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Seção 1 - Introdução 
Este manual descreve os recursos, o uso, as precauções de segurança e os 
cuidados necessários com o sistema Resoundant de Elastografia por RM 
(RESYS4001-RESYSAB). Releia este manual cautelosamente antes de usar 
os componentes Driver Ativo e Driver Passivo. 

 

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda com o uso do produto, 
entre em contato com o representante de serviço do Fabricante Original do 
Equipamento (Original Equipment Manufacturer, ou OEM) do scanner de 
Imagem por Ressonância Magnética (IRM). 
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1-1 Conteúdo do envio 
A B 1-1-1 Caixa do Driver Ativo 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
 
 
 
 
 

C D 

  
 

E F 

  
 

 
 

Descrição do sistema 
O Sistema Resoundant de Elastografia por RM é um acessório a ser usado 
em conjunto com o hardware e software de sistemas IRM compatíveis. O 
dispositivo é classificado como IPX-0 e é uma Parte Aplicada Tipo B. O 
sistema consiste em um Driver Ativo, um Driver Passivo e componentes 
de suporte. Embora o sistema Resoundant possa ser usado em conjunto com 
sistemas de imagem, ele não controla o sistema de imagem de forma 
alguma. Para obter descrições adicionais, consulte o manual do operador e 
de serviço do OEM do scanner de RM. 

 

K 1-3 Informações das Instruções para Uso 
Estas Instruções para Uso fornecem informações sobre as especificações, 
operação e manutenção do Sistema Resoundant de Elastografia por RM. 
Todos os usuários devem ler estas Instruções para Uso antes de usar os 
componentes Driver Ativo e Driver Passivo. 

A. DRIVER ATIVO 1 

B. CABO DE ALIMENTAÇÃO EUROPEU (25 ft; 7,62 m) 1 

C. CABO DE ALIMENTAÇÃO AMERICANO (20 ft; 6,09 m) 1 

D. INSTRUÇÕES PARA USO 1 

 
1-1-2 Acessórios para nova instalação 
DESCRIÇÃO 

 
 
 

QUANTIDA
DE 

E. DRIVER PASSIVO 2 

F. CINTO 1 

G. TUBULAÇÃO - LONGA (30 ft; 9,14 m); OD (diâmetro do cabo): 1 
pol. (25 mm) 

1 

H. TUBULAÇÃO - CURTA (9 ft; 2,74 m); OD (diâmetro do cabo): 
1 pol. (25 mm) 

1 

I. CABO BNC (50 ft; 15,24 m) 1 

J. CABO ETHERNET (50 ft; 15,24 m) 1 
 
K. KIT PHANTOM ERM(PHANTOM ERM, ALMOFADA CONTRA FRICÇÃO E 
GUIA DO USUÁRIO) 

 
1 

 

I                                                     J       
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   1-5 Segurança 
Estas Instruções para Uso contêm informações sobre o posicionamento e uso 
do Sistema Resoundant de Elastografia por RM. As instruções devem ser 
lidas cuidadosamente antes do sistema ser usado. Para obter mais 
detalhes, 
releia os avisos no manual do operador e de serviço do OEM do scanner de 
RM. 

 

   1-5-1 Sistema operacional Segurança 

Sempre siga os procedimentos adequados de segurança, operação e 
manutenção para evitar a exposição a riscos elétricos ou mecânicos que 
podem causar ferimentos. 

1-4 Uso de símbolos 
O operador deve conhecer os seguintes símbolos: 

 
 

Off (Desligado) - (energia)  

  

 
 

 
 

   

 Humidity Limitation (Limitação de umidade) 
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Luzes indicadoras 
verde (Power, ou Energia) e 
azul (Awake, ou Ativado) 

➘ 

OBSERVAÇÃO- INDICADORES LED: O painel frontal do Driver Ativo 
inclui uma luz verde indicadora para Energia e uma luz azul para indicar 
que o equipamento está Ativado (pronto para emitir energia acústica). As 
duas luzes devem estar acesas antes e durante o exame de ERM. Se a luz 
Awake (Ativado) não estiver acesa, desligue o Driver Ativo por cinco (5) 
segundos e ligue-o novamente ou insira um comando UDP no canal Ethernet 
para redefinir o Driver Ativo para um estado Awake. 

