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Uso indicado
Os sistemas DreamStation Go da Philips Respironics oferecem terapia de pressão 
positiva nas vias aéreas para o tratamento de apneia obstrutiva do sono em pacientes 
com respiração espontânea com peso acima de 30 kg. Eles são destinados ao uso em 
ambiente residencial ou hospitalar/institucional.

Importante

A terapia CPAP deve ser utilizada sob orientação de um médico licenciado. 

Diversos acessórios estão disponíveis para tornar o seu tratamento de apneia obstrutiva 
do sono (AOS) com o sistema DreamStation Go tão conveniente e confortável quanto 
possível. Para garantir que você receba uma terapia segura e eficaz, use apenas 
acessórios fornecidos pela Philips Respironics. 

  Advertências

Uma advertência indica a possibilidade de lesão do usuário ou operador.

Uso do aparelho Este aparelho não deve ser usado como um equipamento de apoio 
à vida. 

Qualificações da 
equipe

Este manual serve como referência. As instruções neste manual não 
têm como objetivo substituírem as instruções do seu profissional da 
saúde sobre o uso do aparelho. 

O operador deve ler e compreender todo este manual antes de usar 
o aparelho. 

Temperaturas 
operacionais 
e de 
armazenamento

Não use esse aparelho se a temperatura ambiente for superior a 
35 °C, pois a temperatura do fluxo de ar poderá exceder 43 °C. Isso 
pode causar irritação térmica ou lesão às vias aéreas do paciente. 

Não use o aparelho enquanto posicionado em um local quente, como 
luz solar direta ou perto de um aquecedor. Essas condições podem 
aumentar a temperatura do fluxo de ar e causar irritação térmica ou 
lesão às vias aéreas do paciente. 

Filtro de 
bactérias 

Se o aparelho for utilizado por várias pessoas, um filtro de bactérias 
no fluxo principal de baixa resistência deverá ser instalado em linha 
entre o aparelho e o tubo do circuito para prevenir contaminação.

Se o aparelho for usado em diversos usuários, descarte e substitua 
o filtro de bactérias sempre que o aparelho for utilizado em uma 
pessoa diferente.

1. Informações de segurança
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Circuitos e tubos 
do paciente

O aparelho deve ser usado apenas com as máscaras e conectores 
recomendados pela Philips Respironics, ou recomendados pelo 
profissional de saúde ou terapeuta respiratório. Uma máscara não 
deve ser utilizada, a menos que o aparelho esteja ligado e operando 
adequadamente. As portas de expiração associadas à máscara nunca 
devem ser bloqueadas. 
Explicação da advertência: O aparelho é feito para uso com 
máscaras ou conectores especiais com portas de expiração para 
permitir um fluxo contínuo de ar saindo da máscara. Quando o 
aparelho estiver ligado e funcionando corretamente, o ar novo 
vindo do aparelho empurra o ar expirado para fora através da porta 
de exalação da máscara. Porém, quando o aparelho não estiver 
operando, não será fornecido ar fresco suficiente através da máscara, 
e o ar expirado poderá ser respirado novamente. 

Se você estiver utilizando uma máscara completa (uma máscara que 
cobre tanto a sua boca quanto o seu nariz), a máscara deverá estar 
equipada com uma válvula de segurança (inspiratória). 

Não puxe nem estique o tubo. Isso pode resultar em fugas no circuito.

Inspecione o tubo quanto a danos ou desgaste. Descarte e substitua 
o tubo conforme necessário.

Aparelho com 
funcionamento 
inadequado

Se você observar alguma alteração inexplicada no desempenho do 
aparelho, se ele estiver emitindo sons incomuns, se for derramada 
água dentro do gabinete ou se o gabinete estiver rachado ou 
quebrado, descontinue o uso e entre em contato com seu fornecedor.

Cabo de energia Passe o cabo de energia para a tomada de maneira que impeça que 
alguém tropece no cabo ou que ele interfira em cadeiras ou outros 
móveis.

Esse aparelho é ativado quando o cabo de energia é conectado.

Use apenas cabos de energia fornecidos pela Philips Respironics 
para este aparelho. Usar cabos de energia não fornecidos pela 
Philips Respironics poderá causar superaquecimento ou danos ao 
aparelho.

Para evitar riscos de estrangulamento, certifique-se de que todos 
os cabos conectados ao aparelho e ao kit de bateria estejam 
posicionados adequadamente.
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Acessórios Não use nenhum acessório, peça removível e materiais não 
recomendados pela Philips Respironics. Peças ou acessórios 
incompatíveis podem resultar em mau desempenho.

A porta de carregamento USB foi projetada apenas para uso na carga 
de um aparelho móvel, como um telefone celular. Verifique se não 
há acessórios adicionais conectados ao aparelho móvel enquanto 
estiver conectado a essa porta de carregamento.

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos 
especificados pelo fabricante deste equipamento pode resultar em 
aumento de emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade 
eletromagnética deste equipamento e resultar em operação 
inadequada.

Oxigênio Ao utilizar oxigênio com este sistema, a fonte de oxigênio deve 
obedecer às normas locais relativas a oxigênio para fins médicos.

Não conecte o aparelho a uma fonte de oxigênio desregulada ou de 
alta pressão.

Quando usar oxigênio com esse sistema, coloque uma válvula de 
pressão da Philips Respironics em linha com o circuito do paciente 
entre o aparelho e a fonte de oxigênio. A válvula de pressão ajuda a 
evitar o refluxo de oxigênio do circuito do paciente para o aparelho 
quando a unidade está desligada. Não usar a válvula de pressão 
pode resultar em risco de incêndio.

O oxigênio sustenta a combustão. Não deve ser utilizado oxigênio ao 
fumar ou na presença de uma chama aberta.

Não use o aparelho na presença de uma mistura anestésica 
inflamável em combinação com oxigênio ou ar, na presença de óxido 
nítrico ou um ambiente enriquecido com oxigênio.

Não utilize o aparelho perto de uma fonte de vapores tóxicos ou 
nocivos.

Quando for utilizado oxigênio com este sistema, ligue o aparelho 
antes de ligar o oxigênio. Desligue o oxigênio antes de desligar o 
aparelho. Isso impedirá o acúmulo de oxigênio no aparelho. 
Explicação da advertência: Quando o aparelho não estiver em 
funcionamento e o fluxo de oxigênio estiver ligado, o oxigênio 
fornecido para o tubo poderá ficar acumulado no interior do 
aparelho. O oxigênio acumulado no gabinete do aparelho representa 
um risco de incêndio.
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EMC O uso deste equipamento adjacente ou empilhado sobre outro equi-
pamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação incorreta.

A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos 
Fabricantes da Indústria em Saúde, dos EUA) recomenda que uma 
separação mínima de 15,2 cm seja mantida entre um telefone sem fio 
e um marca-passo para evitar uma possível interferência com o marca-
passo. A comunicação por Bluetooth integrada do DreamStation Go 
deve ser considerada um telefone sem fio nesse sentido.

Não use este aparelho próximo a equipamentos cirúrgicos de alta 
frequência e da sala blindada de radiofrequência de um
sistema elétrico para ressonância magnética, na qual a intensidade 
dos distúrbios eletromagnéticos é alta.

Cuidados e 
manutenção

Inspecione periodicamente fios elétricos, cabos, tubos e acessórios 
quanto a danos ou sinais de desgaste. Descontinue o uso e substitua 
se estiver danificado.

Reparos e ajustes devem ser realizados apenas pela equipe 
autorizada da Philips Respironics. Assistência não autorizada pode 
causar lesões, anular a garantia ou resultar em danos de alto custo ao 
aparelho. Entre em contato com seu fornecedor para manutenção.

Não tente modificar o aparelho ou o kit de bateria de maneira alguma.

Verifique periodicamente o status da carga da bateria e recarregue-a 
se estiver esgotada. 

Para evitar choque elétrico, sempre desconecte o cabo de energia 
da tomada de parede antes de fazer manutenção no aparelho. 
NÃO submerja o aparelho em nenhum fluido.

Não mergulhe o kit de bateria em água ou em qualquer líquido.

Asfixia Este aparelho contém peças pequenas que podem resultar em risco 
de asfixia.

Nebulização A nebulização ou umidificação pode aumentar a resistência dos filtros 
do sistema respiratório e o operador deve monitorar frequentemente 
o filtro do sistema respiratório para aumentar a resistência e o 
bloqueio para garantir a entrega da pressão terapêutica.

Geral Entre em contato com o seu profissional de saúde em caso de 
recorrência dos sintomas de apneia do sono.

  Cuidados

Um cuidado indica a possibilidade de danos ao aparelho.

EMC Equipamentos médicos elétricos precisam de precauções especiais no 
que se refere à EMC (Interferência Eletromagnética) e necessitam ser 
instalados de acordo com as informações da EMC. Entre em contato 
com seu fornecedor em relação às informações de instalação da EMC.
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Comunicações 
de RF móveis

Equipamentos portáteis de comunicação por RF (inclusive periféricos 
como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a 
30 cm de distância de qualquer parte do [EQUIPAMENTO ME ou 
SISTEMA ME], inclusive dos cabos especificados pelo fabricante. 
Caso essa distância não seja mantida, poderá haver degradação do 
desempenho do equipamento.

Uso do aparelho Antes de operar o aparelho, verifique se as duas tampas estão 
encaixadas sempre que algum dos acessórios, como o kit de bateria, 
não estiver instalado.

Se estiver sendo usado em um ambiente portátil, verifique se o 
aparelho terapêutico está fixado adequadamente.

Descarga 
eletrostática 
(ESD)

Não toque em pinos de conectores, nem faça conexões sem precauções 
especiais. Procedimentos de precaução incluem métodos para prevenir 
o acúmulo de carga eletrostática (por exemplo, ar-condicionado, 
umidificação, assoalhos condutores, roupas não sintéticas), descarga 
do corpo de uma pessoa para a estrutura do equipamento ou do 
sistema ou para a terra. Recomenda-se que todos os indivíduos que vão 
manusear este aparelho entendam esses procedimentos de precaução 
pelo menos como parte do seu treinamento.

Condensação A condensação pode danificar o aparelho. Se o aparelho tiver sido 
exposto a temperaturas muito altas ou muito baixas, deixe-o ajustar-se 
à temperatura ambiente (temperatura operacional) antes de iniciar a 
terapia. Não opere o aparelho fora da faixa de temperatura operacional 
mostrada na seção Especificações mais adiante neste manual.

Filtros É necessário um filtro reutilizável Philips Respironics não danificado 
e adequadamente instalado, ou um filtro fino descartável, para a 
operação adequada.

Filtros de entrada obstruídos podem resultar em alta temperatura de 
operação, o que pode afetar o desempenho do aparelho. Examine 
regularmente os filtros de entrada conforme necessário para verificar 
a integridade e a presença de detritos acumulados.

