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Definições
Seguem-se as definições dos termos e abreviaturas utilizados neste manual

4

FeNO

Fração exalada de óxido nítrico – Quantidade de óxido nítrico no ar exalado com origem
nos brônquios, e não nas vias nasais nem nas vias aéreas superiores.

FEV1

Volume expiratório forçado no primeiro segundo - Volume de ar que pode ser exalado
à força dos pulmões no primeiro segundo de uma manobra expiratória forçada, medido em
litros.

FEV6

Volume expiratório forçado no sexto segundo - Volume de ar que pode ser exalado à força
dos pulmões no sexto segundo de uma manobra expiratória forçada, medido em litros.

FVC

Capacidade vital forçada - Depois de o paciente inspirar da forma mais profunda possível,
este é o volume de ar que pode ser exalado à força e ao máximo dos pulmões até não ser
possível expirar mais, habitualmente medido em litros.

NO

Óxido nítrico - Produzido pelo pulmão humano e presente no ar exalado. Foi associado
à patofisiologia de doenças pulmonares, incluindo a asma.

PEF

Pico de fluxo expiratório máximo - Fluxo máximo (ou velocidade) atingido durante
a expiração forçada ao máximo iniciada na inspiração completa, medido em litros por
minuto ou em litros por segundo.

Espirometria

Teste comum em consultório utilizado para avaliar o nível de funcionamento dos pulmões
medindo a quantidade de ar inalado, a quantidade de ar exalado e a rapidez com que é
exalado.
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Capítulo 1: Visão geral do sistema
Descrição do sistema
O monitor de asma Fenom Pro™ (doravante designado como Fenom Pro) é um analisador de ar expirado no local de
prestação de cuidados que utiliza a tecnologia eletromecânica para medir a fração de óxido nítrico exalado (FeNO),
um marcador de inflamação das vias aéreas, no ar exalado por seres humanos.
A medição de FeNO pelo Fenom Pro consiste num método quantitativo, não invasivo, simples e seguro para avaliar,
monitorizar e determinar os melhores métodos de tratamento para pacientes com inflamação das vias aéreas.
O dispositivo Fenom Pro é adequado para utilização em hospitais e noutras instalações de prestação de cuidados de
saúde. O bocal é a peça aplicada para utilização pelo paciente.
O Fenom Pro foi concebido como um dispositivo portátil para medição de FeNO no ar exalado por seres humanos.
O nível de óxido nítrico (NO) exalado aumenta frequentemente em alguns processos inflamatórios, como a asma.
A concentração de NO fracional no ar expirado pode ser medida através do Fenom Pro de acordo com as diretrizes
de medição de NO estabelecidas pela American Thoracic Society (ATS) e pela Sociedade Europeia de Doenças
Respiratórias (ERS - European Respiratory Society) [1].
O Fenom Pro permite a amostragem direta com análise atrasada (cerca de 28 segundos) de ar expirado recolhido
e analisado sequencialmente. A recolha subsequente de amostras específicas e a preparação de amostras ou
reagentes não são necessárias. As características de emissões do dispositivo Fenom Pro tornam-no adequado para
utilização em hospitais e outras instalações de prestação de cuidados de saúde (CISPR 11, classe A).

Indicações de utilização
O Fenom Pro mede o FeNO no ar expelido por seres humanos. O FeNO aumenta em determinados processos de
inflamação das vias aéreas, como a asma, e diminui em resposta a um tratamento anti-inflamatório [1]. As medições
de FeNO através do Fenom Pro devem ser utilizadas como parte da avaliação e monitorização regulares dos pacientes
com estas condições clínicas [10]. Os testes com o Fenom Pro devem ser apenas realizados num local de prestação de
cuidados sob a supervisão de um profissional. O Fenom Pro é adequado para crianças entre os 7 e os 17 anos e para
adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

Limitações clínicas
O Fenom Pro não pode ser utilizado em crianças com idade inferior a 7 anos, incluindo bebés, uma vez que a medição
necessita da cooperação do paciente. O fator determinante para a limitação de idade baseia-se na capacidade de
o paciente compreender e executar as instruções dadas.
O Fenom Pro não deve ser utilizado em situações de cuidados intensivos, cuidados de urgência ou anestesiologia.
Os níveis elevados de FeNO também são detetados noutras doenças inflamatórias para além da asma, como a rinite
alérgica [2], lúpus eritematoso sistémico [3], cirrose hepática [4] e DPOC, incluindo síndrome de sobreposição de DPOC
[5] [6].
As infeções virais podem contribuir para o aumento dos níveis de FeNO. O mecanismo por detrás deste aumento está,
no entanto, separado do mecanismo que provoca o aumento dos níveis observados nas inflamações alérgicas. Os
aumentos relacionados com vírus no FeNO podem ser resistentes ao tratamento com corticosteroides [7].
A ingestão recente de alimentos ricos em nitratos, incluindo alface, espinafres, beterrabas, nozes, amendoins e órgãos
de animais, pode contribuir para o aumento dos níveis de FeNO [8].
Fumar reduz os níveis de NO exalado. Contudo, o FeNO pode diferenciar os asmáticos dos não asmáticos entre os fumadores.