 
1-5-2 Segurança do paciente 

A segurança e conforto do paciente devem ser a principal preocupação 
durante o uso do Sistema Resoundant de Elastografia por RM. Os riscos de 
um exame de ERM são similares 
aos riscos dos exames de RM. Para obter mais detalhes, consulte os avisos 
no manual do operador e de serviço do OEM do scanner de RM. 

 
1-5-3 Segurança do equipamento 

Todos os funcionários que usam o Sistema Resoundant de Elastografia por 
RM devem ser instruídos sobre a conexão, o uso e o manuseio adequados do 
Sistema. Este sistema é um componente e deve ser usado em conjunto com o 
software de sistemas de ressonância magnética compatíveis. Consulte o 
manual do operador do OEM do scanner de RM para obter instruções de 
instalação e configuração. 

 

NUNCA COLOQUE O COMPONENTE DO DRIVER 
ATIVO DO SISTEMA NA SALA DO IMÃ/SCANNER. 

 
 

Os funcionários devem estar atentos a todos os avisos e cuidados que aparecem 
nestas 
Instruções para Uso. 

 

O Driver Ativo não é adequado para uso na presença de anestésicos 
inflamáveis em combinação com ar ou outros gases combustíveis. 

 

Todas as caixas são MR UNSAFE e NUNCA devem ser trazidas para a sala do 
imã/scanner. 

 

Este equipamento não é protegido contra a entrada de líquidos. 
 

Vários componentes neste dispositivo são designados como MR UNSAFE 
e podem ser instalados apenas onde a intensidade do campo é inferior a 
cinco (5) gauss (0,5 militesla). 

 

O uso deste equipamento próximo ou empilhado com outros 
equipamentos deve ser evitado, pois pode resultar em operação 
inadequada. Se tal uso for necessário, todos os equipamentos devem ser 
monitorados para garantir uma operação normal. 

 

Os equipamentos portáteis de comunicação via RF (incluindo periféricos 
como cabos de antena e antenas externas) não devem ser usados a menos 
de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Driver Ativo. Caso 
contrário, pode ocorrer degradação do desempenho do equipamento. 
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• Antes de cada uso, verifique visualmente os componentes (Driver 
Passivo, conexões de tubulação, cinto etc.) em busca de danos externos. 
NÃO use os componentes se houver algum dano visual. 
 
• TODOS os componentes devem ser usados com cuidado. 
 
• Para conferir avisos adicionais, consulte o manual do operador e de 
serviço do OEM do scanner de RM. 

 

1-5-4 Segurança elétrica e mecânica 

O Sistema Resoundant de Elastografia por RM é formado por componentes elétricos e 
mecânicos. A equipe de serviço deve ter treinamento especializado para garantir a 
condição de operação segura dos componentes. 

 

PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ESTE 
EQUIPAMENTO DEVE SER CONECTADO APENAS A UMA 
REDE ELÉTRICA COM ATERRAMENTO PROTETOR. 

 
   Apenas funcionários devidamente treinados e qualificados deve ter autorização para 

instalar e fazer a manutenção do Sistema Resoundant de Elastografia por RM. 
 

   Posicione o equipamento de forma que o cabo de alimentação fique acessível 
para desconexão. 

 

   O uso de acessórios ou cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pela 
Resoundant pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou na 
diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento, gerando uma 
operação inadequada. 

 

 Remova o cabo de alimentação (dos EUA ou europeu) antes de conectar ou 
desconectar o cabo Ethernet ou BNC ou antes de conectar ou desconectar a 
tubulação do Driver Ativo. 

 

   Conecte o cabo Ethernet e o cabo BNC somente a dispositivos com 
certificação ISO 60601 ou IEC 60950. 