Nunca instale um filtro úmido no aparelho. É necessário garantir 
tempo de secagem suficiente para o filtro após o enxágue.

Garanta que orifícios de entrada de ar na lateral do aparelho 
não estejam bloqueados por roupa de cama, cortinas ou outros 
itens. O ar deve circular livremente ao redor do aparelho para que 
o sistema funcione apropriadamente.

Kit de bateria Não exponha o kit de bateria a temperaturas extremas (consulte 
a seção Especificações para ver as especificações de temperatura). 
Se o kit de bateria ficar muito quente ou muito gelado, deixe-o voltar 
à temperatura ambiente antes do uso.

Não há peças reparáveis pelo usuário no interior do kit de bateria. 
Portanto, não tente desmontá-lo ou consertá-lo.
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Cabos de 
extensão

Não use cabos de extensão com esse aparelho.

Posicionamento 
do aparelho

Não coloque o aparelho dentro ou sobre nenhum recipiente que 
possa coletar ou conter água.

Não coloque o aparelho diretamente sobre carpetes, tecidos ou 
outros materiais inflamáveis.

Uso de tabaco A fumaça do tabaco poderá provocar o acúmulo de alcatrão, o que 
poderá resultar no funcionamento incorreto do aparelho.

Contraindicações

Ao avaliar os riscos e benefícios relativos ao uso deste equipamento, o médico deve 
compreender que este aparelho pode gerar pressões de até 20 cm H2O. No caso de ocorrer 
certas condições de falha, a pressão máxima de 40 cm H2O é possível. Estudos mostraram 
que as seguintes condições preexistentes podem contraindicar o uso da terapia de pressão 
positiva contínua nas vias respiratórias (CPAP pela sigla em inglês) para alguns pacientes:

• Doença bolhosa pulmonar

• Hipotensão arterial patológica

• Via respiratória superior com bypass

• Pneumotórax

• Foi relatado um caso de pneumocéfalo em um paciente que estava utilizando 
pressão positiva contínua nas vias respiratórias. Recomenda-se especial atenção 
ao receitar a terapia CPAP (Pressão positiva contínua nas vias respiratórias) 
a pacientes suscetíveis, como aqueles com: vazamentos de fluído cérebro-
espinhal, anomalias da placa cribriforme, histórico de traumatismo craniano e/ou 
pneumocéfalo. (Chest 1989; 96:1425-1426)

O uso da terapia de pressão positiva nas vias respiratórias pode ser temporariamente 
contraindicado se você apresentar sinais de sinusite ou infecções no ouvido médio. Não 
utilize em pacientes com bypass das vias respiratórias superiores. Entre em contato com 
seu profissional médico se tiver alguma dúvida sobre sua terapia.
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Glossário de símbolos de segurança
Os símbolos a seguir podem ser exibidos no aparelho e nos acessórios:

Símbolo Título e significado

Manual do operador; instruções de operação
Consulte as instruções de uso.

Para uso em viagem aérea. Cumpre a norma RTCA/DO-160G, seção 21, 
categoria M.

CA (corrente alternada)
Indica na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para 
corrente alternada; para identificar os terminais relevantes.

Coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos conforme a 
Diretiva 2012/19/UE da Comunidade Europeia (CE).

Bateria de íons de lítio
Símbolo geral da bateria de íons de lítio de recuperação/reciclável.

Símbolo de Bluetooth®
Indica que o aparelho possui recursos Bluetooth.

IP22 Equipamento à prova de respingos
Proteção contra a entrada de objetos estranhos sólidos ≥12,5 mm de diâmetro
Proteção contra a entrada de água com efeitos nocivos pingando (15° inclinado)

Radiação eletromagnética não ionizante
Indica que o equipamento inclui transmissores de RF.

Cuidado, consulte os documentos que acompanham o produto.

Aparelhos eletrostáticos sensíveis (símbolo de aviso de ESD)
Atenção – Observe as precauções para manusear aparelhos eletrostáticos 
sensíveis.

Conexão serial

Equipamento Classe II (isolamento duplo)
Identifica um equipamento que cumpre com os requisitos de segurança 
determinados para equipamentos da Classe II.
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Símbolo Título e significado

Mantenha protegido da luz solar
Indica que o aparelho médico precisa de proteção contra fontes de luz.

Peça aplicada do tipo BF
Identifica uma peça aplicada do tipo BF em conformidade com a IEC 60601-1.

Não desmonte.

Somente para uso em ambiente interno
O equipamento é projetado principalmente para uso interno.
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A CPAP do DreamStation Go é um aparelho terapêutico de pressão positiva contínua nas 
vias aéreas, desenvolvido para o tratamento de apneia obstrutiva do sono (AOS). 

Vários acessórios também estão disponíveis para uso com seu aparelho. Entre em contato 
com seu fornecedor para adquirir os acessórios não inclusos em seu sistema.

Conteúdo do sistema

Seu sistema DreamStation Go pode incluir os seguintes itens: 

• Aparelho • Cartão microSD (opcional)

• Manual do usuário • Filtro fino descartável (opcional)

• Filtro reutilizável • Kit de bateria (opcional)

• Tubo microflexível de 12 mm 
(tipo 12)

• Umidificador aquecido (opcional)

• Cabo de energia de 1,83 m 

Observação

Se algum desses itens não for encontrado, entre em contato com seu fornecedor. 

Observação

Para obter informações sobre o umidificador aquecido, consulte o manual do 
usuário do umidificador aquecido DreamStation Go.

Acessórios

Os seguintes acessórios estão disponíveis para o seu sistema DreamStation Go:

• Cabo de comunicação serial 
de 1,83 m (com ferrites)

• Cabo de energia de 3,04 m

• Kit para viagem pequeno • Kit para viagem médio

• Tubo padrão de 15 mm (tipo 15) • Tubo de desempenho de 22 mm (tipo 22)

• Filtro de bactérias • Válvula de pressão (para uso com 
oxigênio suplementar)

Observação

O cabo de carregamento do seu aparelho móvel não deve exceder 1,83 m.

2. Visão geral do sistema
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Diagrama do sistema

A figura acima ilustra alguns dos recursos do aparelho, descritos na tabela a seguir.

Nº Recurso Descrição

1 Botão de ligar/desligar 
terapia  Inicia e para o fluxo de ar para a terapia.

2 Touchscreen do visor Essa é a interface do usuário para o aparelho 
terapêutico.

3 Sensor de luz ambiente Detecta os níveis de luz ambiente e ajusta o brilho 
da tela de exibição.

4 Porta de saída de ar Conecte o tubo aqui.

5 Conector serial Acesse o conector serial aqui. 
6 Entrada de alimentação CA Conecte o cabo de energia aqui.

7 Acesso ao kit de bateria Esta tampa desliza para abrir acesso à conexão do 
kit de bateria.

8 Cartão microSD Acesse o cartão microSD aqui.

9 Porta de carregamento 
móvel

Acesse aqui a porta de carregamento USB para uso 
do aparelho móvel.

10 Acesso ao filtro Acesse o filtro aqui. 

1

2
3

4
5

6 7

8
9

10
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Onde colocar o aparelho

Coloque o aparelho em uma superfície firme e plana, em um lugar de fácil alcance de 
onde você pretende usá-lo. O aparelho deverá ficar em um nível mais baixo em relação 
à sua posição ao dormir. Garanta que o aparelho esteja longe de qualquer equipamento 
de aquecimento ou resfriamento (por exemplo, ventilações de ar forçado, aquecedores, 
aparelhos de ar condicionado).

Observação 

Ao posicionar o aparelho, garanta que o cabo de energia esteja acessível, pois 
remover a energia é a única maneira de desligar o aparelho.

Fornecimento de energia de corrente alternada (CA) ao aparelho

Conclua as etapas a seguir para operar o aparelho, conectando o cabo de energia CA 
a uma tomada elétrica.

1. Insira o conector do cabo de energia na entrada de energia na parte de trás do aparelho.

2. Conecte a extremidade com pino do cabo de energia CA a uma tomada elétrica 
que não seja controlada por um interruptor de parede.

3. Certifique-se de que todos os cabos estão bem conectados.

3. Aparelho terapêutico
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Como iniciar o aparelho

1. Certifique-se de que há alimentação de energia para o aparelho. Toque em 
qualquer lugar da tela de exibição para ativar o aparelho.

Nº Recurso

1 Botão de ligar/desligar terapia

2 Touchscreen do visor

2. Coloque o conjunto da máscara. Consulte as instruções que acompanham a máscara.

3. Toque no botão de terapia  na parte superior do aparelho para ligar o fluxo de 
ar e iniciar a terapia. A pressão administrada no momento será exibida na tela. 
O botão de terapia destina-se apenas para terapia.

4. Uma pequena quantidade de fuga da máscara é normal e aceitável. Corrija fugas 
excessivas da máscara ou irritação nos olhos ajustando o fixador de cabeça 
da máscara. Consulte as instruções fornecidas com a máscara para obter mais 
informações ou consulte a seção Verificação do ajuste da máscara.

5. Toque no botão de terapia novamente para desligar a terapia. Para desligar a terapia 
quando a tela de exibição estiver desligada, coloque e mantenha um dedo na tela 
por três segundos. Como alternativa, toque em qualquer lugar da tela de exibição 
para ativá-lo e, em seguida, toque no botão de terapia para desligar a terapia.

Observações

• Se estiver usando o aparelho em uma cama com cabeceira, tente colocar o tubo 
sobre a cabeceira. Isso pode reduzir a tensão sobre a máscara. 

• Durante a terapia, se houver uma perda de energia, o aparelho retornará à tela 
inicial quando a energia for restaurada. Você poderá reiniciar a terapia conforme 
necessário.

1
2
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Navegando nas telas do aparelho

A interface do usuário (IU) deste aparelho permite ajustar as configurações do aparelho 
e visualizar informações sobre a sua terapia. A interface compreende a tela de exibição 
e o painel de toque. Deslize o dedo à esquerda ou à direita no painel de toque para 
percorrer as opções do menu na tela de exibição.

Para ajustar uma configuração:

1. Deslize o dedo na touchscreen até encontrar a opção de menu desejada.

2. Toque na opção de menu desejada.

3. Deslize o dedo na touchscreen até encontrar a opção de submenu e toque para 
selecionar essa configuração.

4. Deslize o dedo na touchscreen para alterar a configuração.

5. Toque no ícone ou toque na seta para cima  no canto superior esquerdo do visor 
para salvar a configuração e retornar à opção de menu anterior.

Observação

• O ícone de deslizar o dedo  em qualquer tela indica para deslizar o dedo no visor 
para a esquerda ou direita para executar uma ação.

• O ícone de toque  em qualquer tela indica que o visor deve ser pressionado para 
realizar uma ação.