Riscos para a saúde
Não existem riscos diretos conhecidos para a saúde do paciente provocados pela utilização do Fenom Pro. No
entanto, a não realização do teste conforme as instruções fornecidas ou uma interpretação errónea dos resultados
pode conduzir ao tratamento incorreto do paciente.
Por conseguinte, a utilização dos resultados de medição de FeNO para ajustar um regime de tratamento sem ter em
consideração outros fatores clínicos constitui um risco.
Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Componentes do Fenom Pro
2

3

4

5

1

7
6

8

2

Tabela 1: Componentes do dispositivo Fenom Pro
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N.º

Descrição

1

Ecrã táctil

2

Peça manual

3

Indicador de bateria - o nível de bateria é inferior a 25% se
apenas uma barra estiver iluminada

4

Indicador de alimentação CA - O indicador fica verde
quando o dispositivo é ligado a uma tomada elétrica.

5

Botão de alimentação - Pressione durante um segundo
para ligar/desligar a alimentação.

6

Bocal de uso único para o paciente (acessório)

7

Pega de transporte

8

Ligação de alimentação de 24 V
Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro

Botões do visor
Existem vários ícones de botões que o Fenom Pro utiliza para ajudá-lo a navegar facilmente pelos ecrãs dos menus.

Tabela 2: Ícones de botões e de indicação
Ícones de
botões

Nome

Descrição

Botão de definições

Botão utilizado para abrir o menu de definições. Este menu permite
a definição de Hora/Data, a seleção do Idioma, a visualização das
Informações do Sistema, a seleção do Nível de Volume e a Encomenda de
Testes.

Botão de estado
da licença de teste
(Testes disponíveis)

Botão utilizado para abrir a caixa Encomendar Testes. A marca de
verificação verde indica que o dispositivo tem testes disponíveis.

Botão de estado
da licença de teste
(Poucos testes
disponíveis)

Botão utilizado para abrir a caixa Encomendar Testes. O ponto de
exclamação vermelho indica que restam poucos testes. Contacte o seu
distribuidor para encomendar testes adicionais.

Botão Wi-Fi
(desligado)

Botão utilizado para indicar o estado atual do Wi-Fi e alterar as definições
do Wi-Fi. O traço vermelho indica que o Wi-Fi está desativado ou
desligado.

Indicador de Wi-Fi
(ligado)

Botão utilizado para indicar o estado atual do Wi-Fi e alterar as definições
do Wi-Fi. A marca de verificação verde indica que o Wi-Fi está ativado.

Indicador de Wi-Fi
(sinal forte)

Botão utilizado para indicar o estado atual do Wi-Fi e alterar as definições
do Wi-Fi. As barras verdes indicam um Wi-Fi com sinal forte.

Indicador de Wi-Fi
(sinal médio)

Botão utilizado para indicar o estado atual do Wi-Fi e alterar as definições
do Wi-Fi. As barras amarelas indicam um Wi-Fi com sinal médio.

Indicador de Wi-Fi
(sinal fraco)

Botão utilizado para indicar o estado atual do Wi-Fi e alterar as definições
do Wi-Fi. As barras vermelhas indicam um sinal fraco.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 2: Segurança e avisos
Instruções de segurança
As seguintes instruções de segurança aplicam-se ao manuseamento e funcionamento do Fenom Pro:
o Certifique-se de que o paciente NÃO inspira através do dispositivo.
o Certifique-se de que o paciente NÃO inspira através do bocal.
o Certifique-se de que o paciente NÃO expira para além dos limites da respetiva capacidade física.
o Interrompa as medições se a manobra de respiração for difícil para o paciente.
o NÃO permita a utilização de Fenom Pro no espaço de 15 minutos após a realização de um teste espirométrico,
como: FEV1, FEV6, FVC, PEF, etc.
o NÃO permita a utilização de Fenom Pro no espaço de 60 minutos após o paciente ter feito exercício ou fumado.
o Certifique-se de que o paciente NÃO utiliza o Fenom Pro sem um bocal novo de uso único.
o Certifique-se de que o paciente NÃO efetua mais de seis tentativas de respiração para teste num dia.
o NÃO permita a utilização de Fenom Pro no espaço de 60 minutos após a ingestão de alimentos ou líquidos,
exceto água.

Conformidade
O Fenom Pro possui marcação CE de acordo com a Diretiva 98/79/CE relativa ao diagnóstico "in vitro".
O Fenom Pro é compatível com RoHS em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Avisos
Os seguintes avisos aplicam-se ao manuseamento e funcionamento do Fenom Pro:
o O Fenom Pro deve ser apenas utilizado por profissionais de cuidados de saúde com a devida formação.
o Utilize o Fenom Pro conforme indicado no presente manual. A Spirosure não aceita responsabilidades por
equipamento danificado ou resultados incorretos se o equipamento não tiver siso manuseado de acordo com
este manual.
o NÃO utilize um dispositivo Fenom Pro danificado, componentes danificados ou acessórios danificados.
o Utilize apenas a unidade de alimentação fornecida.
o Mantenha o dispositivo afastado da água. Certifique-se de que o dispositivo está protegido contra derrames ou
salpicos de líquidos.
o NÃO utilize o dispositivo Fenom Pro ao lado ou em cima de outro equipamento, pois tal pode provocar um
funcionamento desadequado.
o NÃO bloqueie as ventilações e as portas do dispositivo enquanto estiver em funcionamento ou a carregar.
o NÃO deixe cair o dispositivo nem sujeite o mesmo a fortes impactos.
o NÃO modifique o dispositivo Fenom Pro, a peça manual ou o bocal.
o NÃO utilize o Fenom Pro junto a áreas onde sejam utilizadas substâncias voláteis, como fluidos orgânicos ou
desinfetantes. É necessário prestar especial atenção aos aerossóis e aos tanques de desinfeção.
o NÃO utilize o Fenom Pro na presença de líquidos ou vapores inflamáveis.
o NÃO utilize substâncias que contenham álcool junto do Fenom Pro.

