Descrição Técnica
gekoTM, gekoTM plus e fireflyTM
Descrição do
Dispositivo
A fisiologia
O sistema circulatório do corpo serve para transportar e distribuir substâncias essenciais para os tecidos do corpo e remover subprodutos do metabolismo. Também desempenha um papel
na regulação da temperatura corporal, na comunicação humoral em todo o corpo e nos ajustes do suprimento de oxigênio e nutrientes em diferentes estados fisiológicos. O sistema
cardiovascular é composto por uma bomba (o coração), uma série de tubos de distribuição e coleta e um extenso sistema de vasos finos que permitem uma rápida troca com os tecidos.
Um adulto médio tem um volume sanguíneo de cerca de 5-6 litros. O sistema venoso tem uma grande capacidade e pode conter cerca de 70% do volume sanguíneo a qualquer momento,
com uma grande porcentagem disso na parte inferior das pernas. O rendimento cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração por minuto e o retorno venoso é o volume que
retorna ao coração na mesma unidade de tempo. Estes são interdependentes e vários circuitos de controle de retroalimentação operam para regular o sistema cardiovascular. Fatores
auxiliares podem afetar o retorno venoso, incluindo atividade muscular. A contração dos músculos causa compressão venosa intermitente e, devido à orientação das válvulas venosas, o
sangue é forçado das veias para o coração. Portanto, a contração muscular no membro inferior diminui a pressão venosa média e serve como uma bomba auxiliar para auxiliar o retorno
venoso. A contração muscular reduz a pressão hidrostática capilar e aumenta a circulação sanguínea local.
Como
OnPulse
funciona
Os dispositivos geko e firefly são um pequeno dispositivo de estimulação
neuromuscular descartável, com alimentação interna, aplicado externamente à perna.
São auto-adesivos e aplicados ao aspecto externo/posterior do joelho. Esse
posicionamento permite que os eletrodos integrais apliquem um estímulo ao nervo
peroneal comum. Esse nervo controla a contração dos músculos da panturrilha. A
estimulação desse nervo pelo dispositivo faz com que os músculos se contraiam
isometricamente e não afetará o movimento normal do membro nem a mobilidade do
paciente. A contração dos músculos da panturrilha aumentará o fluxo sanguíneo dos
membros inferiores de volta ao coração, aumentando assim o retorno venoso, a
circulação sanguínea local e ajudará a prevenir a trombose venosa. O dispositivo
possui sete níveis de estimulação para equilibrar o efeito máximo da estimulação com
o conforto do paciente. É totalmente isolado pelo molde de proteção e não há risco de
choque
A aplicação do dispositivo é muito simples, e o paciente só experimenta um efeito de
resfriamento quando a área da pele na qual o dispositivo será aplicado é limpa. Depois
disso, o paciente sentirá como se tivesse sido aplicado um pequeno adesivo na pele.
Ao ligar o dispositivo e selecionar o nível de estimulação apropriado, o paciente estará
ciente da contração muscular, percepção que irá diminuir um pouco após alguns
minutos (acomodação). Durante a próxima hora e o período de tratamento, a
percepção do paciente da contração muscular diminuirá e o paciente poderá realizar
sua rotina normal, incluindo dormir.

Envolvimento dos
músculos anteriores

Envolvimento dos
músculos laterais

Nervo Peroneal

Extensão muscular
para o pé

Extensão muscular
para o pé

Certifique-se de que o dispositivo seja removido se o paciente precisar tomar banho
de chuveiro ou banheira.
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Especificações de saída do dispositivo
Nome do produto
Referência
do modelo
Identificador do
modelo

