fabricante 

Tristel Duo ULT  Tristel  

Bleach Germicidal Cleaner Clorox 

Transeptic Cleansing Sol. Parker 
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Capítulo8  Mensagens de erro 
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8.1. Mensagens de erro do dispositivo 

8.1.1. Erro do ventilador / ventoinha 

▪ Se se verificar um erro na ventoinha, a seguinte mensagem é apresentada: 

8.1.2. Mensagem de carregamento da bateria 

▪ Ao ligar o cabo de alimentação quando o SONON 300C está ligado, a seguinte mensagem é 

apresentada: 

▪  

8.1.3. Mensagem de temperatura 

▪ Quando o SONON 300C atinge uma temperatura acima de 40°C, a seguinte mensagem é apresentada: 

▪ Quando o SONON 300C atinge uma temperatura acima de 48°C, a seguinte mensagem é apresentada: 

 

8.1.4. Mensagem de nível baixo de bateria 

▪ Quando o nível de bateria do SONON 300C é inferior a 30%, a seguinte mensagem é apresentada:  
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8.2. Erro de conexão 

8.2.1. Mensagem de erro de atualização de firmware 

▪ Se a atualização do firmware falhar ou outro erro tiver ocorrido, a seguinte mensagem é apresentada: 

 

8.2.2. Mensagem de erro de ausência de ponto de acesso Wi-Fi 

▪ Se o sinal de Wi-Fi estiver ausente, a seguinte mensagem é apresentada: 

 

8.2.3. Mensagem de erro de conexão de rede 

▪ Quando a conexão de rede não está estabelecida e o utilizador clica no botão “Start”, a seguinte 

mensagem é apresentada: 

▪ Confirme se a rede do terminal em uso está conectada ao SONON 300C. Se a mensagem surgir 

repetidamente quando a rede está devidamente ligada, por favor contacte a Healcerion Co, Ltd.  
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 Capítulo9   Dados técnicos/ Informação 
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9.1. Conformidade e segurança 

9.1.1. Cumprimento das normas de segurança 

• IEC 60601-1 Equipamento Médico Elétrico 

• IEC 60601-1-2 Compatibilidade Eletromagnética 

• IEC 60601-1-6 Usabilidade 

• IEC 62304 Ciclo de Vida do Software 

• IEC 60601-2-37 Requisitos particulares de segurança básica e de desempenho essencial para 

equipamentos médicos de diagnóstico e monitorização por ultrassons 

• IEC 62359 Ultrassons – Caracterização do campo – Métodos de ensaio para determinação dos índices 

mecânicos e térmico relacionados com os campos ultrassónicos para o diagnóstico 

• ISO 10993 Avaliação Biológica dos Dispositivos Médicos 

9.1.2. Performance básica 

• Aquisição de imagens de ultrassom 

• Visualização de imagens de ultrassom em ecrã principal 

• Medição de imagens de ultrassom 

    

9.1.3. Etiquetas  

9.1.3.1. Etiqueta de identificação (fabricante) 

• Modelo: 300C 

• Localização: Superfície inferior do dispositivo 

   

9.1.3.2. Etiqueta lateral 

•  Modelo: 300C 

• Localização: Superfície lateral do 

dispositivo 
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9.1.4. Guia e declaração do fabricante 

Aviso 

• O SONON 300C requer precauções especiais no que respeita à compatibilidade eletromagnética  

• O SONON 300C não deve ser utilizado juntamente com outros equipamentos 

• A utilização do cabo incorreto pode afetar de forma adversa a performance da compatibilidade 

eletromagnética 

  

Emissões eletromagnéticas    

O SONON 300C deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do equipamento deve 

assegurar que o dispositivo é utilizado neste ambiente. 

Teste de Emissão Conformidade Ambiente eletromagnético - Instruções 

Emissão de RF CISPR 11 Grupo 1  

O SONON 300C utiliza a energia de RF apenas nas suas 

funções internas. Deste modo, as suas emissões de RF 

são muito baixas e não deverão causar nenhuma 

interferência em equipamentos eletrónicos próximos. 

Emissão de RF CISPR 11 Classe B  

O SONON 300C é apropriado para utilização em todos os 

estabelecimentos médicos (Ex: hospitais, clínicas, etc.). O 

SONON 300C foi desenvolvido apenas para utilização 

profissional. 