8

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro

o O bocal de uso único para o paciente deve ser utilizado imediatamente depois de aberto.
o NÃO reutilize o bocal de uso único para o paciente noutros pacientes.
o NÃO abra, não esmague, não incinere nem aqueça a bateria de iões de lítio acima dos 60 °C.
o NÃO toque na parte do bocal que entrará em contacto com a boca do paciente. Segure no bocal através da
embalagem de plástico ou utilize luvas de látex enquanto o coloca na peça manual.
o O bocal de uso único para o doente tem um limite de três utilizações.

Emissões eletromagnéticas
As características de emissões deste equipamento tornam-no adequado para utilização em hospitais e outras
instalações de prestação de cuidados de saúde (CISPR 11, classe A).

Imunidade eletromagnética
O Fenom Pro foi testado para cumprir os requisitos de emissão e imunidade descritos na IEC 60601-1- 2:2007,
regras gerais de segurança básica e de desempenho essencial - Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética Requisitos e testes.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 3: Guia de início rápido do Fenom Pro
Para realizar um teste FeNO, siga estes três passos simples. Para diretrizes e instruções de teste na íntegra, consulte
os Capítulos 4 e 5. Para instruções de configuração, consulte o Capítulo 8.
NOTA: Certifique-se de que o dispositivo está ligado. Se o dispositivo estiver ligado mas o visor estiver em branco,
toque no ecrã para reativar o dispositivo. O dispositivo pode demorar um minuto a aquecer.

1.

Selecione o teste para Adulto ou Criança no visor.
Retire da respetiva embalagem um bocal novo de uso
único para o paciente e coloque-o na peça manual
pressionando o bocal em direção ao topo da peça
manual e rodando para a direita para fixar. Tenha
cuidado para não tocar na parte do bocal que terá
contacto com o paciente.
Teste para crianças: Pacientes com idade igual ou
inferior a 11 anos.
Teste para adultos: Pacientes com idade igual ou
superior a 12 anos.

NOTA: Consulte o Capítulo 7: Modo Praticar se
o paciente necessitar de uma demonstração antes de
realizar o teste.
2.

Toque no botão Iniciar Teste e peça ao paciente para
inspirar naturalmente até à sua capacidade máxima,
colocar a boca no bocal sem deixar sair ar e expirar de
forma profunda e contínua durante o teste.

Peça ao paciente para manter o indicador por cima da
estrela no topo do medidor.
NOTA: Também é aceitável ter o indicador dentro da
área a verde.

10
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3.

O Fenom Pro apresentará o ecrã Parar Agora e emitirá
um sinal sonoro quando o paciente concluir com
sucesso a manobra de respiração.

Os resultados serão apresentados em 28 segundos.

Se o paciente tiver a aplicação Fenom Connect™
Asthma Assistant instalada no telemóvel, pode ler
o código QR apresentado no canto inferior esquerdo.
(Contacte o seu representante local para mais informações
sobre a aplicação Fenom Connect Asthma Assistant.)
Pressione o botão Concluído e elimine corretamente
o bocal usado.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 4: Preparação de medição de FeNO
NOTA: Consulte o Capítulo 2: Segurança e avisos para obter uma lista de instruções de segurança e avisos.

Reativar o dispositivo
1.

Se o dispositivo estiver desligado, pressione o botão de
alimentação para ligá-lo.
NOTA: Se o dispositivo estiver ligado mas o visor estiver
em branco, toque no ecrã para reativar o dispositivo.
Deixe o dispositivo aquecer durante um minuto.

2.

O Fenom Pro apesenta duas opções no final do período
de aquecimento – iniciar teste para Adulto ou Criança.

Teste para crianças: Pacientes com idade
igual ou inferior a 11 anos.
Teste para adultos: Pacientes com idade
igual ou superior a 12 anos.

Verificação pré-teste
1.

Verifique o indicador da bateria para garantir que a unidade tem energia suficiente para realizar uma medição de
FeNO.
Se o indicador da bateria estiver abaixo dos 25%, ligue o dispositivo à fonte de alimentação antes de utilizá-lo.

2.

Certifique-se de que o dispositivo está pousado numa superfície estável enquanto realiza a medição de FeNO.

3.