T-1

gekoTM
T-2

W-2

XW-2

T-3

gekoTM plus
R-2

Tipo de produto
Classe
Dimensões

Estimulador muscular elétrico
BF (Todo o dispositivo é considerado como parte aplicada ao paciente)
149mm x 42mm x 186mm x 31mm x
186mm x 31mm x
186mm x 31mm x
186mm x 31mm x
186mm x 31mm x
11mm
11mm
11mm
11mm
11mm
11mm
Peso
16g (dispositivo
10g (dispositivo
10g (dispositivo
10g (dispositivo
10g (dispositivo
10g (dispositivo
apenas)
apenas)
apenas)
apenas)
apenas)
apenas)
Fonte de alimentação Equipamento com alimentação interna, bateria não substituível
Bateria
Célula primária de lítio tipo moeda - removível para descarte
Operação
operação contínua - equipamento não adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou oxigênio ou óxido nitroso
Modos de
7 (larguras de
7 (larguras de
10 (larguras de
10 (larguras de
11 (pulso
8 (larguras de
selecionado)
estimulação
pulso
pulso
pulso
pulso
pulso
selecionadas)
selecionadas)
selecionadas)
selecionadas)
selecionadas)
Corrente de pulso
27mA
27mA
54mA
54mA
27, 38 ou 54mA
54mA
Impedância de carga 200Ω a 3kΩ para
200Ω a 3k Ω para
200Ω a 3k Ω para
200Ω a 3k Ω para
200Ω a 3k Ω para
200Ω a 3kΩ para
saída 27mA
saída 27mA
saída 54mA
saída 54mA
saída 54mA
saída 54mA
Tensão de pulso
Largura de pulso
±10%

Definido por corrente e carga

Taxa de repetição
Carga
máxima
Saída de
carga líquida
Acoplamento de
saída de operação
Tempo

1HZ (±5%)
20μC por pulso

Modo de
Operação
Tela indicadora

indicação de
falha
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70, 100, 140, 200,
280,
400 e 560μs

fireflyTM
T-1

T-2

149mm x 42mm x
11mm
16g (dispositivo
apenas)

186mm x 31mm x
11mm
10g (dispositivo
apenas)

7 (larguras de
pulso
selecionadas)
27mA
200Ω a 3kΩ para
saída 27mA

7 (larguras de
pulso
selecionadas)
27mA
200Ω a 3k Ω para
saída 27mA

50, 70, 100, 140, 200,
280, 400μs

25, 35, 50, 70, 100,
140, 200, 280, 400
e 560μs

25, 35, 50, 70, 100,
140, 200, 280, 400
e 560μs

35, 50, 70, 100, 140,
200, 280 μs @27mA,
280 & 400μs @38mA,
400, 560 μs @54mA,

50, 70, 100, 140, 200,
280, 400 e 560μs

70, 100, 140, 200, 280,
400 e 560μs

50, 70, 100, 140, 200,
280, 400μs

20μC por pulso

40μC por pulso

40μC por pulso

40μC por pulso

40μC por pulso

20μC por pulso

20μC por pulso

Menos de 0,1 μC por ciclo. O equilíbrio de carga é proporcionado por pulsos de retorno de baixa amplitude e a mesma carga total que o pulso de estimulação
Capacitor cerâmico
Duração de 24 horas
Duas,
Duração de 24
(máximo de 30 horas) sessões de 6
horas (máximo
horas
de 30 horas)
Os dispositivos são adequados para operação contínua

Duas, sessões
de 12 horas

Tempo máximo
decorrido de 30
horas desde o início

Duração de 24 horas (máximo de 30 horas)

LED verde, piscando para indicar operação e nível de configuração (largura de pulso): o número de flashes na sequência
o dispositivo estimulador desliga automaticamente para sobrecorrente, subtensão, baixa voltagem da bateria ou fim do tempo de operação
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Forma de onda de tensão:

Forma de onda de corrente:

Largura de pulso Largura de pulso

Largura de pulso Largura de pulso

Taxa de repetição: 1Hz

Taxa de repetição: 1Hz

Tensões e correntes de saída: medidas nas saídas internas do gerador de pulsos (±15%)
gekoTM T-1 e fireflyTM T-1
largura de pulso configuração de meia potência 280µs configuração de potência total 560µs
Carga
corrente
tensão:
corrente
200Ω
27mA
5.4V
27mA
500Ω
27mA
13.5V
27mA
1000Ω
27mA
27V
27mA
2000Ω
27mA
54V
27mA
3000Ω
27mA
81V
27mA

corrente rms (500Ω)
voltagem rms (500Ω)

tensão:
5.4V
13.5V
27V
54V
81V

1mA rms máximo
0.5V rms máximo

gekoTM T-2 e fireflyTM T-2
largura de pulso configuração de meia potência 200µs configuração de potência total 400µs
Carga
corrente
tensão:
corrente
200Ω
27mA
5.4V
27mA
500Ω
27mA
13.5V
27mA
1000Ω
27mA
27V
27mA
2000Ω
27mA
54V
27mA
3000Ω
27mA
81V
27mA

tensão:
5.4V
13.5V
27V
54V
81V

corrente rms (500Ω) 1mA rms máximo
voltagem rms (500Ω) 0.5V rms máximo
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gekoTM plus R-2, gekoTM W-2, gekoTM XW-2
largura de pulso configuração de meia potência 280µs configuração de potência total 560µs
Carga
corrente
tensão:
corrente
200Ω
54mA
10.8 V
54mA
500Ω
54mA
27 V
54mA
1000Ω
54mA
54 V
54mA
2000Ω
54mA
108 V
54mA
3000Ω
54mA
162 V
54mA

tensão:
10.8 V
27 V
54 V
108 V
162 V

corrente rms (500Ω) 1.3mA rms máximo
voltagem rms (500Ω) 0.7V rms máximo
gekoTM T-3
largura de pulso
Carga
200Ω
500Ω
1000Ω
2000Ω
3000Ω

configuração de meia potência 400µs @ 38mA (nível 9) configuração de potência total 560µs @ 54mA (nível 11)
corrente
tensão:
corrente
tensão:
38mA
7.6 V
54mA
10.8 V
38mA
19 V
54mA
27 V
38mA
38 V
54mA
54 V
38mA
76 V
54mA
108 V
38mA
114 V
54mA
162 V

corrente rms (500Ω) 1.3mA rms máximo
voltagem rms (500Ω) 0.7V rms máximo

gekoTM, gekoTM plus e fireflyTM
Tela indicadora

LED verde, piscando
indicação de falha: o dispositivo estimulador desligará automaticamente para sobrecorrente, baixa corrente, baixa tensão da bateria ou fim do
tempo de operação (consulte as Instruções de Uso fornecidas com o dispositivo para obter detalhes sobre o tempo de operação (tratamento).
Normas EN60601-1: 2006, EN 60601-2-10: 2012, EN60601-1-11: 2010, EN 60601-1-2: 2015, ISO 10993-1:2009
Condições operacionais:
Faixa de temperatura
Faixa de umidade
Pressões atmosféricas

5°C a 40°C,
até 93% de umidade relativa sem condensação
70 kPa a 106 kPa

O dispositivo deve ser usado entre 5 e 40°C. Se as condições de armazenamento estiverem fora dessa variação, aguarde um tempo até que o dispositivo atinja a temperatura
ambiente antes do uso:
30 minutos devem ser suficientes.
O geko é compatível com equipamento cirúrgico de alta frequência e continuará a operar em sua presença. O dispositivo deve estar fora da área estéril e é
recomendável que os eletrodos não sejam usados a menos de 50mm do dispositivo, visando evitar danos inadvertidos ao dispositivo geko.
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Condições de armazenamento e transporte na embalagem original:
Armazene o dispositivo em sua bolsa de papel alumínio de proteção. A faixa de armazenamento e temperatura é de -25°C a 70°C por breves períodos (até 2 semanas no
total). Como é difícil monitorar as temperaturas de armazenamento e transporte, recomendamos armazenar o dispositivo em temperatura ambiente (até 30°C), se
possível.
Faixa de temperatura
Faixa de umidade
Pressões atmosféricas
Vida de prateleira