 

• Os cabos de alimentação são fornecidos para a UE, EUA e regiões 
compatíveis. Se for necessário fazer uma substituição, use apenas cabos de 
alimentação aprovados por uma Autoridade Com Jurisdição. 

 

OBSERVAÇÃO - EMISSÕES: as características de emissões deste equipamento 
o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11 classe 
A). Se for usado em um 

 
Modificações 

Quaisquer alterações ou modificações nos componentes devem ser aprovadas pela 
Resoundant ou pelo seu representante antes da instalação. 

   Entrada elétrica 
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OBSERVAÇÃO - FUSÍVEL: Substitua o(s) fusível(eis) pelo cartucho M 4A H 
250V, Medium-blow, de 4 amperes, com corrente de interrupção alta (mínimo de 
200A), classificação de 250V, de 5 x 20 mm. 

 

OBSERVAÇÃO – NÃO DESATIVAR O SLEEP TIMER 
(TEMPORIZADOR): Desativar o temporizador pode reduzir a vida útil do sistema. 

 
1-5-6 Riscos residuais 

• Medidas de controle apropriadas foram aplicadas a todos os riscos 
conhecidos associados ao Sistema Resoundant de Elastografia por RM. O 
benefício/comparação de riscoé extremamente favorável e os riscos residuais são 
definidos como baixos. Os riscos residuais são comunicados e abordados em 
advertências gerais e declarações de cuidados. 

 
1-5-7 Relatório de incidentes 

• Os usuários devem entrar em contato com o representante de campo local 
do OEM do scanner de RM imediatamente para relatar um incidente e/ou lesão 
a um indivíduo, operador ou funcionário de manutenção que ocorreu como 
resultado da operação do sistema. 

• Se um acidente ocorrer como resultado da operação do sistema, não opere 
o equipamento até que uma investigação autorizada seja realizada. 

 
1-5-8 Fabricante 

Resoundant, Inc. 
421 First Avenue SW STE204W 
Rochester, Minnesota 55902 USA 
Phone: 507.322.0011 
E-mail: mreinfo@resoundant.com 

 
 
 
 

1-5-9 Representante Europeu Autorizado 
VISAMED GmbH 
Kastellstrasse 8 
D-76227 
Karlsruhe 
GERMANY 
(ALEMANHA) 
Fone: +49(0)721-4764847 
URL: www.visamed.com 

1434 
 

2020 

mailto:mreinfo@resoundant.com
mailto:mreinfo@resoundant.com
http://www.visamed.com/
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1-6 Exigências ambientais 
NUNCA COLOQUE O COMPONENTE DO DRIVER ATIVO DO 
SISTEMA NA SALA DO IMÃ/SCANNER. 

Instale o componente Driver Ativo do Sistema em uma sala de equipamentos com ar 
condicionado ou em uma sala diferente da sala do scanner. 

 
1-6-1 Especificações ambientais 

 
Faixas de operação 

• Faixa de temperatura operacional: 10,0 °C a 33,3 °C (50 °F a 92 °F) 

• Faixa de umidade operacional e não operacional: 10% a 85% RH, sem condensação 

• Faixa de pressão atmosférica operacional e não operacional: 700 a 1060 mbar 

Não operacional, faixas de envio e de armazenamento 

• Faixa de temperatura não operacional de envio/armazenamento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F) 

• Faixa de umidade de envio/armazenamento: 10% a 90% RH, sem condensação 
 

1-7 Instalação e solução de problemas dos 
componentes do sistema 

A instalação e configuração dos componentes Driver Ativo e do Driver Passivo 
ocorrem por meio de serviços de um representante de serviço treinado do OEM do 
scanner de RM. 
Consulte o manual de serviço do OEM do scanner de RM para obter informações 
sobre instalação e configuração. 