Confirme se o paciente cumpre os requisitos de elegibilidade:
o Idade igual ou superior a 7 anos.
o Não ingeriu alimentos nem líquidos, exceto água, nos 60 minutos anteriores ao teste.
o Não fez exercício nem fumou nos 60 minutos anteriores ao teste.

4.

12

Depois de concluir a verificação pré-teste, avance para o Capítulo 5: Realizar a medição de FeNO.
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Capítulo 5: Realizar a medição de FeNO
A medição de FeNO é realizada pelo paciente soprando para um bocal de uso único para o paciente que está
colocado numa peça manual. O paciente tem de soprar para o bocal a um ritmo controlado que é monitorizado
através de um gráfico animado no visor táctil. Depois de ser captada uma quantidade suficiente de ar do paciente,
o sensor analisa o ar e fornece uma pontuação FeNO em partes por mil milhões (ppb).

Realizar um teste FeNO para adultos
NOTA: Siga os passos indicados no Capítulo 4: Preparação de medição de FeNO antes de avançar para os passos
abaixo.
1.

Levante a peça manual do suporte na parte superior do Fenom Pro.

2.

Retire o bocal de uso único novo da respetiva embalagem sem tocar na parte que será colocada na boca do
paciente.

3.

Coloque o bocal na peça manual segurando firmemente no diâmetro exterior do bocal e pressionando em direção
ao topo da peça manual enquanto roda para a direita para fixar.
4.

Entregue a peça manual ao paciente com o bocal inserido.

5.

Pressione o botão Adulto no ecrã de seleção de teste.

6.

Explique resumidamente ao paciente como deve utilizar o dispositivo Fenom Pro.
o

Peça ao paciente para inspirar de forma natural e profunda antes de colocar
a boca no bocal.

o

Peça ao paciente para colocar a boca no bocal e expirar durante 10
segundos completos de forma contínua.

o

Peça ao paciente para manter os lábios bem fechados em redor do bocal
para que não saia ar dos lábios.

NOTA: Consulte o Capítulo 7: Modo Praticar se o paciente necessitar de uma
demonstração antes de realizar o teste.

7.

Toque no botão Iniciar Teste depois de se certificar que o paciente compreendeu as instruções e está pronto para
começar.

8.

É exibido o indicador de incentivo visual.

9.

Peça ao paciente para começar a expirar para o bocal quando se sentir preparado.

10. Certifique-se de que o paciente deixa de expirar quando surge o ecrã Parar Agora.
11. Se o paciente não tiver sido bem-sucedido na manobra de respiração, analise o motivo da falha. Se necessário,
o paciente pode fazer um teste no modo Praticar (Capítulo 7) antes de repetir.
12. Consulte as instruções na secção Ver resultados deste Capítulo.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Realizar um teste FeNO para crianças
NOTA: Siga os passos indicados no Capítulo 4: Preparação de medição de FeNO antes de avançar para os passos
abaixo.
1.

Levante a peça manual do suporte na parte superior do Fenom Pro.

2.

Retire o bocal de uso único novo da respetiva embalagem sem tocar na parte que será colocada na boca do
paciente.

3.

Coloque o bocal na peça manual segurando firmemente no diâmetro exterior do bocal e pressionando em direção
ao topo da peça manual enquanto roda para a direita para fixar.
4.

Entregue a peça manual ao paciente com o bocal inserido.

5.

Pressione o botão Criança no ecrã de seleção de teste depois de ligar o Fenom
Pro.

6.

Explique resumidamente ao paciente como deve utilizar o dispositivo Fenom Pro.
o

Peça ao paciente para inspirar de forma natural e profunda antes de colocar
a boca
no bocal.

o

Peça ao paciente para colocar a boca no bocal e expirar durante 6 segundos
completos de forma contínua.

o

Peça ao paciente para manter os lábios bem fechados em redor do bocal
para que não saia ar dos lábios.

NOTA: Consulte o Capítulo 7: Modo Praticar se o paciente necessitar de uma
demonstração antes de realizar o teste.

7.

Toque no botão Iniciar Teste depois de se certificar que o paciente compreendeu as instruções e está pronto para
começar.

8.

É exibido o indicador de incentivo visual.

9.

Peça ao paciente para começar a expirar para o bocal quando se sentir preparado.

10. Certifique-se de que o paciente deixa de expirar quando surge o ecrã Parar Agora.
11. Se o paciente não tiver sido bem-sucedido na manobra de respiração, analise o motivo da falha. Se necessário,
o paciente pode fazer um teste no modo Praticar (Capítulo 7) antes de repetir.
12. Após a realização de um teste bem-sucedido, avance para a secção Ver resultados deste Capítulo.
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Ver resultados
Após a realização do teste FeNO, o ar do paciente é
analisado e os resultados são apresentados em ppb. São
necessários cerca de 28 segundos para a apresentação dos
resultados no ecrã.
1.

Veja o resultado de FeNO.

2.

Se o paciente tiver a aplicação Fenom Connect Asthma
Assistant instalada no respetivo dispositivo, peça
ao paciente para abrir a aplicação e ler o código QR
apresentado para os resultados do teste.

3.

Toque no botão Concluído.

Remover do bocal
Depois de o paciente realizar a medição do FeNO:
1.