• Tocar na seta para baixo no visor quando a seta para baixo  aparecer em 
qualquer tela o levará a um submenu com mais opções de menu. Tocar na seta 
para cima no visor quando a seta para cima  aparecer em qualquer submenu 
o levará de volta ao menu principal.

• As telas mostradas neste manual são exemplos apenas para referência.  As telas reais 
podem variar conforme o modelo do aparelho e as configurações do fornecedor.
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Configurações de navegação do menu de Terapia Ligada

Enquanto o aparelho estiver administrando a terapia, você pode ajustar ou visualizar as 
configurações a seguir. 

Nº Recurso Descrição

1 Pressão da terapia Exibe a pressão administrada no momento.

2 Recurso de rampa Se a Rampa estiver habilitada, pressione o ícone Rampa para 
retornar o aparelho para a pressão de configuração da Rampa.

3 MyStart
Reiniciar

Se o MyStart estiver habilitado, pressione o ícone Reiniciar para 
retornar o aparelho para a pressão de configuração do MyStart.

 

Observação: Os recursos MyStart e Ramp não estão disponíveis ao mesmo tempo. Seu 
fornecedor habilitará apenas um.

Recurso de rampa

A Rampa é um recurso de conforto que reduz a pressão do ar quando você está tentando 
dormir. A pressão aumentará (elevará) gradualmente até atingir a configuração prescrita, 
permitindo que você adormeça com mais conforto.

Se a rampa estiver ativada no seu aparelho, depois de ligar o fluxo de ar, toque no ícone 
Rampa ( ) no visor. Você pode usar o recurso de rampa quantas vezes quiser.

Quando tocar no ícone Rampa, a tela de terapia mudará para refletir a rampa na pressão 
e os números dentro do círculo azul refletirão o aumento gradual da pressão.

1

2 3
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O aparelho tem dois modos de rampa. O modo de rampa padrão aumenta a pressão 
a uma taxa contínua.  Como alternativa, o modo SmartRamp mantém uma pressão menor 
constante até o aparelho detectar que você precisa de mais pressão.

Recurso MyStart

O recurso MyStart permite escolher uma pressão de CPAP Automática inicial, aquela que 
você se sente mais confortável para adormecer. Se a pressão estiver muito baixa ou muito 
alta quando tentar adormecer, você pode ajustar a pressão de MyStart para cima ou para 
baixo no menu Meu conforto. 

Se o MyStart estiver habilitado, a Pressão de MyStart será a pressão que você receberá 
quando ligar o fluxo de ar, até que o Tempo de MyStart expire. Você pode retornar à 
Pressão de MyStart a qualquer momento durante a noite, tocando no ícone Reiniciar .

Quando você ligar o fluxo de ar ou tocar no ícone Reiniciar, o círculo azul na tela de 
terapia mudará para refletir que o tempo nesse recurso está se aproximando do Tempo de 
MyStart. Os números dentro do círculo azul refletirão inicialmente a Pressão de MyStart. 
À medida que a noite avança, esse número será atualizado para refletir qualquer alteração 
de terapia necessária entre a Pressão de MyStart e a pressão máxima do aparelho. 



3. Aparelho terapêutico

16

Configurações de navegação do menu de Terapia Desligada

Na tela Inicial, é possível navegar entre as cinco opções a seguir: 

Bateria Minhas 
informações

Meu conforto Meu 
aparelho

Meu suporte

Bateria Este menu é visível quando o kit de bateria está conectado. 
Consulte detalhes no Capítulo 7, Kit de bateria.

Minhas informações Esse menu apresenta estatísticas resumidas do uso da terapia.

Meu conforto Esse menu contém configurações de conforto que você pode 
ajustar conforme necessário.

Meu aparelho Esse menu contém configurações do aparelho que você pode 
alterar.

Meu suporte Esse menu contém informações que seu fornecedor pode pedir 
que você leia para que ele possa auxiliá-lo melhor por telefone.
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Minhas informações 

Ao selecionar Minhas informações, você poderá visualizar as telas a seguir. Não 
é possível alterar as configurações no menu Minhas informações. Essas telas são 
somente para referência. O fornecedor pode solicitar essas informações periodicamente. 
Se alguma das opções abaixo não estiver visível, seu fornecedor não a habilitou.

Ícone Texto Descrição

AHI

Última 
sessão

Essa tela exibe a quantidade de tempo que o usuário está 
de fato recebendo a terapia no aparelho, o valor dos índices 
de apneia/hipopneia (IAH) e o valor de “100% menos fuga 
grande”, referente ao período de um dia mais recente.

Horas de 
terapia

Essa tela exibe a quantidade de tempo que o usuário está 
de fato recebendo a terapia no aparelho para o período de 
tempo de um dia mais recente. Também exibe a quantidade 
média de tempo que o paciente está de fato recebendo a 
terapia nos últimos sete e 30 dias.

IAH IAH Essa tela exibe o valor dos índices de apneia/hipopneia (IAH) 
referente ao período de um dia mais recente. Também exibe 
a média desses valores de IAH por noite individuais em um 
período de sete e de 30 dias.

Ajuste da 
máscara

Exibe o valor “100% menos fuga grande”. Fuga grande é 
a percentagem de tempo em que a fuga da máscara foi 
tão grande que o aparelho não conseguiu mais identificar 
eventos respiratórios com exatidão estatística. Exibe o valor 
para o período de um dia mais recente, bem como os valores 
para os últimos 7 e 30 dias.

CSR Respiração 
periódica

Exibe a percentagem do tempo que um usuário passou em 
respiração periódica. Exibe o valor para o período de um 
dia mais recente, bem como os valores para os últimos 7 e 
30 dias. Se você observar um grande aumento no percentual 
de tempo em respiração periódica indicado aqui, entre em 
contato com seu fornecedor para obter assistência.

90% Pressão 
90%

Essa tela exibe o valor de Pressão 90% para o período de 1 dia 
mais recente, bem como os valores para os últimos 7 e 30 dias.
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Meu conforto 

Ao selecionar Meu conforto, você poderá visualizar as telas a seguir. Você pode alterar as 
configurações no menu de configuração. Essas telas serão exibidas apenas se estiverem 
disponíveis e ativadas no seu aparelho.  Se alguma das opções abaixo não estiver visível, 
seu fornecedor não a habilitou. Se houver um ícone de trava  nessa tela, isso indicará 
que seu fornecedor bloqueou essa configuração e você não poderá alterá-la.

Ícone Texto Descrição

Rampa Isso exibe a pressão de início da rampa. É possível aumentar 
ou diminuir a pressão inicial da rampa em incrementos de 
0,5 cmH2O. 

Duração da 
Rampa

Quando você configura a Duração da Rampa, o aparelho 
aumenta a pressão do valor configurado na tela da rampa para 
a pressão terapêutica pelo tempo especificado aqui. 

MyStart 
Pres

Exibe a Pressão de MyStart atual. É possível ajustar a pressão 
de 4,0 a 20,0 cmH2O em incrementos de 0,5 cmH2O.

MyStart
Tempo

Quando você define o Tempo de MyStart, o aparelho substituirá 
a pressão mínima da terapia durante o período especificado aqui.

Flex
(Tipo)

Permite selecionar o tipo de alívio de pressão de ar que você 
sente ao expirar durante a terapia, nos tipos Flex disponíveis 
no seu aparelho. Você também pode desligar esse recurso.

Flex
(Nível)

Isso permite ajustar o nível de alívio de pressão do ar que você 
sente ao expirar durante a terapia. Seu fornecedor pode ativar 
ou desativar esse recurso. Quando o seu fornecedor ativa o 
Flex, um nível já está definido para você no aparelho. É possível 
aumentar ou diminuir a configuração de 1 a 3. A configuração de 
“1” oferece uma pequena quantidade de alívio de pressão, com 
números mais altos oferecendo alívio adicional.

Tipo de 
máscara

Se estiver usando uma máscara Philips Respironics com o seu 
DreamStation Go, verifique as instruções da máscara para 
uso de um valor de controle de resistência “System One” 
(por exemplo, X1, X2). Se houver, defina o valor do controle 
de resistência “System One” especificado para a sua máscara 
Philips Respironics, a fim de obter o alívio de pressão ideal 
(Flex). Entre em contato com seu fornecedor se não conseguir 
encontrar essa configuração de resistência na sua máscara.
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Ícone Texto Descrição

Tipo de 
tubo

Com essa configuração você pode selecionar o tipo de tubo 
correto que está usando com o aparelho. Você pode escolher 
(12) para o tipo de tubo Philips Respironics 12, (15) para o tipo 
de tubo Philips Respironics 15 ou (22) para o tipo de tubo 
Philips Respironics 22. 
Observação: Os tipos 12 e 15 de tubo são identificados no 
balonete com o símbolo identificador do tubo: “12” ou “15”. 
O tipo de tubo 22 não tem nenhum identificador no balonete.

Verificação 
do ajuste 
da máscara

Esse recurso permite verificar o ajuste da máscara antes do 
início da terapia. Isso é feito medindo a quantidade de fuga.

Meu aparelho 

Ao selecionar Meu aparelho, você poderá visualizar as telas a seguir. Você pode alterar as 
configurações no menu de configuração. Essas telas serão exibidas apenas se estiverem 
disponíveis e ativadas no seu aparelho.  Se alguma das opções abaixo não estiver visível, 
seu fornecedor não a habilitou.

Ícone Texto Descrição

Botão 
Ligado da 
terapia

Essa configuração controla o anel de luz LED do botão de 
terapia durante a terapia. O anel de luz LED permanecerá aceso 
durante a terapia se você selecionar Luz Ligada. O anel de luz 
LED diminuirá com a luz de fundo do visor se você selecionar 
Luz Dimerizada.

Idioma Esse recurso permite escolher qual idioma exibir na interface.

Bluetooth Esse recurso permite ligar e desligar o Bluetooth. Ainda, permite 
limpar o emparelhamento com um aparelho Bluetooth compatível.

Tempo Essa configuração permite ajustar o horário. A configuração 
padrão é o horário do meridiano de Greenwich, mas é possível 
ajustar o horário em incrementos de 30 minutos conforme seu 
fuso horário local.
Observação: Essa configuração de horário não deve ser usada 
como uma função de relógio no aparelho. É utilizada para alinhar 
os dados da terapia com os relatórios de dados de seu fornecedor.
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Meu suporte 

Ao selecionar Meu suporte, você poderá visualizar as telas a seguir. Não é possível 
alterar as configurações no menu Meu suporte. Essas telas são somente para referência. 
O fornecedor pode solicitar essas informações periodicamente. Se alguma das opções 
abaixo não estiver visível, seu fornecedor não a habilitou.

Ícone Texto Descrição

Aparelho 
(Info)

Essa tela exibe as informações do seu aparelho terapêutico: 
número de série, modelo e versão do software.