 

O suporte técnico do Sistema Resoundant de Elastografia por RM pode ser obtido 
utilizando as seguintes fontes: 

 

• Entre em contato com o suporte técnico do OEM do scanner de RM: 
Consulte a documentação de suporte técnico do OEM do seu scanner de RM. 

 

• Rede Mundial de Computadores: Os representantes de serviço treinados pelo 
OEM do scanner de RM podem acessar os procedimentos de solução de problemas 
em: resoundant.com/support 

 

• E-mail: mreinfo@resoundant.com 
 

Tenha em mãos as seguintes informações ao entrar em contato com a Resoundant: 
• Número de série do componente Driver Ativo da Resoundant 
• Indicações do OEM do scanner de RM 
• Descrição clara do problema 
• Detalhes de contato 

mailto:mreinfo@resoundant.com
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1-8 Padrões externos 

1-8-1 IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 

Este produto está em conformidade com os requisitos das normas IEC 60601-1 2ª 
edição, 3ª edição e edição 3.1 e IEC 60601-1-2 4ª edição. 

 
1-8-2 Tabela EMC 

Consulte o fabricante do equipamento de RM. 
 

1-8-3 ISO 13485:2016 

Este produto está em conformidade com os requisitos da ISO 13485:2016. 
 

1-9 Garantia de qualidade 
Antes de usar o Sistema Resoundant de Elastografia por RM em um indivíduo, 
siga as instruções de instalação e configuração do sistema do OEM do scanner de 
RM. Uma vez instalado, ligue e verifique todas as peças e conexões para 
certificar-se de que o sistema está funcionando corretamente antes de usá-lo. 

 
 
 

Seção 2 – Indicações para uso e 
configuração 

2-1 Indicações para uso 
O Sistema Resoundant de Elastografia por RM destina-se ao uso com 
dispositivos de diagnóstico por ressonância magnética (magnetic resonance 
diagnostic devices, ou MRDD) que incluem recursos de elastografia por MR 
legalmente comercializados. É indicado para gerar vibrações acústicas no corpo 
durante um exame de RM para avaliar a elasticidade do tecido para fins 
diagnósticos como parte da elastografia por ressonância magnética (ERM). 
Quando interpretada por um médico treinado, essa informação pode ser útil 
para determinar um diagnóstico. 

 
2-1-1 Contraindicações 

Nenhuma. 
 

2-1-2 Usuários-alvo 

Instalação e manutenção por equipe de serviço treinada: Instalação e 
manutenção do Sistema Resoundant de Elastografia por RM deveriam ser 
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realizadas apenas pela equipe de serviço treinada familiarizada com o 
MRDD específico e capaz de fazer uma integração segura e eficaz com o 
sistema-alvo. 

 

Aquisição por tecnólogos treinados em RM: As aquisições relacionadas a 
ERM devem ser realizadas apenas por tecnólogos treinados em RM para 
garantir o conforto e a segurança do paciente e a coleta de dados úteis de 
diagnóstico. 

 

Revisão por radiologistas certificados: A análise e o diagnóstico/relatório 
sobre os dados de ERM adquiridos devem ser realizados apenas por 
profissionais médicos certificados pelo conselho. 

 

Caution: (EUA) A lei federal restringe a venda deste dispositivo a médicos 
ou mediante prescrição médica. 

 

2-2 Configuração do Driver Ativo 
NUNCA COLOQUE O COMPONENTE DO DRIVER 
ATIVO DO SISTEMA NA SALA DO IMÃ/SCANNER. 

Consulte o manual do operador e de serviço do OEM do scanner de RM 
para configuração do componente Driver Ativo do Resoundant. 
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Dimensões & peso do Driver Ativo 
21” (53 cm) de largura 
15” (38 cm) de altura 
19” (48 cm) de 
profundidade Peso: 35 
lbs (16 kg) 

  

   
 
 

 
 

 
   

 
   

Cabo 

 
    Com cotovelo 

Diagrama 
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2 1B 

2-3 Configuração do Driver Passivo 
O posicionamento e uso do Driver Passivo são os seguintes: 

 
 

1. Antes da chegada do paciente à sala de RM, coloque a correia na 
mesa de RM no local aproximado da área de interesse do paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. O Driver Passivo deve ser colocado sobre a roupa ou vestido do 
paciente, centralizado sobre a área de interesse. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Prenda o cinto firmemente ao redor do paciente para segurar o Driver Passivo 
na posição. 