Emissão harmónica IEC 61000-3-2 Classe A  

Emissão oscilante IEC 61000-3-3  Em conformidade 
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Imunidade Eletromagnética 

O SONON 300C deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do equipamento deve 

assegurar que o dispositivo é utilizado neste ambiente. 

Teste de 

Imunidade 
Nível de teste IEC 60601 Nível de 

Conformidade 

Ambiente eletromagnético - 

Instruções 

Descarga 

eletrostática 

(ESD) IEC 

61000-4-2 

Contato ±6 KV  

Ar ±8 KV 

± 6 kV   

± 8 kV   

Os pisos devem ser de madeira, 

cimento ou azulejo de cerâmica. Se os 

pisos estiverem cobertos com material 

sintético, a humidade relativa deve ser 

de pelo menos 30% 

Teste de transição 

rápido/ emissão 

IEC 61000-4-4 

±2 KV para linhas da rede 

elétrica 

±1 KV para linhas de 

entrada/saída 

± 2 kV   

± 1 kV  

A qualidade da rede elétrica deve ser 

igual à de um ambiente comercial ou 

hospitalar comum. 

Pico IEC 61000-4-5 
± 1 kV linha a linha  

± 2 kV linha com ligação terra  

± 1 kV   

  

± 2 kV  

A qualidade da rede elétrica deve ser 

igual à de um ambiente comercial ou 

hospitalar comum. 

Quedas, 

interrupções e 

variações de 

tensão em linhas 

de entrada de 

energia elétrica 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT  

(queda >95% de UT) 

para 0,5 ciclo  

40% UT  

(queda de 60% de 

UT) para 5 ciclos  

70% UT  

(queda de 30% de 

UT) para 25 ciclos 

<5 % UT  

(queda >95 % de UT) 

para 5 segundos  

Cumprimento de 

todos os níveis 

testados. 

  

Encerramento 

controlado com 

retorno às condições 

prévias aos testes 

provocados, após 

intervenção do 

utilizador (carregar 

no botão Ligar). 

A qualidade da rede elétrica deve ser 

igual à de um ambiente comercial ou 

hospitalar comum. 

Se o utilizador do equipamento 

médico precisar de funcionamento 

contínuo durante interrupções da rede 

elétrica, recomenda-se que este 

equipamento seja alimentado por uma 

fonte de alimentação ininterrupta ou 

bateria 

Frequência de 

potência 

(50/60Hz) campo 

magnético IEC 

61000-4-8 

3 A/m  
3 A/m  

50 e 60Hz   

Os campos magnéticos da frequência 

de potência devem estar nos níveis 

característicos de um local comum 

num ambiente comercial ou hospitalar 

normal. 

NOTA: UT é a tensão da rede de CA antes da aplicação do nível de teste.  
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Imunidade Eletromagnética 

O SONON 300C deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do equipamento deve 

assegurar que o dispositivo é utilizado neste ambiente. 

Teste de 

Imunidade  

Nível de teste IEC 

60601 
Nível de Conformidade Ambiente eletromagnético - Instruções 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RF conduzida 

IEC 61000-4-6  

  

 

RF radiada IEC 

610004-3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Vrms  

150 kHz a 80 MHz  

  

  

3 V/m  

80 MHz a 2,5 GHz  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Vrms [V1]   

  

  

  

3 V/m [E1]  

Os dispositivos de comunicação de RF portáteis 

e móveis devem ser separados do equipamento 

SONON 300C, inclusive cabos, a uma distância 

recomendada calculada da equação aplicável à 

frequência do transmissor.  

  

Distância de separação recomendada  

 

d = 1.2√𝑃 

80MHz a 800 MHz  

  

d = 1.2√𝑃 

800MHz a 2,5 GHz  

  

d = 2.3√𝑃 

Onde P é a potência máxima de saída 

nominal 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 fixos, conforme determinação por uma 

avaliação de campo eletromagnético, 

devem ser menores que 

os níveis de conformidade em cada faixa de 

frequência. 

 

Podem ocorrer interferências nas proximidades 

de equipamentos marcados com o seguinte 

símbolo: 

 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais elevada. 