Remova o bocal segurando firmemente no diâmetro exterior e rode para a esquerda enquanto puxa pela peça
manual.

2.

Elimine corretamente o bocal usado.

3.

Volte a colocar a peça manual no respetivo suporte na parte superior do dispositivo.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 6: Desligar o dispositivo
O dispositivo pode estar sempre ligado. O seu dispositivo entra automaticamente no modo de suspensão quando não
estiver a ser utilizado. Desligue-o apenas se não for utilizado durante um período de tempo prolongado.
Para desligar o dispositivo:
1.

Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO durante pelo menos 1 segundo.

2.

Toque em OK na janela de confirmação.
NOTA: Recomendamos que mantenha o dispositivo Fenom Pro ligado a uma fonte de alimentação sempre que possível.

Capítulo 7: Modo Praticar
O modo Praticar é utilizado nos novos pacientes com o objetivo de demonstrar os passos para realizar o teste FeNO.
Os resultados não são registados neste modo.

IMPORTANTE!
A utilização do modo Praticar conta como uma expiração para o máximo de seis
expirações por paciente por dia e para o máximo de três expirações por bocal.

Para aceder ao modo Praticar:
1.

No ecrã de seleção principal, selecione o teste adequado para o paciente com base na idade do mesmo.
o

Os pacientes com idade igual ou inferior a 11 anos farão o teste para Crianças.

o

Os pacientes com idade igual ou superior a 12 anos farão o teste para Adultos.

2.

Toque no botão Praticar.

3.

Coloque um bocal novo de uso único para o doente na peça de mão e recapitule com o doente a forma como deve
utilizar o dispositivo Fenom Pro. (Consulte o Capítulo 5: Realizar a medição de FeNO para instruções detalhadas.)

4.

O paciente inspira e depois começa a expirar para o bocal quando se sentir preparado.
o

No caso dos testes para crianças, o paciente deve expirar durante 6 segundos.

o

No caso dos testes para adultos, o paciente deve expirar durante 10 segundos.

5.

O paciente deixa de expirar quando a contagem decrescente chega a 0 (zero).

6.

Se o treino tiver sido bem-sucedido, é exibida a mensagem Bom trabalho!

7.

Se o treino não tiver sido bem-sucedido, é exibida a mensagem Tentar novamente.

8.

Toque na seta Repetir para treinar novamente e regressar ao passo 4, ou toque em Concluído se tiver terminado
para regressar ao ecrã de início de sessão principal.
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Capítulo 8: Configuração do dispositivo
Configuração inicial
Para configurar o dispositivo Fenom Pro:
1.

Retire o dispositivo e o cabo de alimentação da embalagem.
NOTA: Guarde todas as embalagens para futuro transporte do dispositivo.

2.

Ligue o tubo de respiração à porta cor de laranja na parte inferior da peça manual. Certifique-se de que o tubo de
respiração está devidamente colocado na superfície traseira, conforme indicado na figura. A segunda figura ilustra
uma ligação errada do tubo de respiração.

Correto

Incorreto

3.

Depois de ligar o tubo de respiração, coloque a peça manual no suporte no topo do dispositivo.

4.

Ligue o cabo de alimentação do painel traseiro do dispositivo a uma tomada.
(Consulte a Tabela 1 para a localização da ligação de alimentação.)
O indicador de alimentação CA exibe uma luz verde quando o dispositivo é acionado e ligado a uma tomada
elétrica.
NOTA: O dispositivo deve ser carregado, no mínimo, 4 horas antes de ser colocado em funcionamento através da
bateria. O dispositivo funciona normalmente enquanto está a ser carregado.

5.

Pressione o botão de Alimentação para ligar o dispositivo.

6.

O ecrã de configuração é apresentado depois de ligar o dispositivo. A partir deste ecrã, configure as seguintes
definições do dispositivo:
o

Selecionar idioma

o

Definir hora/data

o

Adicionar testes

Estas definições podem ser alteradas a qualquer momento.
7.

O Fenom Pro está pronto para iniciar um teste.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Definições de configuração
Existem determinadas definições do dispositivo que têm de ser configuradas com base no local e nos requisitos. Pode
aceder a estas definições através do ícone Definições. (Consulte a Tabela 2: Indicadores e ícones.)

Definições do dispositivo
1. O botão Definições permite definir a hora e a data,
selecionar o idioma, visualizar as informações do sistema,
selecionar o nível de som de incentivo de teste e adicionar
testes.

Hora/Data
1. Toque em Hora/Data no ecrã Definições para definir
a data e a hora no dispositivo.
2.

Utilize os botões + e - para definir a data e a hora.

3.

Toque no botão AM/PM para alternar entre valores.

4.

Toque na lista pendente de Fuso Horário e selecione
o fuso horário correto.

Idioma
1. Toque em Idioma no ecrã Definições.
2.

Selecione o idioma desejado.

3.

Uma marca de verificação junto ao idioma indica
o idioma selecionado.
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Informações do sistema
1. Toque em Informações do Sistema no ecrã Definições
para ver o número de série do dispositivo, os testes
licenciados (número de testes licenciados que restam),
data para manutenção, versão de software e versão de
firmware.