Terapia (Info) Esta tela exibe informações da terapia que podem ser 
solicitadas pelo seu fornecedor para lhe fornecer suporte.

Informações 
por tel.

Essa tela exibe o total de horas de terapia e o total de horas 
de ventilador para o aparelho, e um número de verificação de 
conformidade usado por seu fornecedor para validar os dados 
fornecidos por você. Esses são os dados obtidos nessa tela.

Desempenho 
(Verificação)

Seu aparelho está equipado com uma ferramenta de 
autodiagnóstico chamada Verificação de desempenho. 
Essa ferramenta pode avaliar o aparelho quanto a 
determinados erros. Ela também permite compartilhar as 
principais configurações do aparelho com seu fornecedor. 
Use a Verificação de desempenho quando instruído pelo seu 
fornecedor. 
Na conclusão da varredura, a tela exibirá uma marca de 
seleção verde se nenhum problema for detectado. Se 
o aparelho exibir um “X” vermelho, entre em contato com seu 
fornecedor para obter assistência.

A-Trial A-Trial Se o modo de teste automático estiver disponível, essa tela 
exibirá Dias: xx/xx (em que xx/xx é o número de dias de teste 
concluídos / número de dias de teste selecionados).  
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Verificação do ajuste da máscara

O recurso Verificação do ajuste da máscara opcional pode ser ativado ou desativado pelo 
fornecedor. Esse recurso permite verificar o ajuste da máscara antes do início da terapia. 

1. Coloque o conjunto da máscara. Consulte as instruções da máscara, se necessário. 

2. Navegue para a tela Verificação do ajuste da máscara em Meu conforto 
e pressione o visor para iniciar a verificação.

3. O aparelho administrará uma pressão de teste enquanto a tela faz a contagem 
regressiva de 40 segundos. 

4. Após o término do teste, a tela exibirá uma marca de seleção verde ou um “X” 
vermelho. A marca de seleção verde indica que há uma quantidade adequada de 
fuga. O “X” vermelho indica que a fuga pode afetar o desempenho do aparelho, 
porém, o aparelho permanecerá funcional e administrará a terapia.

Observação

Se você escolher tentar melhorar o ajuste da máscara, poderá interromper a terapia, 
aprimorar o ajuste da máscara e executar novamente a Verificação do ajuste da 
máscara. Consulte o procedimento de ajuste adequado nas instruções enviadas com 
a máscara e o fixador de cabeça.
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Emparelhamento do aparelho terapêutico ao aparelho móvel  
habilitado com Bluetooth®

Seu aparelho pode ter a tecnologia sem fio Bluetooth, um dos métodos que pode 
ser usado para transferir os dados do aparelho terapêutico para o DreamMapper. 
O DreamMapper é um sistema móvel e com base na web, projetado para ajudar 
a melhorar sua experiência de terapia do sono.

Observações

• Você pode somente emparelhar seu aparelho terapêutico a um aparelho móvel por vez.

• O emparelhamento funciona melhor quando o aparelho terapêutico e o aparelho 
móvel estão no mesmo ambiente.

• A versão atual do DreamMapper conduzirá você por essas instruções.

• Após o emparelhamento inicial, você terá 30 segundos para concluir 
a configuração. Depois desse tempo, ela será automaticamente cancelada.

Siga as etapas abaixo para emparelhar manualmente seu telefone celular ou tablet.

1. Instale o DreamMapper no seu aparelho móvel.

2. Com o aparelho terapêutico ligado e o ventilador desligado, inicie a configuração 
Bluetooth no aplicativo para aparelhos móveis DreamMapper.

3. O aparelho terapêutico aparecerá como PR BT XXXX (XXXX serão os últimos quatro 
dígitos do número de série listado na parte inferior do seu aparelho terapêutico ou 
nas configurações do Meu suporte).

4. Seu aparelho móvel exigirá que você confirme o emparelhamento por meio de um 
destes dois métodos:

 — Inserção de um código PIN

O ícone a seguir aparecerá na tela do seu aparelho terapêutico com Parear?: 

Deslize o dedo à esquerda ou à direita para selecionar “sim” e toque no visor para 
confirmar sua configuração. O aparelho terapêutico exibirá um PIN de seis dígitos. 
Digite esse PIN no aparelho móvel para concluir o emparelhamento.

 — Confirmação de um código PIN

O ícone a seguir aparecerá na tela do seu aparelho terapêutico com um PIN de 
seis dígitos e Parear?:

   
Verifique se o PIN é o mesmo tanto no aparelho terapêutico quanto no aparelho 
móvel. Nesse caso, deslize o dedo no visor do aparelho terapêutico para 
selecionar “sim” e toque no visor para selecioná-lo. Por fim, aceite no aparelho 
móvel para concluir o emparelhamento.
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Mensagens pop-up do aparelho

Os pop-ups do aparelho são mensagens que aparecem na tela da interface do usuário. 
Mensagens pop-up adicionais estão contidas em cada capítulo.

A tabela a seguir resume as mensagens:

Condição Ícone Descrição Causa 
possível

Ação

Tempo Solicita para configurar 
a hora.

n/a Defina a hora no seu 
aparelho.

Ajuste da 
Pressão de 
MyStart

Defina a configuração 
da Pressão de MyStart.

n/a Ajuste sua Pressão de 
MyStart e toque no visor 
para salvar e limpar 
a mensagem.

Progresso do 
sono

n/a Mostra um resumo de 
três noites da terapia.

n/a Toque no visor para 
confirmar e limpar 
a mensagem.

Alteração 
aceita

Confirma a aceitação 
da alteração de 
prescrição ou upgrade 
do aparelho.

n/a Toque no visor para 
confirmar e limpar 
a mensagem.

Pressão de 
EZ-Start 
incrementada 
para xx.x

Exibido quando 
o EZ-Start está 
ativado e o aparelho 
está aumentando 
a configuração da 
pressão da terapia 
para a próxima sessão.

n/a Nenhuma ação 
é necessária.

Parear?: 
123456 
Sim/Não

Solicita a aceitação 
ou a recusa do 
emparelhamento 
com um aparelho 
compatível com 
Bluetooth. Esse 
aparelho pode ser 
identificado pelos 
dígitos exibidos.

n/a Deslize o dedo no 
visor para aceitar 
o emparelhamento (Sim) 
ou recusar (Não) e toque 
no visor para confirmar 
a seleção. O pop-up 
expirará após 30 segundos 
e o emparelhamento será 
cancelado se você não 
selecionar Sim.
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Condição Ícone Descrição Causa 
possível

Ação

Senha 
Bluetooth LE

Solicita a aceitação 
ou a recusa do 
emparelhamento 
com um aparelho 
compatível com 
Bluetooth, antes de 
exibir a senha de 
emparelhamento.

n/a Se você selecionou 
Sim para aceitar o 
emparelhamento, a Senha 
Bluetooth LE exibirá uma 
senha na tela. Insira essa 
senha no seu aparelho 
móvel para emparelhar. 
O pop-up expirará 
após 30 segundos e o 
emparelhamento será 
cancelado se você não 
usar a senha.

Mensagem ao 
paciente

Mensagem do seu 
fornecedor.

n/a Toque no visor para 
confirmar e limpar a 
mensagem.

Alteração 
rejeitada

Uma prescrição 
ou alteração de 
configurações foi 
rejeitada.

Alteração 
faltando 
ou 
incorreta.

Entre em contato com seu 
fornecedor.

Manutenção 
necessária

Indica um erro que 
coloca o aparelho no 
“Estado seguro”. Isso 
permite que a energia 
permaneça ligada, 
mas o fluxo de ar está 
desativado.

Erro do 
aparelho

Desconecte o aparelho 
da energia. Recoloque 
o cabo de energia para 
restaurar a energia.  Se o 
alerta continuar a ocorrer, 
entre em contato com seu 
fornecedor.

Desligamento 
automático

Exibido quando 
a terapia termina 
devido à função 
de desligamento 
automático.

A más-
cara foi 
removida.

Recoloque a máscara, 
confirme o ajuste 
adequado e ligue o fluxo 
de ar para reiniciar a 
terapia.

Carregando 
idioma e 
reiniciando

Exibido quando 
um novo idioma é 
selecionado no menu.

n/a Nenhuma ação é 
necessária. Atinge o 
tempo limite quando é 
concluído.
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Condição Ícone Descrição Causa 
possível

Ação

Ocupado Exibido quando 
o aparelho está 
temporariamente 
inacessível devido à 
comunicação de dados.

n/a Nenhuma ação é 
necessária.

Atualização 
do software

Solicita a atualização 
do aparelho para as 
alterações no software.

n/a Escolha entre “Sim”/“Não” 
quando solicitado 
a atualizar o software. 
Se “Sim” for selecionado, 
a atualização será feita. 
Não desligue da tomada. 
Se você selecionar “Não”, 
a mensagem será limpa.
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Tipos de tubos

Existem três tipos diferentes de tubo que você pode usar com o seu aparelho terapêutico 
DreamStation Go. Selecione o tipo de tubo no seu aparelho.

Tipo de tubo 12 Tipo de tubo 15 Tipo de tubo 22

O tipo de tubo 12 terá um “12” identificado no balonete do tubo (conforme mostrado na 
imagem acima). O tipo de tubo 15 terá um “15” identificado no balonete do tubo (conforme 
mostrado na imagem acima). O tipo de tubo 22 não tem nenhum número ou símbolo no 
balonete do tubo (conforme mostrado na imagem acima).

Conexão do tubo ao seu aparelho

Para conectar o tubo ao seu aparelho, você precisará dos seguintes acessórios da 
Philips Respironics:

• Máscara nasal ou facial completa (interface) com expiração integrada, ou uma 
máscara nasal ou facial completa (interface) com um aparelho de expiração 
separado fixo (como o Whisper Swivel II)

• Tubo flexível, 1,83 m

• Fixador de cabeça da máscara 

12
15

4. Tubo
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Siga estas etapas para conectar o tubo ao seu aparelho:

1. Insira o balonete do tubo de tipo 12, 15 ou 22 na porta de saída de ar no seu 
aparelho terapêutico.

2. Conecte o tubo à máscara. Para posicionamento e colocação adequados, consulte 
as instruções enviadas com a máscara.

Observações

• Use o adaptador de máscara fornecido se sua máscara não se conectar diretamente 
ao tubo de tipo 12.

• Você pode usar um tubo padrão com um filtro de bactérias. Se necessário, conecte 
um filtro antibacteriano à porta de saída de ar do aparelho e, em seguida, conecte 
o tubo flexível à saída do filtro antibacteriano. Ao usar o filtro de bactérias, o 
desempenho do aparelho poderá ser afetado. Porém, o aparelho continuará 
funcional e administrará a terapia.