 

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 
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Distâncias recomendadas entre um dispositivo de comunicação de RF sem fios e o SONON 

O SONON 300C foi desenhado para utilização em um ambiente eletromagnético onde as interferências de RF (Rádio 

Frequência) emitidas estejam controladas. O utilizador deste equipamento pode ajudar a prevenir a interferência 

eletromagnética mantendo uma distância mínima entre este equipamento e os dispositivos de comunicação portáteis 

e móveis de RF (transmissores), conforme a recomendação abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do 

dispositivo de comunicação. 

 

Potência máxima de saída 

do transmissor [W] 

Distância da separação dependendo da frequência do transmissor [m]  

150 kHz - 80 MHz 

d = 1.2√𝑃 

80 MHz - 800 MHz 

d = 1.2√𝑃 

150 kHz - 80 MHz 

d = 1.2√𝑃 

0.01  0.12  0.01  0.12  

0.1  0.38  0.1  0.38  

1  1.2  1  1.2  

10  3.8  10  3.8  

100  12  100  12  

Para transmissores medidos à potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada d 

em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a medida de 

potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais elevada. 

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 
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9.2. Tabelas informativas de saída acústica 
 

Designação do índice 

MI  TIS  TIB 

TIC 
 

  
Scan (varrimento) Aaprt  

≤1 cm2 

Aaprt  

> 1cm2 
Non-scan 

(sem 

varrimento) 

Valor máximo do índice 0.7861 0.2635   0.6403 0.3571 

Parâmetros 

acústicos 

Pr, α z =  

6.3cm(Mpa) 
1.4172      

P (W) 0.01633    0.01633  

Min de [Pα(zs), lta, 

α(zs)] 
      

Zs   1.7144     

Zbp  1.7144      

Zb (m)        

z a max lpi α (m) 0.0375      

deq (zb) 1.143      

Fawf (MHz) 3.25      

Dim de 

Aaprt 
 X 1.14      

  Y 0.9      

Outra Informação 

td  1.46      

Prr (PRF)  0.472ms      

pr@Pllmax (Pa)  
pico refractário 

1.417      

deq @ max PII        

PII @ max MI 0.16990      

Comp. 

focal  
(focal 

length) 

FLx 0.08      

FLy 
1.04      

Condições de controlo de 

funcionamento 

Control 1  √  √  √  

Control 2  √  √  √  

Control 3  √  √  √  
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Track 3 (para FDA) 

Sonda ISPTA.3 TIS MI IPA.3@MImax 

Convexa 0.0627 [W/cm2] 0.2535 0.7861 0.1699 [W/cm2] 

 

   

9.3. Saída acústica 

9.3.1. Definição dos parâmetros de saída acústica  

9.3.1.1. Índice Térmico (TI)  

TI é uma estimativa do aumento de temperatura no tecido mole ou osso. Existem três categorias de índices 

térmicos:  

• TIS: “Soft tissue thermal index” (Índice térmico dos tecidos moles), a principal categoria de TI. 

Utiliza-se em exames que não se destinam a captar imagens ósseas. 

• TIB: “Bone thermal index” (Índice térmico ósseo), para uma zona focal próxima a um osso.  

Utiliza-se em exames fetais. 

• TIC: “Cranial bone thermal index” (índice térmico do osso craniano), para zonas ósseas próximas da 

superfície.  

Utiliza-se em exames transcranianos.  

As referências para o cálculo do TI podem ser encontradas em: 

• Publicação das normas NEMA UD 3: “Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical 

Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment”, Revision 2. 

(Normas da visualização em tempo real dos índices mecânicos e térmicos de saída acústica em 

equipamentos de diagnóstico por ultrassom; Revisão 2). 

• IEC 60601-2-37. Equipamento Médico Elétrico. Parte 2-37: Requisitos particulares de segurança básica 

e de desempenho essencial para equipamentos médicos de diagnóstico e monitorização por ultrassons. 

9.3.1.2. Índice Mecânico (MI) 

O MI é uma estimativa de possíveis danos nos tecidos provocados pela cavitação. O limite máximo absoluto 

do MI é de 1.9, de acordo com a diretiva 510(k) da US Food and Drug Administration (FDA) sobre sistemas de 

ultrassom publicada a 9 de setembro de 2008 (“Guidance for Industry and FDA Staff, Information for 

Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers”). 
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9.3.1.3. Ispta  

A Ispta é a intensidade média temporal do pico espacial (Spatial Peak Temporal Average Intensity). O limite 

absolute do Ispta é de 720 mW/cm2, conforme estipulado pela diretiva 510(k) da FDA de 9 de setembro de 2008. 