Som de incentivo do teste
1. Toque em Som de Incentivo do Teste no ecrã Definições
para definir o nível de volume desejado, Alto, Baixo ou
Desligado.
2.

A marca de verificação indica a seleção atual.

Adicionar testes
1. Contacte o seu representante de distribuição e solicite
testes licenciados adicionais para o Fenom Pro.
2.

Introduza o código fornecido pelo representante de
distribuição e pressione em Adicionar Testes.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 9: Cuidados gerais
Siga as recomendações abaixo indicadas relativas à limpeza e cuidados gerais do Fenom Pro e respetivos acessórios.

IMPORTANTE!
Nunca tente abrir ou realizar trabalhos de manutenção no Fenom Pro ou respetivos
componentes.

Condições de funcionamento
Certifique-se de que existem condições de funcionamento estáveis evitando a colocação do dispositivo sob luz solar
direta, junto de fontes de aquecimento radiante ou ventilação. O dispositivo funciona sob as seguintes condições:
o Intervalo de temperatura entre 15 e 30 °C
o Intervalo de pressão atmosférica entre 106 e 80 kPa
o Intervalo de humidade relativa entre 20 e 80%, sem condensação

Limpeza
o Limpe as superfícies externas do dispositivo com um pano previamente humedecido com uma solução de 5% de
lixívia no final de cada dia de utilização.
o NÃO utilize detergentes em spray.

Manuseamento
o Tenha cuidado enquanto manuseia o dispositivo.
o NÃO deixe cair o dispositivo nem a peça manual.
o Transporte o dispositivo colocando os dedos na pega na parte traseira e o polegar por cima do dispositivo. Apoie
o dispositivo a partir da base com a outra mão.

Armazenamento
o Limpe o dispositivo antes de armazenar o mesmo.
o Coloque o dispositivo na embalagem original.
o Coloque o dispositivo num local livre de poeiras, humidade excessiva ou salpicos de água e mantenha-o afastado
de calor excessivo, frio ou ambientes secos.
o NÃO armazene o dispositivo em superfícies altas ou instáveis.
o Guarde os bocais nas embalagens originais e sem danos.
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Inspeções preventivas
o Certifique-se de que a peça manual não está danificada e está em boas condições.
o Certifique-se de que a tubagem da peça manual até à unidade não está danificada e está em boas condições.
o Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e está em boas condições.
o Certifique-se de que o ecrã táctil não está danificado e está em boas condições.

Bateria recarregável
o Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido pela Spirosure para carregar o dispositivo Fenom Pro.
o Capacidade: > 15 testes ao longo de 6 horas com uma bateria totalmente carregada
o Tempo de carregamento: 4 horas
Diminuição da capacidade: Os tempos de carga mais prolongados ou o funcionamento reduzido indicam que a bateria
deve ser substituída. Contacte o representante de distribuição para obter assistência.

Manutenção
o É necessária uma manutenção periódica ao dispositivo. Verifique as informações do sistema (página 19) quanto
à data para manutenção.
o Contacte o representante de distribuição para agendar a manutenção.

Eliminação de consumíveis e equipamento usado/expirado
o Os dispositivos expirados devem ser reciclados de acordo com o programa local para
equipamento eletrónico.
o Os bocais usados ou com data de validade ultrapassada devem ser reciclados de acordo com
o programa local.

Garantia limitada
A Spirosure, Inc. garante que o Fenom Pro está isento de defeitos de material e mão de obra durante um período
de 18 meses a partir da data de expedição. A única obrigação da Spirosure ao abrigo desta garantia está limitada
à reparação ou substituição, à sua escolha, de qualquer item coberto em conformidade com esta garantia se esse item
for devolvido, intacto e pré-pago, à Spirosure ou ao representante local.
A garantia do produto é automaticamente considerada nula se os produtos forem reparados, alterados ou de outra
forma modificados por pessoal não autorizado, ou se tiverem sido sujeitos a utilização indevida, negligência ou
acidente.
A garantia do produto não cobre avarias ou danos no produto resultantes da sua utilização com acessórios não
aprovados. A Spirosure, Inc. não assume responsabilidades por problemas de saúde e segurança ou outros problemas
provocados pela utilização de acessórios não aprovados pela Spirosure.

Instruções de utilização IFU-3264 Rev B, Fenom Pro
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Capítulo 10: Resolução de problemas
A manutenção do dispositivo Fenom Pro, dos componentes e dos acessórios não pode ser efetuada no local.

Suporte
Contacte o distribuidor se o Fenom Pro apresentar quaisquer problemas que não possam ser resolvidos através das
ações indicadas neste manual.

Adicionar testes
O Fenom Pro necessita de testes licenciados para efetuar as medições
de FeNO. Quando o número de testes licenciados se aproxima de zero,
o botão de estado dos testes licenciados fica vermelho.
Para encomendar testes adicionais, siga três passos simples.
1.

Contacte o seu representante de distribuição e solicite testes
licenciados adicionais para o Fenom Pro.

2.

Pressione o botão Estado dos Testes Licenciados ou aceda ao ecrã
Adicionar Testes no menu Definições.

3.

Introduza o código fornecido pelo representante de distribuição
e pressione em Adicionar Testes.