• A porta de conexão da máscara (balonete) dos tubos de tipos 12, 15 e 22 mm é de 
22 mm, de acordo com o padrão ISO 5356-1.

Alteração do tipo de tubo

Para alterar seu tipo de tubo, navegue até Meu conforto -> Tipo de tubo. Deslize o dedo 
para a esquerda ou a direita para alternar entre os tipos de tubo.
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Para obter mais informações sobre navegação ou seleção, consulte o Capítulo 3, 
Navegação nas telas do aparelho ou Meu conforto.

Limpeza do tubo e dos adaptadores

No ambiente domiciliar, para uso em um único paciente, limpe o tubo e quaisquer 
adaptadores antes do primeiro uso e diariamente. Substitua o tubo e os adaptadores 
anualmente.

No ambiente hospitalar, para uso em um único paciente, limpe o tubo e quaisquer 
adaptadores diariamente. Substitua o tubo e os adaptadores semanalmente.

Requisitos:

• Solução líquida de detergente para louça: 1 colher de chá de detergente líquido 
para 3,8 litros de água morna.

1. Desconecte o tubo flexível do aparelho. 

2. Lave gentilmente o tubo em uma solução de água morna com detergente neutro. 

3. Enxágue bem. 

4. Seque ao ar livre. Inspecione o tubo quanto a danos ou desgaste. Descarte 
e substitua, conforme necessário.

Mensagens pop-up do aparelho sobre o tubo

Os pop-ups do aparelho são mensagens que aparecem na tela da interface do usuário.

Condição Ícone Descrição Causa 
possível

Ação

Baixa fuga: 
Verifique 
a máscara 
e o tubo

Via aérea 
bloqueada

Bloqueio 
no tubo ou 
máscara

Verifique se o tubo não está 
pressionado ou dobrado de modo 
a restringir o fluxo de ar. Verifique 
se a máscara está adequadamente 
conectada e livre de obstruções.
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Tipos de filtro

Você pode usar um filtro reutilizável que possa ser enxaguado ou um filtro fino descartável. 

Filtro reutilizável Filtro fino descartável

O filtro reutilizável filtra o pó doméstico normal e o pólen. O filtro reutilizável é fornecido 
com seu aparelho. Enxágue o filtro reutilizável semanalmente e descarte-o mensalmente.

O filtro fino descartável fornece uma filtragem mais completa de partículas finas. O filtro 
fino descartável é recomendado para pessoas sensíveis a fumaça de cigarro ou outras 
partículas pequenas. O filtro fino descartável é vendido separadamente. O filtro fino 
descartável contém a marca da Philips Respironics no meio (mostrada na imagem acima).

NÃO enxágue o filtro fino descartável. Descarte-o mensalmente.

Ao usar o filtro fino descartável, o desempenho do aparelho poderá ser afetado. Porém, 
o aparelho continuará funcional e administrará a terapia.

5. Filtro
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Instalação ou substituição do filtro

Um dos filtros deve estar sempre instalado para operar o aparelho. Se um filtro ainda não 
estiver instalado no aparelho, será preciso pelo menos instalar o filtro reutilizável antes de 
usar o aparelho. 

O aparelho tem um lembrete de filtro de ar automático. A cada 30 dias, o aparelho exibirá 
uma mensagem lembrando que você deve verificar seus filtros e substituí-los conforme 
necessário.

Observação

O lembrete do filtro de ar é apenas uma mensagem. O aparelho não detecta 
o desempenho dos filtros nem reconhece quando um filtro foi substituído.

Siga estas etapas para instalar/substituir um filtro no seu aparelho: 

1. Se estiver substituindo um filtro existente, remova o conjunto do filtro antigo.

2. Insira um filtro seco reutilizável ou um novo filtro fino descartável no acesso ao filtro 
no aparelho. 

Mensagens pop-up do aparelho sobre o filtro 

Os pop-ups do aparelho são mensagens que aparecem na tela da interface do usuário. 

Condição Ícone Descrição Causa 
possível

Ação

Entrada 
bloqueada. 
Verifique 
o filtro.

Via aérea 
bloqueada

Bloqueio na 
entrada do 
aparelho.

Verifique se a entrada de ar do 
aparelho não está obstruída.  
Verifique se os filtros de ar estão 
adequadamente instalados; 
substitua-os, se necessário.
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Existem vários acessórios disponíveis para o seu sistema DreamStation Go, como um 
cartão microSD, um kit de viagem ou um kit de bateria. O aparelho também vem com uma 
porta USB e uma porta micro USB. O kit de viagem está disponível para portabilidade 
conveniente enquanto você viaja com o seu aparelho. Entre em contato com seu 
fornecedor para obter informações adicionais sobre os acessórios disponíveis. Ao usar 
acessórios opcionais, sempre siga as instruções incluídas com os acessórios.

Uso da porta USB e da porta micro USB

O aparelho DreamStation Go vem com uma porta USB e uma porta micro USB. A porta 
USB pode ser usada para carregar seus aparelhos móveis. A porta micro USB pode ser 
usada pelo seu fornecedor para extrair dados da terapia. Remova a tampa sobre cada 
porta para acessar.

Porta USB Porta micro USB

6. Acessórios
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Uso do cartão microSD

O sistema DreamStation Go pode vir com um cartão microSD inserido no slot de 
cartão microSD na lateral do aparelho, para gravar informações para o seu fornecedor. 
O fornecedor pode lhe pedir para retirar o cartão microSD periodicamente e enviá-lo 
para avaliação.

Você usará o filtro para remover o cartão microSD.

Desligue a terapia e siga estas etapas para remover o cartão microSD: 

1. Remova o filtro do aparelho. Consulte a seção Instalação ou substituição do filtro 
no Capítulo 5 deste manual.

2. Use a extremidade do filtro para empurrar o cartão microSD. Isso empurrará 
o cartão microSD para fora do aparelho.
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Mensagens pop-up do aparelho sobre o cartão microSD

Os pop-ups do aparelho são mensagens que aparecem na tela da interface do usuário. 

Condições Ícone Descrição Causa possível Ação

Atividade 
de dados: 
Não remova 
o cartão 
microSD

Leitura/gravação do 
cartão microSD em 
andamento.

n/a Nenhuma ação 
necessária. 
A mensagem será 
limpa quando 
a atividade do 
cartão microSD 
estiver concluída.

Cartão 
microSD 
removido

Indica que o cartão 
microSD foi retirado do 
aparelho terapêutico 
e não foi reinserido 
antes do início da 
sessão de terapia atual.

O cartão microSD 
não foi reinserido 
no aparelho.

Reinsira o cartão 
microSD ou clique 
para limpar o 
alerta.

Erro do cartão 
microSD: 
Remova e 
reinsira

Erro de cartão microSD 
detectado.

O aparelho não 
consegue ler o 
cartão microSD.  
Pode haver um 
problema com 
o cartão microSD 
ou ele foi 
ejetado durante 
uma atividade 
de gravação 
ou inserido 
incorretamente.

Remova o 
cartão microSD 
e insira-o 
novamente. Se 
a mensagem 
reaparecer, entre 
em contato com 
o fornecedor para 
obter um cartão 
para substituição.

Cartão 
microSD cheio

O cartão microSD 
está cheio.

O cartão microSD 
está cheio.

Remova o 
cartão microSD 
e substitua-o 
por um novo 
cartão do seu 
fornecedor.
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Indicadores e botões no kit de bateria

Nº Recurso

1 Botão retrátil

2 Visor de LED

3 Entrada de alimentação CA

• Botão retrátil – O botão retrátil está localizado no visor de LED do kit de bateria.

• Visor de LED – O kit de bateria utiliza uma luz LED verde para indicar o status da 
carga do kit de bateria enquanto está carregando e não está ligado ao aparelho 
terapêutico (carregamento autônomo). O LED estará em um de três modos:

* Estável  quando o kit de bateria estiver totalmente carregado

* Piscando  enquanto está carregando

* Desligado  quando conectado ao aparelho terapêutico

1

2

3

7. Kit de bateria
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• Indicador de carga do kit de bateria durante a terapia – A touchscreen do visor 
mostra o status atual da carga do kit de bateria no canto inferior direito, quando 
o kit está conectado e a terapia está ativa (mostrado abaixo). Um kit de bateria 
totalmente carregado é indicado por quatro barras de carga. As barras de carga 
brancas desaparecem conforme a carga do kit de bateria diminui. Dependendo 
das configurações, da fuga de máscara e das condições ambientais, um kit de 
bateria totalmente carregado dura, em geral, 8 horas. Para mais informações, fale 
com seu fornecedor.

• Indicador de carga do kit de bateria quando a terapia não está ativa – A touchscreen 
do visor mostrará a porcentagem de carga da bateria quando estiver conectada ao 
aparelho terapêutico, mas não estiver em uso (mostrado abaixo). Essa tela aparecerá 
nas seleções do menu principal.

• Alerta do status de carga do kit de bateria – A touchscreen do visor exibirá uma 
bateria com um ponto de interrogação no centro (mostrado abaixo) quando o nível 
de carga não puder ser determinado.
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• Alerta de falha do kit de bateria – A touchscreen do visor exibirá uma bateria com 
um X no interior (mostrado abaixo) quando for detectada uma falha de bateria.

Preparação do kit de bateria para o primeiro uso e recargas

1. Remova o kit de bateria da embalagem. 

2. Insira a extremidade do cabo de alimentação de corrente alternada (CA) no kit 
de bateria. 

3. Insira o cabo de alimentação de CA em uma tomada de CA. O kit de bateria 
começará a carregar automaticamente. 

4. Após a recarga total, o kit de bateria está pronto para uso com o aparelho 
terapêutico DreamStation Go.

Observações

• Carregue periodicamente o kit de bateria, se não for usado regularmente.

• Guarde a embalagem, caso precise devolver o kit de bateria para 
a Philips Respironics.

• Antes de usar o kit de bateria pela primeira vez, é preciso conectá-lo à fonte de 
energia, até que esteja totalmente carregado. Isso pode levar até 5 horas.

Encaixe do kit de bateria ao aparelho

Após a recarga, seu kit de bateria está pronto para uso. Ele pode ser desconectado da 
tomada de CA e usado como kit de bateria externa (modo autônomo) ou permanecer 
conectado à tomada CA para um kit de bateria totalmente carregado e contínuo (modo 
de energia ininterrupta [UPS]). 

Para usar o kit de bateria no modo UPS, siga as etapas abaixo: 

1. Mantenha o kit de bateria conectado à fonte de energia e ligado a uma tomada 
de CA. Isso permitirá que você use o kit de bateria continuamente, sem qualquer 
redução da carga.
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2. Retire a tampa da ponta do kit de bateria no aparelho terapêutico. 

3. Deslize o kit de bateria sobre o aparelho, onde estava a tampa. Certifique-se de 
que o kit de bateria esteja travado dentro do aparelho terapêutico.