9.3.2. Saída acústica e visualização no equipamento SONON 300C  

Os valores de MI e Ti aparecem no ecrã de scan. Para todos os modos de scan do SONON 300C, o TIS é igual ao 

TIB, sendo representado por TI. 

O SONON 300C seleciona a categoria correta em função do modo de funcionamento selecionado, e apresenta 

apenas um TI ao utilizador. É importante que o utilizador selecione o modo correto na aplicação. 

O máximo valor possível de MI e Ispta no SONON 300C estão dentro dos limites especificados no Grupo 3 da 

diretiva 510(k) da FDA de 9 de setembro de 2008: MI<1.9 e Ispta<720 mW/cm2.  

9.3.2.1. Precisão da Visualização e Incerteza das Medições Acústicas  

A precisão da visualização e a incerteza das medições acústicas são apresentadas na tabela abaixo. A precisão 

dos parâmetros de visualização de saída depende da precisão do sistema de medição, e modelo acústico que 

se utiliza para calcular os parâmetros de saída acústica dos sistemas. 

A precisão de medição e a exatidão geral das medições foram avaliadas através da determinação das 

incertezas aleatórias e sistemáticas e dadas em percentagem com um nível de confiança de 95%. 

 

Parâmetro  Incerteza  

Potência  ± 5.396%  

9.3.2.2. Precisão de Medições  

A precisão da medição do sistema encontra-se na tabela abaixo.  

Parâmetro  Precisão 

Comprimento ± 7%  

Elipse ± 10%  

9.3.3. Controlos do sistema que afetam a saída acústica  

Os comandos do utilizador que afetam diretamente a saída acústica são apresentados na secção Error! 

Reference source not found.. Estas tabelas apresentam os valores da intensidade acústica máxima em cada 
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modo selecionado, e que se obtêm apenas quando a combinação máxima de ajustes de definições se encontra 

selecionada. 

A maioria das configurações/ajustes resulta numa saída acústica muito mais baixa. É importante ter em conta 

o seguinte: 

• A duração de um exame com ultrassom é tão importante como a saída acústica, uma vez que a 

exposição do paciente À saída acústica tem uma relação direta com o tempo de exposição. 

• Uma melhor qualidade de imagem fornece resultados clínicos mais rápidos, o que permite finalizar o 

exame num período de tempo mais curto. Assim, qualquer ajuste que melhore a qualidade do exame 

pode contribuir para a redução do tempo de exposição do paciente, ainda que não afete diretamente a 

saída acústica. 

 

9.3.3.1. Seleção de aplicações clínicas  

Ao selecionar a aplicação (modo) adequada a um exame específico, os limites de saída acústica estabelecidos 

nas diretrizes da FDA são automaticamente considerados. Outros parâmetros que otimizam a performance 

do modo selecionado são também selecionados automaticamente, e deverão contribuir para a redução do 

tempo de exposição do paciente. 
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9.4. Especificações  

Parâmetro Especificação 

Dimensões (mm)  77.6(L) x 218.5(C) x 39.2(A)  

Peso (g)  380 (com bateria)  

Bateria Tipo: Bateria de iões de Lítio recarregável 

Capacidade: 2600 mAh  

Comunicação sem fios 

(wireless) 

Tipo: Soft AP.  

Frequência: 2.4 GHz  

Aplicação Móvel (App)  Sistema operativo: iOS / Android  

IEC 60601-1  Tipo BF 

Funcionamento não-contínuo (Max. 10min com  10min de descanso)  