NOTA: Contacte o distribuidor se o dispositivo Fenom Pro estiver
a aproximar-se da data de manutenção ou se os testes licenciados
restantes estiverem próximos de zero.
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Erros e códigos
Se o dispositivo apresentar uma mensagem de erro, consulte a Tabela 4 para procurar o código de erro e efetuar as
ações sugeridas para resolver o problema.
Tabela 4: Códigos de erro
Código de erro

Situação de erro/Mensagem
de erro

Ações

Falha no teste automático de
inicialização.

Ligue e desligue a alimentação do dispositivo. Após duas falhas de teste
automático consecutivas, contacte o apoio técnico.

10-011

Para continuar a utilizar este
dispositivo, contacte o apoio ao
cliente. Os testes FeNO estão
desativados.

Aviso de que o dispositivo atingiu o número máximo de utilizações ou
a data de validade; contacte o apoio técnico.

10-012

Para continuar a utilizar este
dispositivo, contacte o apoio ao
cliente. Os testes FeNO estão
desativados.

Teste não permitido devido ao facto de o dispositivo ter atingido
o número máximo de utilizações ou ultrapassado a data de validade;
contacte o apoio técnico.

10-013

Hora do dispositivo incorreta.
Configure a hora do dispositivo em
Definições.

Consulte o Capítulo 8: Definições do dispositivo – consulte a secção
Definição de configuração para instruções sobre como configurar a hora.

10-014

Para continuar a utilizar este
dispositivo, contacte o apoio ao
cliente. Os testes FeNO estão
desativados.

Contacte o apoio técnico. Teste não permitido devido ao facto de
o dispositivo ter atingido as horas de aquecimento máximas.

10-019

O teste foi interrompido, uma vez
que o fluxo de ar da respiração é
inferior ao limite mínimo.
Tente novamente.

Deixe o paciente descansar, volte a indicar a manobra de respiração
correta apontando para a zona-alvo verde e tente realizar o teste
novamente. Se o problema persistir, tente realizar um teste abreviado.
(Consulte o Capítulo 10: Modo de teste abreviado (apenas para fins de
pesquisa).)

10-020

O teste foi interrompido, uma vez
que o fluxo de ar da respiração
ultrapassou o limite máximo.
Tente novamente.

Volte a indicar a manobra de respiração correta apontando para a zonaalvo verde e tente realizar o teste novamente.

10-021

O teste foi interrompido porque
o fluxo de ar da respiração ficou
fora do intervalo desejado durante
demasiado tempo. Tente novamente.

Deixe o paciente descansar, volte a indicar a manobra de respiração
correta apontando para a zona-alvo verde e tente realizar o teste
novamente. Se o problema persistir, tente realizar um teste abreviado.
(Consulte o Capítulo 10: Modo de teste abreviado (apenas para fins de
pesquisa).)

10-025

O teste foi interrompido, uma vez
que o fluxo de ar da respiração
começou demasiado cedo ou
continuou após a manobra
respiratória. Tente novamente.

Volte a indicar a manobra de respiração correta apontando para a zonaalvo verde e tente realizar o teste novamente.

10-043

O nível da bateria é muito baixo.
Ligue imediatamente o cabo do
dispositivo ou desligue-o.

Ligue o dispositivo à fonte de alimentação antes de utilizá-lo.

10-064

O nível da bateria é inferior ao
necessário para realizar um teste.
Ligue o cabo do dispositivo.

Ligue o dispositivo à fonte de alimentação antes de utilizá-lo.

10-065

Aviso de que o sensor do dispositivo
atingiu a data de validade. Os testes
FeNO estão desativados.

Para continuar a utilizar este dispositivo, contacte o apoio ao cliente.
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Código de erro

Situação de erro/Mensagem
de erro

Ações

10-066

Aviso de que a data do
dispositivo está incorreta

20-001

Ocorreu uma falha no dispositivo
ao comunicar com os sensores.
Ligue e desligue a alimentação do dispositivo e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.
o apoio técnico. Reinicie
o dispositivo e tente novamente.

20-002

Ocorreu uma falha no
dispositivo. Reinicie
o dispositivo e tente novamente.

Ligue e desligue a alimentação do dispositivo e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

40-028

Ocorreu um erro ao calcular
a leitura. Aguarde alguns
minutos e tente novamente.

Aguarde alguns minutos e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

40-065

O teste foi interrompido porque
o fluxo de ar da bomba estava
fora do limite permitido.
Tente novamente.

Aguarde um minuto e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

40-066

O teste foi interrompido, uma
vez que a variabilidade do fluxo
estava fora do limite permitido.
Tente novamente.

Aguarde um minuto e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

40-067

O teste foi interrompido porque
os valores de pico ultrapassaram
o máximo. Tente novamente.

Aguarde um minuto e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

40-068

O teste foi interrompido, uma
vez que os valores base foram
inferiores ao mínimo. Tente
novamente.

Aguarde um minuto e tente novamente.
Se o problema persistir, contacte o apoio técnico.

45-044

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo.
Contacte o apoio técnico.
Problema: Código de falha
desconhecido.

Contacte o apoio técnico.

45-045

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo.
Contacte o apoio técnico.
Problema: Erro CRC da memória.