 

Aperte o cinto! 
 
 
 

4. Empurre e gire para conectar a tubulação plástica ao Driver Passivo 
com o conector mostrado na foto. 

   3  

   2  

   1  

   4  
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2-4 Condições de uso normal 
Em uso normal, a pressão acústica é detectável pelo usuário sem desconforto para o paciente. Uma 
experiência normal varia de agradável (massagem) a dormente para o paciente. A condição de falha 
mais comum resulta em ausência de pressão acústica. A improvável condição de falha de alta 
pressão pode ser percebida como desconfortável. 

 
 
 

Seção 3 - Manutenção 
Durabilidade: Espera-se que o sistema de ERM dure por toda a vida útil do scanner de RM. 
O Driver Ativo pode realizar mil exames de ERM por ano sem manutenção. As partes de 
contato com o paciente podem ficar desgastadas ou danificadas e podem ser facilmente 
substituídas. 

 
3-1 Cuidados com o sistema 

3-1-1 Instruções de limpeza – Driver Passivo 

NUNCA COLOQUE OS COMPONENTES DENTRO DE 
QUALQUER TIPO DE ESTERILIZADOR. NÃO USE 

LIMPADORES À BASE DE ÁLCOOL NO DRIVER PASSIVO. 

Limpe os componentes com: 
 

• Solução de hidróxido com concentração de 0,5% por volume 
 

• Um pano úmido contendo uma mistura de sabão neutro e 

água.  

Evite o excesso de líquidos no interior do Driver Passivo. 

Deixe   os componentes secarem completamente antes de usar novamente. 

 
 

3-1-2 Instruções de limpeza – Cinto 
 

• Lavar à mão com água fria e sabão neutro 

• Ar seco 

 
3-1-3 Instruções de limpeza – Driver Ativo 

NÃO TENTE LIMPAR O DRIVER ATIVO DO SISTEMA 
RESOUNDANT ENQUANTO ELE ESTIVER CONECTADO À 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA. 
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Desligue o Driver Ativo da rede elétrica antes de tentar limpá-lo. Espere que todos 
os componentes sequem completamente antes do próximo uso. Se o Driver Ativo 
estiver conectado à rede elétrica durante a limpeza ou quando estiver molhado, o 
resultado pode ser um choque elétrico. 

 

• Limpe os componentes com um pano úmido contendo uma mistura de 
sabão neutro e água. O pano não deve estar tão molhado para não haver excesso 
de líquido durante a limpeza do componente. 
 

• Líquidos em excesso que escorram para os componentes do Sistema de 
Elastografia de RM podem causar choque e/ou a falha do componente. 
 

• Limpe com um pano limpo e seco. 
 

• Deixe todos os componentes secarem completamente expostos ao ar antes do 
próximo uso. 

 
 

3-1-4 Armazenamento 

Instale os componentes do Sistema Resoundant de Elastografia por RM em sua sala 
de scanner com ar condicionado ou em ambientes designados para o equipamento. 
(Consulte a Seção 1-6 Requisitos ambientais). 

 

Armazene o Driver Passivo em uma prateleira. 
 
 

3-1-5 Descarte 

OBSERVAÇÃO - CONTAMINAÇÃO: Se qualquer parte dos componentes for 
contaminada por fluidos corporais humanos, descarte de acordo com os regulamentos 
locais. 

 

Para descartar o sistema no final de sua vida útil, entre em contato com um 
representante de serviço da Resoundant ou outro representante pelo telefone 
507.322.0011, pelo e-mail mreinfo@resoundant.com ou descarte de acordo com a 
regulamentação local. 
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