Equipamento com alimentação interna 

Cabeça da sonda : IPX7  

Aplicações Geral (abdómen) /Obstetrícia / Ginecologia 

Ultrassom Frequência: 3.5MHz 

Módulo: Convexo/Curvo  

Profundidade: 5 a 20cm 

Versão de Software  Versão de Firmware SONON 300C M1.03.01 

Versão da App SONON 300C M1.03.01  
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 Capítulo10   Glossário- Abreviaturas 
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IEC Significado 

a  Coeficiente de atenuação acústica 

Aaprt  Área de feixe de saída -12db 

CMI  Coeficiente de normalização 

Deq  Diâmetro equivalente de abertura 

d-6  Comprimento de feixe de impulso 

deq  Diâmetro equivalente de feixe 

awf  Frequência acústica de funcionamento 

lpa  Intesidade média de impulso 

lpa,a  Intensidade média de impulso atenuada 

lpi  Intensidade de impulso integral  

lpi,a  Intensidade de impulso integral atenuada 

lta(z)  Intensidade media temporal 

lta,a(z)  Intensidade media temporal atenuada 

lspta(z)  Intensidade média temporal do pico espacial 

lspta,a(z)  Intensidade média temporal do pico espacial atenuada 

MI  Índice mecânico  

P  Potência de saída 

Pa  Potência de saída atenuada 

P1  Potência de saída convencionada 

pi  Pressão de impulso integral 

pr  Pressão acústica de cavitação 

Pra  Pressão acústica de cavitação atenuada 

prr  Frequência de repetição de impulso  

TI  Índice térmico 

TIB  Índice térmico ósseo 

TIC  Índice térmico craniano 

TIS  Índice térmico de tecidos moles 

td  Duração do impulse 

X, Y  Dimensões de feixe de saída 

z  Distância da fonte a determinado ponto 

zbp  Profundidade de TIB 

zbp  Profundidade do ponto de rotura  

zs  Profundidade de TIS 
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FDA Significado 

MI  Índice mecânico 

TISscan  Índice térmico dos tecidos moles em modo scan automático 

TISnon-scan  Índice térmico dos tecidos moles em modo scan não-automático 

TIB  Índice térmico ósseo  

TIC  Índice térmico craniano 

Aaprt  Área de abertura ativa (em cm2) 

pr.3  Posição de rarefação máxima reduzida associada ao padrão de transmissão que pode dar lugar ao valor obtido em MI (MPa) 

Wo  Potência do ultrassom, exceto para TIScan, em casos que a potência do ultrassom atravessa uma janela de 1cm (mW) 

W.3(z1)  Potência do ultrassom reduzido a uma distância axial z1 (mW) 

ITA.3(z1)  Intensidade temporal media do pico especial reduzido a uma distância axial z1 (mW/cm2) 

z1  Distância axial correspondente à localização máxima [min(W.3(z), ITA.3(z) x 1 cm2)], onde z≥zbp (cm) 

zbp  

(cm) 
zsp  Distância axial em que TIB é um máximo global (Ex: zsp = zB.3) (cm).  

z@PII.3max  Distância axial correspondente ao máximo da intensidade integral do impulso máximo no espaço (MPa) 

deq(z)  Diâmetro de feixe equivalente como função de distância axial de z. Equivale a [(4/π)(Wo/ITA(z))]0.5 onde ITA(z) é a intensidade  

temporal média como função de z (cm).  

fc  Frequência central (MHz). Para MI, fc é o centro de frequência associada ao padrão de transmissão que pode dar lugar ao 

valor máximo global de MI. Para TI, nos modos combinados que incluem padrões de frequência central desigual, fc é definida 

como o intervalo global de frequências centrais dos respetivos padrões de transmissão. 

Dim. of Aaprt  Abertura ativa nos planos X e Y (cm).  

PD  Duração de impulso (microssegundos) associado ao padrão de transmissão que pode dar lugar ao valor indicado de MI. 

PRF  Frequência de repetição de impulse associado ao padrão de transmissão que pode dar lugar ao valor indicado de MI(Hz).  

pr@PIImax  Pressão de rarefação no ponto onde a intensidade integral do impulse máximo no espaço e campo livre é um valor máximo 

(MPa). 

deq@PIImax  Diâmetro de feixe equivalente onde a intensidade integral do impulse máximo no espaço e campo livre é um valor máximo 

(cm).  

FL  Comprimento focal, ou comprimentos nos eixos X e Y (cm).  

IPA.3@MImax  Intensidade media de pulso no ponto dos valore máximos globais indicados de MI (W/cm2). 
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Apêndice A  Termos de Utilização 
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Acordo de utilização e dados pessoais 

Com o propósito de proporcionar as funções básicas do SONON 300C, como o registo de utilizadores na 

aplicação SONON, recuperação de password, etc. A Healcerion recolhe as informações pessoais abaixo, 

categorizadas por paciente, para a gestão eficiente da informação dos pacientes e dos diagnósticos por parte 

do utilizador.  