4. Conecte o cabo de energia CA ao kit de bateria e, em seguida, à tomada CA.

Para usar o kit de bateria no modo autônomo, siga as etapas abaixo: 

1. Verifique se o kit de bateria está totalmente carregado. Desconecte o cabo de 
energia da tomada CA e desconecte o cabo de energia do aparelho terapêutico. 
Agora ele pode ser usado com seu aparelho terapêutico como um kit de 
bateria externo. 

2. Retire a tampa da ponta do kit de bateria no aparelho terapêutico.

3. Deslize o kit de bateria sobre o aparelho, onde estava a tampa. Verifique se o kit de 
bateria está travado dentro do aparelho terapêutico.

4. Pressione momentaneamente o botão do kit de bateria para ligá-lo.
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Observações

• Na primeira vez que você carregar o kit de bateria, ele deverá ser totalmente 
carregado, de acordo com a seção Preparação do kit de bateria para o primeiro 
uso e recargas. Após a primeira carga estar completa, o kit de bateria carregará 
enquanto estiver conectado no modo UPS.

• Para preservar a vida útil da bateria no modo UPS, o kit de bateria para de carregar 
quando atinge a carga total. A bateria começará a carregar novamente quando se 
esgotar em 90% do status da carga.

• Quando o kit de bateria é usado no modo autônomo e o aparelho terapêutico 
entra no modo de espera, o aparelho terapêutico desliga automaticamente o kit de 
bateria para preservar a carga da bateria.

Desconectando o kit de bateria

1. Desconecte o cabo de energia.

2. Mantenha o botão do kit de bateria pressionado por 5 segundos ou o kit de bateria 
desligará dentro de 30 minutos quando não estiver em uso.

3. A mensagem pop-up de desligamento aparecerá e o aparelho terapêutico 
desligará e escurecerá.

4. Agora você pode desconectar o kit de bateria. Desencaixe o kit de bateria, 
deslizando a trava na parte de trás do kit e puxando o kit de bateria para fora do 
aparelho terapêutico.

5. Recoloque a tampa da ponta do kit de bateria no aparelho terapêutico.
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Cuidados com o aparelho terapêutico ou o kit de bateria

A cada duas semanas de uso, inspecione seu aparelho ou kit de bateria para ver se 
precisa de cuidados.

No ambiente domiciliar, para uso em um único paciente, limpe a superfície externa do 
aparelho terapêutico e do kit de bateria semanalmente. 

No ambiente hospitalar, para uso em um único paciente, limpe e desinfete a superfície 
externa do aparelho terapêutico e do kit de bateria semanalmente.

Limpeza do exterior do aparelho terapêutico e do kit de bateria

Requisitos:

• Pano que não solte fiapos.

• Solução líquida de detergente para louça: 1 colher de chá de detergente líquido 
para 3,8 litros de água morna.

1. Para evitar choques elétricos, verifique se o aparelho e o kit de bateria estão 
desconectados de todas as tomadas e fontes de energia. Remova todos os cabos 
conectados ao aparelho ou ao kit de bateria.

2. Use um pano que não solte fiapos, umedecido (sem respingar) em uma solução de 
detergente líquido para limpar o exterior do gabinete e todas as tampas removíveis.

3. Trabalhe com o pano nas áreas ao redor da tela, botões e outras áreas em que a 
sujeira pode ser difícil de remover. Certifique-se de remover toda a sujeira visível.

4. Use um pano que não solte fiapos, umedecido (sem respingar) em água limpa para 
remover todos os resíduos de detergente.

5. Use um pano que não solte fiapos para secar o gabinete.

6. Inspecione o aparelho quanto à limpeza. Se necessário, repita as etapas de limpeza 
até que todas as superfícies estejam visivelmente limpas.

7. Deixe aparelho ou o kit de bateria secar totalmente antes de reconectá-los a uma 
fonte de energia, kit de bateria, aparelho ou cabo.

8. Inspecione o aparelho, o kit de bateria e todas as partes do circuito (filtro, tubo e 
máscara) quanto a danos, como rachaduras, rasgos ou peças quebradas. Substitua 
quaisquer peças danificadas.

Desinfecção do exterior do aparelho terapêutico e do kit de bateria (para hospitais)

Pré-requisito

Antes de desinfetar o tubo, verifique se ele foi limpo conforme as instruções acima. 

8. Cuidados e manutenção
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Requisitos:

• Pano que não solte fiapos.

• Álcool isopropílico 70%

1. Use um pano que não solte fiapos, umedecido com álcool para limpar o álcool no 
exterior, umedecendo completamente todas as superfícies.

2. Mantenha úmidas por 4 minutos.

3. Deixe secar ao ar.

4. Verifique se há danos no aparelho após a limpeza. Se alguma parte estiver 
danificada, entre em contato com o atendimento ao cliente.

Cuidados com o filtro reutilizável

Em condições normais de uso, você deve enxaguar o filtro reutilizável pelo menos uma 
vez por quinzena e substituí-lo por um novo a cada mês.

O filtro fino descartável deve ser substituído após 30 noites de uso ou antes, caso pareça 
entupido. NÃO enxágue o filtro fino.

Siga estas etapas para enxaguar o filtro reutilizável: 

1. Se o aparelho estiver em operação, interrompa o fluxo de ar. Desconecte 
o aparelho da fonte de alimentação. 

2. Remova o filtro do aparelho. Consulte a seção Instalação ou substituição do filtro 
no Capítulo 5.

3. Leve o filtro reutilizável a uma pia, vire-o de cabeça para baixo (abas para baixo) 
e deixe correr água morna da torneira por toda parte branca central do filtro para 
remover quaisquer resíduos.

4. Agite o filtro para remover o máximo de água possível.

5. Deixe o filtro secar naturalmente por completo antes de reinstalá-lo. Se o filtro 
estiver danificado, substitua-o.

6. Reinstale o filtro na área de acesso ao filtro no aparelho. Consulte a seção 
Instalação ou substituição do filtro no Capítulo 5.

Observações

• Apenas filtros fornecidos pela Philips Respironics devem ser usados na substituição.

• Substitua o filtro fino descartável se estiver danificado ou com acúmulo de resíduos.
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Dicas e truques

Seu aparelho está equipado com uma ferramenta de autodiagnóstico chamada 
Verificação de desempenho. Essa ferramenta pode avaliar o aparelho quanto 
a determinados erros. Também permite compartilhar informações de diagnóstico com 
seu fornecedor. Use a Verificação de desempenho quando instruído pelo seu fornecedor.

A tabela a seguir lista alguns dos problemas que você pode encontrar com o seu aparelho 
e suas possíveis soluções.

Entre em contato com o atendimento ao cliente para obter assistência se nenhuma das 
dicas de solução de problemas abaixo funcionar.

Problema O que aconteceu O que fazer

Nada acontece 
quando o 
aparelho é ligado 
na tomada. As 
luzes de fundo 
dos botões não 
acendem.

Não há energia na 
tomada ou o aparelho 
está desconectado.

• Se estiver usando alimentação CA, 
verifique a tomada e certifique-se 
de que o aparelho esteja conectado 
adequadamente. Verifique se a 
tomada está funcionando. Verifique 
se o cabo de alimentação CA está 
conectado corretamente à entrada 
de energia do aparelho.

• Se você estiver usando o kit de 
bateria: verifique se o kit de bateria 
está conectado firmemente ao seu 
aparelho. Se o kit de bateria foi 
exposto a temperaturas extremas, 
deixe-o esfriar ou aquecer até a 
temperatura ambiente. Verifique 
se o kit de bateria precisa ser 
carregado ou substituído.

O fluxo de ar 
não liga.

Pode haver um 
problema com 
o insuflador.

• Verifique se o aparelho está ligado 
corretamente. 

• Certifique-se de que a tela inicial está 
aparecendo na interface do usuário.

• Pressione o botão de terapia na 
parte superior do aparelho para 
iniciar o fluxo de ar. Se o fluxo de ar 
não ligar, pode haver um problema 
com o aparelho.

9. Resolução de problemas
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Problema O que aconteceu O que fazer

A tela do aparelho 
está instável.

O aparelho foi 
derrubado ou 
manuseado 
incorretamente ou 
está em uma área 
com vários aparelhos 
eletrônicos.

Desconecte o aparelho. Religue o aparelho 
na tomada. Se o problema persistir, 
reposicione o aparelho em uma área 
afastada de equipamentos eletrônicos 
(como telefones celulares, telefones sem 
fio, computadores, TVs, jogos eletrônicos, 
secadores de cabelo etc.).

O recurso de 
rampa não 
funciona quando 
você pressiona o 
botão Rampa.

Seu fornecedor não 
habilitou a Rampa 
para você, ou sua 
pressão terapêutica já 
está definida para a 
configuração mínima

• Se a rampa não foi habilitada para 
você, entre em contato com seu 
fornecedor.

• Se o fornecedor tiver habilitado 
a rampa, mas mesmo assim o 
recurso não funciona, verifique 
a configuração de pressão atual 
na tela de terapia. Se a pressão 
da terapia estiver definida para a 
configuração mínima (4,0 cm H2O) 
ou se a pressão inicial da rampa 
for igual à pressão da terapia, o 
recurso da rampa não funcionará. 
Certifique-se de que a configuração 
de duração da rampa seja >0.

O fluxo de ar está 
muito mais quente 
que o normal.

Os filtros de ar 
podem estar sujos. 
O aparelho pode estar 
operando sob a luz 
direta ou perto de um 
aquecedor. 

• Enxágue ou substitua o filtro de ar.

• A temperatura do ar pode variar 
um pouco conforme a temperatura 
ambiente. 

• Certifique-se de que o aparelho 
esteja adequadamente ventilado. 
Mantenha o aparelho longe de 
roupas de cama ou cortinas que 
possam bloquear o fluxo de ar em 
torno do aparelho. 

• Certifique-se de que o aparelho 
esteja longe de luz solar direta e de 
aquecedores.

A pressão do fluxo 
de ar parece alta 
ou baixa demais.

A configuração do 
tipo de tubo pode 
estar incorreta.

Verifique se a configuração de tipo de tubo 
(12, 15 ou 22) corresponde ao tubo que 
está sendo usado (tubo Philips Respironics 
12, 15 ou 22 mm).
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Problema O que aconteceu O que fazer

Escuto um som 
de fuga ou 
assobio vindo do 
meu aparelho 
terapêutico (não 
relacionado à fuga 
da máscara).

A entrada de ar do 
aparelho terapêutico 
pode estar obstruída.

• Verifique se a entrada de ar do 
aparelho terapêutico não está 
obstruída e se o filtro não acumulou 
detritos em excesso e se está 
inserido corretamente.

• Confirme se o aparelho e o tubo 
estão bem conectados e sem fuga.