Contacte o apoio técnico.

45-048

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
ao cliente. Problema: Falha de
comunicação da bateria.

Contacte o apoio técnico.

45-050

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
técnico. Problema: Falha de
comunicação da EEPROM de
calibragem.

Contacte o apoio técnico.
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Código de erro

Situação de erro/Mensagem
de erro

Ações

45-051

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
técnico. Problema: Falha CRC da
EEPROM de calibragem.

Contacte o apoio técnico.

45-052

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
ao cliente. Problema: Tempo de
comunicação Android excedido.

Contacte o apoio técnico.

45-054

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
ao cliente. Temperatura da placa
alta.

Contacte o apoio técnico.

45-063

Ocorreu uma falha no hardware
do dispositivo. Contacte o apoio
técnico. Problema: Falha no
carregador da bateria.

Contacte o apoio técnico.

45-069

Ocorreu uma falha de hardware.
Aguarde enquanto o problema
está a ser resolvido. Se
o problema persistir, reinicie
o dispositivo.

Aguarde alguns minutos para que o problema fique resolvido.
Se o problema persistir, ligue e desligue a alimentação do
dispositivo e tente novamente. Se o problema persistir,
contacte o apoio técnico.

90-040

Ocorreu uma falha na licença do
dispositivo. Os testes FeNO estão
desativados.

Para continuar a utilizar este dispositivo, contacte o apoio ao
cliente.
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Capítulo 11: Dados técnicos
Dimensões e peso

Altura: 145 mm
Largura: 230 mm
Profundidade: 140 mm
Peso (incluindo peça manual): 2,4 kg

Dados elétricos

Consumo energético do dispositivo: < 20 VA
Tensão da rede de alimentação: 100–240 V ~50–60 Hz

Desempenho de NO exalado

O Fenom Pro é verificado de forma a cumprir o desempenho aqui descrito sob um
intervalo de temperatura entre 15-30 °C, humidade relativa de 20-80% e intervalo
de pressão de 106-80 kPa.

Linearidade

Declive 1,00 ± 0,05
Coeficiente de correlação quadrática, r2 ≥ 0,998

Precisão

Concentrações de NO ≤ 50 ppb: 5 ppb
Concentrações de NO > 50 ppb: 10% da concentração

Exatidão

Concentrações de NO ≤ 50 ppb: ± 5 ppb
Concentrações de NO > 50 ppb: ± 10% da concentração

Limite de deteção

5 ppb

Intervalo de medição

5-300 ppb

Parâmetros de exalação

Tempo de exalação no teste para adultos: 10 segundos
Tempo de exalação no teste para crianças: 6 segundos
A pressão de exalação situa-se entre 15-20 cm de água
A taxa de fluxo de exalação é de 45-55 mL/s; sons de aviso emitidos fora deste
intervalo
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Capítulo 12: Referência
Explicação dos símbolos
Diretiva REEE 2102/19/UE

Fabricante

Manter afastado da chuva e de
condições de humidade

Não reutilizar

Conformidade
Europeia

Dispositivo de diagnóstico "in vitro"

Representante autorizado na Europa

Utilizar até AAAA-MM-DD (validade)

Atenção, consultar os documentos
de acompanhamento

Número da peça de catálogo

Peça aplicada do tipo BF em
conformidade com a IEC 60601-1

Número do lote

Não esterilizado

Número de série

Consultar as instruções de utilização

Quantidade

Intervalo de humidade para
funcionamento

Intervalo de temperatura de
funcionamento

Produto listado na Intertek ETL,
Canadá e EUA

Não compatível com RM – O Fenom
Pro não está classificado para
ser utilizado junto a ressonância
magnética
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Capítulo 13: Peças e acessórios
Aviso!
Qualquer acessório não recomendado pela Spirosure, Inc. pode resultar em perda de
desempenho, danos no Fenom PRO, ou lesões. A garantia do produto não cobre avarias
ou danos no produto resultantes da sua utilização com acessórios não aprovados.
A Spirosure, Inc. não assume responsabilidades por problemas de saúde e segurança ou
outros problemas provocados pela utilização de acessórios não aprovados pela Spirosure.

Peças
o N.º do modelo Fenom Pro			

900-0001

o N.º de peça embalada Fenom Pro:		

900-0004 (Reino Unido)

						900-0007 (União Européia 7/7)
						900-0008 (Suíça)
						900-0012 (Austrália/Nova Zelândia)
						900-0014 (Itália)
o N.º de peça de cabo de alimentação
do Fenom Pro:				

415-0004 (Reino Unido)

						415-0008 (Suíça)
						415-0009 (Itália)
						415-0011 (União Européia 7/7)
o N.º de peça de fonte de alimentação do Fenom Pro:				

197-0001

o N.º de peça de referência das instruções de utilização do Fenom Pro:

FRM-3301

Acessórios
o N.º de peça de bocal de utilização única do Fenom Pro* (contagem de 20): 900-0002

* Bocal descartável a ser mudado para cada paciente.
Para encomendar acessórios, contacte o seu representante de distribuição. Caso seja necessário confirmar os dados
de contacto do seu representante, visite www.fenomasthma.com.
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