 

1. Informação pessoal recolhida: 

• Informações pessoais recolhidas pela aplicação para o registo dos utilizadores: 

- E-mail, número de série do SONON 300C, password, nome da instituição. 

• Informações do paciente, necessárias à gestão dos dados para diagnóstico:  

- Nome, género, idade, altura, peso, nome do operador, hospital, imagem. 

• Não solicitamos nenhuma informação pessoal desnecessária, como raça, ideologia, local de 

nascimento, opinião política, registo criminal, condições de saúde, etc. 

2. Finalidade da recolha de dados e utilização da informação pessoal 

 Relativamente ao registo e gestão dos dados pessoais dos utilizadores da aplicação do SONON 300C, a 

informação recolhida pode ser utilizada com o propósito de identificar o utilizador da aplicação, 

confirmar a sua qualificação, evitar a utilização ilícita do serviço e recuperar a password. 

 Relativamente ao registo e gestão das imagens de ultrassom recolhidas pelo dispositivo SONON 300C, a 

informação recolhida pode ser utilizada com o propósito de reconhecer o paciente ou a pessoa 

diagnosticada e estabelecer dados de referência para o tratamento futuro. 

 A informação introduzida não deverá ser recolhida nem utilizada para qualquer outro propósito como 

efeitos de marketing e apresentações de informação sobre o produto. A empresa pode no entanto 

contactar os utilizadores para envio de notificações acerca do produto, resolução de problemas, etc. 

3. Prazo de retenção e utilização de dados pessoais  

O prazo de retenção e utilização de dados pessoais tem vigência até ao momento em que se desinstala a 

aplicação móvel do dispositivo. 

Os dados pessoais recolhidos é guardada no dispositivo móvel através da aplicação do sistema SONON 

300C, sendo automaticamente eliminados aquando da desinstalação da aplicação. 
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 Acordo de utilização do SONON 300C 

 Artigo 1.  (Objetivo)  

• Este acordo destina-se a regular assuntos relacionados com a utilização dos serviços da aplicação móvel 

do SONON 300C (doravante SERVIÇOS), proporcionada pela HEALCERION (doravante EMPRESA).  

 Artigo2.  (Termos e Definições)  

• “Aplicação” refere-se à aplicação móvel desenvolvida e gerida pela EMPRESA, com o propósito de 

ajudar os utilizadores registados a ter acesso ao diagnóstico por ultrassom através da utilização do 

sistema de diagnóstico por ultrassons SONON 300C.  

• “Utilizador” refere-se à pessoa que registou a informação, incluindo informação pessoal, com o 

propósito se utilizar os SERVIÇOS proporcionados pela EMPRESA, estando apto a utilizar o dispositivo 

de diagnóstico por ultrassom SONON 300C, através da utilização do SERVIÇO de forma gratuita, 

acedendo com a respetiva password. 

• “SONON 300C” refere-se ao dispositivo médico que visualiza estruturas internas do corpo humano 

através de ondas ultrassónicas, dispositivo esse sem fios e fabricado pela EMPRESA. 

• “Password” refere-se à combinação de letras e números definidas pelo utilizador com o propósito de 

identificação e proteção dos seus direitos e dados introduzidos durante o registo no SERVIÇO. 

• “Dados Pessoais / Informações Pessoais” referem-se à informação específica como e-mail, nome da 

organização, etc. (Inclui também a informação que possa ser combinada com outros dados com o 

intuito de identificar uma pessoa em específico). 

• “Desinstalação” refere-se à ação de remover a aplicação do dispositivo móvel pelo utilizador. 

 

 Artigo 3.  (Cumprimento, descrição e modificação do acordo)  

• Este acordo é válido apenas quando os utilizadores puderem ter acesso ao mesmo, de forma digital ou 

outra. A EMPRESA poderá alterar o conteúdo deste acordo sempre que tal não implique o 

incumprimento da lei ou outras normas relacionadas com a aplicação do acordo, devendo comunicar 

as alterações através do procedimento explicado no Artigo 1. Não obstante, as questões relevantes 

relacionadas com os direitos e deveres dos utilizadores devem ser comunicadas quinze (15) dias antes 

da implementação do conteúdo modificado. A EMPRESA não se responsabiliza pela perda ou danos 

sofridos pelos utilizadores devido ao desconhecimento das alterações efetuadas. Todas as questões 

não esclarecidas neste acordo devem interpretar-se como em conformidade com a lei do RGPD e 

outras leis relacionadas , ou práticas geralmente aceites.  