Os LEDs do kit 
de bateria não 
acendem durante 
o carregamento.

O kit de bateria pode 
ter sido danificado.

Se o kit de bateria estiver completamente 
descarregado, espere alguns minutos 
até que os LEDs acendam. Se os LEDs 
ainda não acenderem, substitua o kit de 
bateria. Se o kit de bateria foi exposto a 
temperaturas extremas, deixe-o esfriar ou 
aquecer até a temperatura ambiente.

O LED do kit 
de bateria 
está piscando 
rapidamente.

O kit de bateria pode 
ter sido danificado.

Se o kit de bateria foi exposto a 
temperaturas extremas, deixe-o esfriar 
ou aquecer até a temperatura ambiente. 
Desconecte o kit de bateria do cabo de 
energia e reconecte o cabo de energia ao 
kit de bateria. Se o LED continuar a piscar 
rapidamente, substitua o kit de bateria.

“Manutenção 
necessária” é 
mostrado no visor.

Ocorreu um erro que 
colocou o aparelho 
em um estado seguro.

Desconecte o cabo de energia. Recoloque 
o cabo de energia para restaurar a energia. 
Se o alerta continuar, entre em contato 
com seu fornecedor.

Contato com o atendimento ao cliente

Caso você tenha problemas com este equipamento ou precise de assistência para 
a configuração, uso ou manutenção do aparelho ou dos acessórios, entre em contato 
com seu fornecedor. Se precisar entrar em contato diretamente com a Philips Respironics, 
telefone para o departamento de Atendimento ao Cliente da Philips Respironics pelo 
telefone +1-724-387-4000 ou +49 8152 93060. Também é possível usar o endereço 
a seguir:

Respironics, Inc.

1001 Murry Ridge Lane 

Murrysville, PA  15668 EUA
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Viajando com o sistema

Ao viajar, a maleta opcional deve ser levada apenas como bagagem de mão. A maleta 
opcional não protegerá o sistema se for colocada com a bagagem despachada.

Para sua comodidade nas estações de segurança, há um aviso na parte de baixo do 
aparelho indicando que se trata de um equipamento médico e que pode ser usado 
na viagem aérea. Pode ser útil levar este manual com você para ajudar o pessoal da 
segurança a entender o aparelho DreamStation Go.

Se estiver viajando para um país com voltagens diferentes da que você usa atualmente, 
poderá ser necessário um cabo de alimentação diferente ou um adaptador internacional 
para que o seu cabo de alimentação seja compatível com as tomadas do outro país. Entre 
em contato com seu fornecedor para obter mais informações.

Viagens de avião

O aparelho é adequado para uso em viagens aéreas quando estiver operando com uma 
fonte de alimentação CA ou um kit de bateria.

Compensação de altitude

Esse aparelho compensa automaticamente para altitudes de até 7.500 m. Nenhum ajuste 
manual é necessário.

Como adicionar oxigênio suplementar

O oxigênio pode ser adicionado ao circuito do paciente.

Observações

• Consulte as instruções da válvula de pressão para obter todas as informações 
relacionadas à configuração.

• Quando for utilizado oxigênio com este sistema, ligue o aparelho antes de ligar o 
oxigênio. Desligue o oxigênio antes de desligar o aparelho. Isso impedirá o acúmulo 
de oxigênio no aparelho.

• Não conecte o aparelho a uma fonte de oxigênio desregulada ou de alta pressão.

Serviço

O aparelho não requer manutenção de rotina.

10. Observações adicionais
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Avisos adicionais

Avisos:

• A palavra e os logotipos da marca Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. 
e qualquer uso destas marcas pela Philips Respironics ocorre sob licença. Outras marcas 
e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

• O aparelho terapêutico DreamStation Go transmite dados entre o aparelho 
terapêutico e um aparelho móvel. Essa conexão entre o aparelho terapêutico e um 
aparelho móvel é criptografada.

• Esse aparelho contém um módulo de rádio Bluetooth certificado pela FCC 
(localizado na placa principal).

• O uso de acessórios não aprovados pelo fabricante original pode violar as suas 
diretrizes locais de exposição à RF e deve ser evitado.

• Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação 
está sujeita às duas condições a seguir: (1) Esse aparelho não pode causar 
interferência prejudicial e (2) esse aparelho deve aceitar qualquer interferência 
recebida que possa causar operação indesejada. Esse equipamento foi testado e 
considerado em conformidade com os limites de um aparelho digital de Classe B, 
conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para oferecer 
proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. 
Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se 
não for instalado e usado conforme as instruções, poderá causar interferências 
prejudiciais a radiocomunicações. Porém, não há garantia de que não haverá 
interferência em uma instalação em particular. Se esse equipamento causar alguma 
interferência prejudicial na recepção de rádio, TV ou outros aparelhos, o que pode 
ser determinado ligando e desligando o aparelho, o usuário deverá tentar corrigir 
a interferência adotando uma das medidas a seguir: 

 Reorientar ou reposicionar a antena receptora (no rádio, na TV ou no outro aparelho).

 Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

  Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual 
o receptor está conectado.

 Consultar o revendedor do aparelho para obter ajuda.

• Uma pequena parte do firmware que realiza criptografia de dados no aparelho 
DreamStation Go está sendo usada com as licenças do Apache 2.0 e do Mozilla 2.0. 
Essas licenças estão disponíveis em: www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 e 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

• Quaisquer alterações ou modificações feitas ao aparelho que não sejam 
explicitamente aprovadas pela Respironics podem anular a autoridade do usuário 
de operar o equipamento.
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Pelo presente, a Respironics Inc. declara que este equipamento de rádio classe 1 está 
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de 
conformidade da UE está disponível no endereço da Internet a seguir:  
http://incenter.medical.philips.com/PMSPublic.

Especificações

Ambientais

Temperatura 
operacional

Aparelho: 5 °C a 35 °C

Kit de bateria: 5 °C a 35 °C

Temperatura de 
armazenamento

-20 °C a 60 °C

Umidade relativa 
(operacional e 
armazenamento)

15 - 95% (sem condensação)

Pressão 
atmosférica:  

Aparelho: 101 a 77 kPa (0 - 2.286 m)

Kit de bateria: 101 a 77 kPa (0 - 2.286 m)

Física

Dimensões Aparelho: 150,8 x 150,8 x 58,8 mm

Kit de bateria: 122 x 150,8 x 58,8 mm

Peso Aparelho: Aproximadamente 854 g

Kit de bateria: Aproximadamente 696 g

Vida útil

A vida útil prevista do aparelho terapêutico DreamStation Go é de 5 anos.

A vida útil prevista do kit de bateria é de 3 anos.

Aderência aos padrões 

Este aparelho é projetado para cumprir as seguintes normas:

• IEC 60601-1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial de 
equipamento elétrico médico

• IEC 60601-1-11: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial 
no ambiente de cuidados domiciliares

• IEC 60601-1-6: Requisitos gerais de segurança – Usabilidade

• IEC 62366: Aplicação da engenharia de usabilidade em aparelhos médicos

• IEC 62304: Software de aparelho médico – Processos de ciclo de vida do software
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• ISO 80601-2-70: Equipamentos de terapia respiratória para apneia do sono

• ISO 8185: Requisitos gerais para sistemas de umidificação

• EN 60601-1-2: Compatibilidade eletromagnética

• RTCA/DO-160G Seção 21, categoria M; emissão de energia de radiofrequência

Classificação IEC 60601-1

Tipo de proteção contra 
choques elétricos

Equipamento de Classe II/alimentado internamente

Grau de proteção contra 
choques elétricos

Peça aplicada do tipo BF

Grau de proteção contra 
entrada de água

Aparelho:  À prova de respingos, IP22

Primeiro numeral característico - 2 - proteção contra a entrada 
de objetos estranhos sólidos ≥12,5 mm de diâmetro.
Explicação: Protegido contra o acesso a peças perigosas 
com um dedo e protegido contra objetos estranhos sólidos 
de 12,5 mm de diâmetro ou mais.

Segundo numeral característico - 2 - proteção contra a entrada 
de respingos de água com efeitos nocivos (15° inclinado).
Explicação: Protegido contra a queda vertical de gotas de 
água quando o gabinete está inclinado até 15°.

Modo de operação Contínuo

Elétrico

Consumo de energia CA 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Fusíveis Não há fusíveis substituíveis pelo usuário.

Saída de porta de 
carregamento USB

5 VCC, 7,5 W (1,5 A)

Elétrica para o kit de bateria

Tempo de operação >8 horas

Faixa de variação de tensão de saída 18 - 24,6 VDC

Tecnologia da bateria Íons de lítio

Potência 62 Wh

Faixa de variação de tensão de entrada 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A

Energia de saída (contínua máx.) 50 W

Ciclo de vida mínimo ≥70% da capacidade aferida após 500 ciclos

Tempo de recarga <5 horas 
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Especificações de rádio

Faixa de frequência operacional 2.402 - 2.480 MHz

Potência máxima de saída <10 dBm

Modulação GFSK, P/4 DQPSK, 8DQPSK

Filtros da porta de entrada

Filtro Reutilizável 100% poliéster
88% eficiente a 7 - 10 mícrons de tamanho

Filtro Fino Fibra sintética mista
95% eficiente a 0,5 - 0,7 mícrons de tamanho

Valores de emissões de ruído de número duplo declaradas (de acordo 
com ISO 4871)

Tamanho do tubo Nível de pres-
são do som (L)

Incerteza  
(K)

Nível de potên-
cia do som (L)

Incerteza  
(K)

Tipo de tubo 12 (mm) 30,4 dB(A) 2 dB(A) 38,4 dB(A) 2 dB(A)

Tipo de tubo 15 (mm) 29,9 dB(A) 2 dB(A) 37,9 dB(A) 2 dB(A)

Tipo de tubo 22 (mm) 29,8 dB(A) 2 dB(A) 37,8 dB(A) 2 dB(A)

Observação

Valores determinados de acordo com o código de teste de ruído apresentado em 
ISO 80601-2-70:2015, usando as normas básicas ISO 3744 e ISO 4871.

Exatidão da pressão

Incrementos de pressão: 4,0 - 20,0 cm H2O (em incrementos de 0,5 cm H2O)

Precisão máxima da pressão estática, de acordo com a ISO 80601-2-70:2015: 

Tipo de tubo Pres Exatidão

Tipo de tubo 12 (mm) 10 hPa (cmH2O) ±1,0 hPa (cmH2O)

Tipo de tubo 15 (mm) e 
tipo de tubo 22 (mm)

10 hPa (cmH2O) ±0,5 hPa (cmH2O)

A precisão da pressão estática tem incerteza de medição de 3,8%
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Variação de pressão dinâmica máxima, de acordo com a ISO 80601-2-70:2015:

Tipo de tubo 10 BPM  
(respirações por 

minuto)

15 BPM  
(respirações por 

minuto)

20 BPM  
(respirações por 

minuto)

Tipo de tubo 12 (mm) 0,6 hPa (cmH2O) 0,8 hPa (cmH2O) 1,6 hPa (cmH2O)

Tipo de tubo 15 (mm) e tipo de 
tubo 22 (mm)

0,7 hPa (cmH2O) 0,7 hPa (cmH2O) 1,0 hPa (cmH2O)

A precisão da pressão dinâmica tem incerteza de medição de 3,6%.