 

 Document No. HC-IFU-001(Rev.2.6) – PT 90    

 Artigo4.  (Conteúdo e Alteração do Serviço)  

• A EMPRESA poderá alterar os conteúdos do SERVIÇO quando inevitável e deverá comunicar as 

alterações efetuadas e a sua entrada em vigor com sete (7) dias de antecedência. 

• A EMPRESA não realizará qualquer tipo de compensação pelos danos que os utilizadores possam sofrer 

devido à alteração de conteúdos do SERVIÇO. 

• Não obstante, o ponto anterior não se aplicará nos casos em que a EMPRESA levar a cabo estas 

alterações de forma mal-intencionada ou com erros relevantes. 

   

 Artigo5.  (Terminação do SERVIÇO)  

• A EMPRESA pode suspender temporariamente o SERVIÇO por questões de força maior, tais como, 

reparações, inspeções, substituições/ funcionamento incorreto, interrupção da comunicação, etc. 

•  A EMPRESA não será responsável por qualquer tipo de compensação pelos danos que os utilizadores 

possam vir a sofrer devido à suspensão temporária do SERVIÇO pelos motivos indicados na cláusula 

primeira. 

• Não obstante, o ponto anterior não se aplicará nos casos em que a EMPRESA levar a cabo estas 

alterações de forma mal-intencionada ou com erros relevantes. 

   

 Artigo6.  (Registo e Eliminação)  

• O utilizador deverá registar-se na aplicação SONON 300C, disponibilizando informação pessoais 

requeridas pela EMPRESA, aceitando este acordo. 

• O utilizador poderá remover a aplicação SONON 300C a qualquer momento. 

• Não obstante, após a eliminação da aplicação SONON 300C, toda a informação será apagada e a 

EMPRESA não será responsável por qualquer dano que o utilizador ou terceiros possam sofrer com esta 

eliminação. 

  

 Artigo7.   (Proteção de informações pessoais)  

• A EMPRESA cumpre todas as questões legais e normativas, como por exemplo, o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, etc. 

• A EMPRESA deve estabelecer e disponibilizar uma “Política de Privacidade” no primeiro ecrã do 

SERVIÇO, de forma a proteger os dados pessoais dos utilizadores. 



 

 Document No. HC-IFU-001(Rev.2.6) – PT 91    

Adicionalmente, a informação respeitante à “Política de Privacidade” deverá estar disponível numa 

secção dedicada. 

 Artigo8.  (Limitação de responsabilidade respeitante ao SERVIÇO)  

• A EMPRESA deverá fazer o seu melhor esforço para manter a maior segurança possível evitando a 

revelação a terceiros de dados diagnósticos dos utilizadores, excetuando os médicos e pessoas que 

têm o direito a aceder a estes dados diagnósticos.  

• Não obstante, a EMPRESA não assume qualquer responsabilidade quando os dados de diagnóstico 

sejam revelados, expostos ou danificados, nas seguintes situações:  

1) Revelação da password por descuido do utilizador 

2) Quando selecionada a opção “apagar diagnóstico” 

3) Quando se desinstala a aplicação SONON 300C 

4) Devido a razões de força maios, como desastre natural. 

 Artigo9.  (Responsabilidade da EMPRESA)  

• A EMPRESA não deve realizar qualquer ação que viole as leis associadas, este acordo, ou valores 

morais públicos, devendo esforçar-se ao máximo para manter o fornecimento estável e seguro de 

produtos em conformidade com o exposto neste acordo. 

• A EMPRESA deve implementar um sistema de segurança adequado à proteção de dados pessoais 

(incluindo informação de crédito) dos utilizadores, de forma a permitir uma utilização segura do 

SERVIÇO e respeitando o exposto na “Política de Privacidade”. 

• A EMPRESA deverá tomar medidas face a cada reclamação o ou opinião dos utilizadores, quando essa 

reclamação ou opinião for objetivamente válida. Quando uma reclamação não é imediatamente 

resolvida, a EMPRESA deverá notificar o utilizador explanando o atraso bem quando está prevista a 

apresentação de uma solução. 

 

Artigo10.  (Responsabilidade respeitante ao ID do utilizador e password)  

• O utilizador assume toda a responsabilidade relacionada com o seu ID e password, assim como 

qualquer responsabilidade civil/criminal devida a gestão negligente destes dados. 

• O utilizador não deverá fornecer o seu ID e palavra passe a terceiros. 

• Se o utilizador desconfiar que o seu ID e/ou password tenham sido roubados e estejam a ser utilizados 

por terceiros, deverá comunicar à EMPRESA o mais rápido possível e levar a cabo as medidas por ela 

indicadas. 
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• O utilizador assume toda e qualquer responsabilidade causada pelos danos causados de não 

comunicar a EMPRESA, conforme indicado na cláusula terceira, ou por não levar a cabo as medidas 

por ela indicadas. 

  

Artigo11.   (Responsabilidade do Utilizador)  

• O utilizador deve cumprir todas as leis e normas relacionadas, as disposições estabelecidas no 

presente acordo e as diretrizes de utilização disponibilizadas pela EMPRESA, não devendo conduzir 

qualquer ação ou comportamento que possa interromper outras operações da EMPRESA. 

• O utilizador não deve realizar as seguintes ações relacionadas com a utilização do SERVIÇO: 

- Registar informação falsa no momento de registo ou de alteração do SERVIÇO 

- Utilização ilegal da informação de terceiros 

- Transmissão ou partilha (programas informáticos, etc.) de informação que não seja indicada pela 

EMPRESA 

- Violação da propriedade intelectual da EMPRESA ou de terceiros 

- Qualquer comportamento que difame a EMPRESA ou terceiro que interfira com a atividade comercial 

- Revelar ou partilhar qualquer vídeo, áudio, mensagem ou conteúdo violento, ou qualquer outra 

informação que contrarie os valores éticos da EMPRESA 

- Utilizar o SERVIÇO com objetivos comerciais sem consentimento da EMPRESA 

- Qualquer comportamento que viole as leis e normas relacionadas, ou disposições estabelecidas pela 

EMPRESA. 

.  

Artigo12.   (Direitos de autor e restrições de utilização)  

• Os direitos de autor e direitos de propriedade intelectual dos conteúdos criados pela EMPRESA são 

pertencentes à EMPRESA 

• O utilizador não poderá utilizar informação pertencente à EMPRESA com fins comerciais, em virtude 

dos direitos de propriedade intelectual, nem disponibilizá-la a terceiros mediante cópia, transmissão, 

publicação, distribuição, etc., sem o consentimento prévio da EMPRESA 

• No caso de utilizar um direito de autor pertencente ao utilizador, a EMPRESA deve notificar o utilizador 

de acordo com o estabelecido neste acordo  
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Artigo13.   (Livre Arbítrio)  

• A EMPRESA compromete-se a estabelecer e gerir um departamento para avaliar reclamações e 

sugestões apresentadas pelos utilizadores, bem como avaliar a compensação por qualquer perda 

sofrida. 

• A EMPRESA compromete-se a dar prioridade a reclamações e sugestões dos utilizadores acerca de 

outras questões. Não obstante, sempre que não for possível uma resolução imediata, a empresa 

deverá comunicar imediatamente os utilizadores sobre as razões do atraso e quando tem prevista a 

apresentação de resolução. 

 

Artigo14.   (Jurisdição e lei aplicável)  

• A legislação da República da Coreia é a legislação reguladora da interpretação deste acordo na resolução 

de conflitos entre a EMPRESA e os seus membros 

• No caso de qualquer ação judicial decorrente de conflitos entre a EMPRESA e os seus membros 

relativamente a este contrato e/ou SERVIÇO, o tribunal de jurisdição será determinado de acordo com 

o Código do Procedimento Civil (CPC). 
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Apêndice B  Segurança de equipamentos médicos 

de ultrassom 

  

Este documento apenas está disponível em Inglês.  

Os dados de contacto da AIUM estão disponíveis nas suas publicações: 

American Institute of Ultrasound in Medicine   

14750 Sweitzer Lane, Suite 100  

Laurel, Maryland 20707-5906 

http://www.aium.org/  