Vazão máxima (típica)

Tipo de tubo Fluxo Pressões de teste (hPa/cmH2O)

4,0 8,0 12,0 16,0 20,0

Tipo de tubo 
12 (mm)

Fluxo médio na porta de 
conexão do paciente (l/min)

90 119 112 106 99

Tipo de tubo 
15 (mm)

Fluxo médio na porta de 
conexão do paciente (l/min)

77 115 112 105 106

Tipo de tubo 
22 (mm)

Fluxo médio na porta de 
conexão do paciente (l/min)

80 121 127 121 109

Descarte

Coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos conforme a Diretiva 
2012/19/UE da Comunidade Europeia (CE). Descarte este aparelho de acordo com 
as regulamentações locais.

Informações EMC

Sua unidade foi projetada para atender às normas de EMC durante toda a sua vida 
útil sem manutenção adicional. Sempre há a oportunidade de transferir o Aparelho de 
Terapia DreamStation Go dentro de um ambiente que contenha outros aparelhos com 
comportamento EMC desconhecido. Se você acreditar que esta unidade é afetada pela 
proximidade com outro aparelho, simplesmente separe os aparelhos para eliminar 
a interferência.

Pressão e exatidão de fluxo

O aparelho de terapia DreamStation Go é projetado para operar dentro das precisões de 
pressão e vazão especificadas no manual do usuário. Se você suspeitar que a exatidão 
da pressão e/ou da vazão está sendo afetada por interferência EMC, desligue da fonte 
de energia e reposicione o aparelho em outra área. Se o desempenho continuar sendo 
afetado, interrompa o uso e entre em contato com o fornecedor.
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Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas – esse aparelho é 
destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário desse 
aparelho deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente com essas características.

TesTe de emissões Conformidade ambienTe eleTromagnéTiCo - orienTações

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O aparelho usa energia de RF apenas 
para o funcionamento interno. Portanto, 
suas emissões de RF são muito baixas e é 
improvável que causem interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

O aparelho é adequado para uso em todos 
os estabelecimentos, inclusive domésticos 
e aqueles diretamente conectados à rede 
de alimentação de energia de baixa tensão 
pública.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/
emissões de flicker 
(tremulação)
IEC 61000-3-3

Em 
conformidade

Emissão de energia de 
radiofrequência
RTCA/DO-160G Seção 21

Categoria M
Esse aparelho é adequado para uso a bordo 
de aviões comerciais dentro da cabine de 
passageiros.

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – esse aparelho é 
destinado para uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário desse 
aparelho deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente com essas características.

TesTe de 
imunidade

nível de TesTe 
ieC 60601

nível de Conformidade ambienTe eleTromagnéTiCo - 
orienTações

Descarga 
eletrostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

Descargas de 
contato ±8 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV 
e ±15
Descargas de ar kV

Descargas de contato 
±8 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV 
e ±15
Descargas de ar kV

Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmica. Caso os pisos 
sejam revestidos com 
material sintético, a 
umidade relativa deve ser 
de, pelo menos, 35%.

Explosão/
transiente 
elétrico rápido
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas 
de fornecimento 
de energia e

±1 kV para linhas 
de entrada/saída;
ambas a uma taxa 
de repetição de 
100 kHz.

±2 kV na taxa de 
repetição de 100 kHz 
para linhas de 
fornecimento de 
energia

N/A – O aparelho não 
tem linhas de E/S para 
o usuário com mais de 
3 m de comprimento.

A qualidade da rede de 
energia elétrica deve 
ser a mesma de uma 
residência comum ou de 
um ambiente hospitalar.



10. Observações adicionais

51

TesTe de 
imunidade

nível de TesTe 
ieC 60601

nível de Conformidade ambienTe eleTromagnéTiCo - 
orienTações

Surtos
IEC 61000-4-5

±1 kV no modo 
diferencial

±2 kV no modo 
comum

±1 kV no modo 
diferencial

N/A: O aparelho 
é de Classe 2 e não 
tem conexão de 
aterramento.

A qualidade da rede de 
energia elétrica deve 
ser a mesma de uma 
residência comum ou de 
um ambiente hospitalar.

Quedas de 
voltagem, 
interrupções 
breves e 
flutuações 
de voltagem 
nas linhas de 
entrada do 
fornecimento 
de energia
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% 
queda em UT) por 
0,5 ciclo em 
incrementos de 
45 graus

<5% UT (>95% 
queda em UT) por 
1 ciclo

70% UT (30% 
imerso em UT) por 
0,5 segundo
 
<5% UT (>95% 
imerso em UT) por 
5 segundos

<5% UT (>95% 
queda em UT) por 
0,5 ciclo em 
incrementos de 
45 graus

<5% UT (>95% 
queda em UT) por 
1 ciclo

70% UT (30% 
imerso em UT) por 
0,5 segundo

<5% UT (>95% 
imerso em UT) por 
5 segundos

A qualidade da rede de 
energia elétrica deve 
ser a mesma de uma 
residência comum ou de 
um ambiente hospitalar. 
Caso o usuário do 
aparelho precise de 
fornecimento contínuo 
durante interrupções na 
rede elétrica, recomenda-
se que o aparelho seja 
alimentado por uma 
fonte de alimentação 
ininterrupta ou por uma 
bateria.

Campo 
magnético com 
frequência 
elétrica 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Os campos magnéticos 
de frequência de energia 
devem estar em níveis 
característicos de um 
local comum em um 
ambiente hospitalar ou 
residencial típico.

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão da rede elétrica AC antes da aplicação do nível de teste.
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Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – esse aparelho 
é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário desse 
aparelho deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente com essas características.

TesTe de imuni-
dade

nível de TesTe ieC 
60601

nível de Conformi-
dade

ambienTe eleTromagnéTiCo - 
orienTações

RF conduzida
IEC 61000-4-6

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

6 Vrms
Faixas de rádio 
amador e ISM entre 
150 kHz e 80 MHz

10 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

Frequências de 
telecomunicações, 
conforme 
especificado na 
cláusula 8.10 do
IEC 60601-1-2:2014:

450, 810, 870, 930, 
1.720,
1.845, 1.970 e 2.450
MHz a 28 V/m

385 MHz a 27 V/m

710, 745, 780, 5.240, 
5.500,
e 5.785 MHz a 9 V/m

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

6 Vrms
Faixas de rádio 
amador e ISM entre 
150 kHz e 80 MHz

10 V/m

28 V/m

27 V/m

9 V/m

Equipamentos de 
comunicação de 
RF portáteis e móveis 
não devem ser utilizados 
a uma distância do 
aparelho (incluindo 
cabos) menor do que 
a distância de separação 
recomendada
de 30 cm.

Poderão ocorrer 
interferências em áreas 
próximas a equipamentos 
marcados com o seguinte 
símbolo:   
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A quem possa interessar:

 
Os seguintes componentes do DreamStation Go da Philips Respironics atendem aos 
requisitos de EMI/RFI de companhias aéreas comerciais: 

• CPAP do DreamStation Go

• CPAP Automática do DreamStation Go

• Kit de bateria do DreamStation Go

A Philips Respironics projetou e testou os aparelhos identificados para conformidade 
com os requisitos da seção 21, Categoria M, RTCA DO-160 EMI/RFI, conforme 
especificado no Código de Regulamentações Federais 14 CFR 382 “Não-
discriminação com base em incapacidade em viagens aéreas; regra final”.

De acordo com esses requisitos, os componentes acima mencionados podem ser 
utilizados a bordo de uma aeronave sem mais testes pela empresa aérea.

Se tiver outras dúvidas sobre nossos produtos, ligue para o departamento de 
atendimento ao cliente da Philips Respironics +1-724-387-4000 ou +49 8152 93060. 
Também é possível usar o endereço a seguir: 

    Philips Respironics
    1001 Murry Ridge Lane
    Murrysville, PA 15668 EUA

www.philips.com/respironics
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A Respironics, Inc., uma empresa Philips, garante que o sistema estará livre de defeitos de 
fabricação e materiais e funcionará de acordo com as especificações do produto desde 
a data de venda pela Respironics, Inc. por um período de dois (2) anos para o aparelho 
terapêutico e um período de um (1) ano para o kit de bateria (“Prazo de Garantia”).  
Se o produto não funcionar de acordo com esta garantia limitada, a Respironics, Inc. 
consertará ou substituirá, a seu critério, o material ou peça defeituosa, desde que o 
produto seja devolvido à Respironics, Inc. dentro do Prazo de Garantia. Esse é o único e 
exclusivo recurso para a violação desta garantia limitada.  

Esta garantia é intransferível e aplica-se apenas ao proprietário original do produto.  Esta 
garantia não cobre danos causados por acidente, uso indevido, abuso, alteração, entrada 
de água, falha no uso ou manutenção do produto de acordo com a documentação do 
produto e outras falhas do produto não relacionadas a materiais ou fabricação. Observe 
que os danos ocorridos durante o envio para a devolução não são cobertos por esta 
garantia; portanto, é recomendável que, para sua proteção, você devolva o produto com 
seguro de valor declarado, com seguro pré-pago.  A Respironics, Inc. pagará as despesas 
habituais de transporte apenas entre a Respironics, Inc. e o comprador original. 

A RESPIRONICS, INC. SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR PERDAS 
ECONÔMICAS, PERDAS DE LUCROS, DESPESAS OU DANOS INDIRETOS, EM 
CONSEQUÊNCIA, ESPECIAIS OU ACIDENTAIS QUE POSSAM SURGIR DA VENDA OU USO 
DO PRODUTO. Alguns países não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais 
ou decorrentes, ou seja, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.
ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS. ALÉM 
DISSO, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, ENTRE ELAS, QUALQUER GARANTIA 
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÃO 
ESPECIFICAMENTE RECUSADAS. Alguns países não permitem a recusa de garantias 
implícitas, assim, a limitação acima pode não ser aplicável a você. 

Esta garantia concede a você direitos legais específicos, sendo que você também pode ter 
outros direitos que variam de um país para outro. 

Para obter o serviço de garantia, basta acessar o site www.philips.com ou ligar para  
+1-724-387-4000 ou +49-8152-93060 para obter assistência.

Garantia limitada
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Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 EUA

Respironics Deutschland GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 17
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1142295

1142295 R01                  
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