-25°C a 70°C apenas para durações curtas
até 93% de umidade relativa sem condensação
70 kPa a 106 kPa
veja a data de validade no rótulo da bolsa

Condições de armazenamento fora da embalagem original:
O dispositivo irá deteriorar se removido da embalagem original e deve ser deixado na embalagem original até pouco antes do uso. O dispositivo pode ser removido
temporariamente e reaplicado, se necessário, por exemplo, para evitar que o dispositivo seja molhado durante o banho de chuveiro ou de banheira. Se precisar removêlo, mantenha-o limpo, seco e em temperatura ambiente entre os usos e aplique novamente o mais rápido possível.
Vida útil
fireflyTM T-1
gekoTM T-1
gekoTM T-2, gekoTM plus R-2
gekoTM W-2
gekoTM XW-2
gekoTM T-3

Até 30 horas de vida operacional
Até 30 horas de vida operacional em uso continuo
Até 30 horas de vida operacional em uso continuo
Até 12 horas de vida operacional, em duas sessões de tratamento de 6 horas
Até 24 horas de vida operacional, em duas sessões de tratamento de 12 horas
30 horas de vida operacional desde o momento em que é ligado. Após 30 horas, o dispositivo será desativado permanentemente

Materiais:
geko ™ T-1, firefly ™ T-1 Tereftalato de polietileno (Mylar), acetato de etileno-vinil, polipropileno, hidrogel
geko ™ T-2, W-2, XW-2, T-3 geko ™ plus R-2, firefly ™ T-2 Tereftalato de polietileno (Mylar), polipropileno, poliéster éster, hidrogel
Avisos
Dispositivos eletrônicos implantados (por exemplo, marca-passo cardíaco): - opinião médica especializada deve ser obtida antes do paciente ser submetido a estimulação.
Recentemente diagnosticado ou suspeita de TVP: opinião médica especializada deve ser obtida antes do paciente ser submetido a estimulação.
Leia atentamente as instruções antes de usar. Somente aplique o dispositivo de acordo com as instruções. O uso inadequado deste dispositivo pode ser perigoso.
O dispositivo geko™ pode ser operado pelo paciente ou por terceiros. Os pacientes devem ser treinados no posicionamento e operação do dispositivo, bem como avisos e
precauções a serem observadas para garantir o uso seguro do dispositivo.
Mantenha longe do alcance de crianças e animais de estimação.
Nenhuma modificação deste equipamento é permitida.
Não use enquanto estiver dirigindo, operando máquinas ou durante qualquer atividade em que contrações musculares involuntárias possam colocar o usuário ou outras
pessoas em risco indevido de lesões.
A estimulação não deve ser aplicada pela ou na cabeça, diretamente nos olhos, cobrindo a boca, na frente do pescoço (especialmente o seio carotídeo) ou a partir de eletrodos
colocados no peito e na parte superior das costas ou cruzando o coração.
A aplicação de eletrodos perto do tórax pode aumentar o risco de fibrilação cardíaca.
WEBSKY08 Rev 1
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Não aplique sobre áreas infectadas ou inflamadas, pele quebrada ou erupções cutâneas, por exemplo, flebite, tromboflebite, varizes, etc.
Não aplique sobre ou próximo a lesões cancerígenas.
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Não use próximo (por exemplo, 1m) de equipamentos de ondas curtas/microondas, pois isso pode afetar o dispositivo.
Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis podem afetar equipamentos elétricos médicos.
Não use se a embalagem estiver aberta ou parecer danificada.
Não use um dispositivo que pareça estar danificado.
Não use o dispositivo próximo a fontes de calor,
como fogo ou aquecedores radiantes, pois o excesso de calor pode afetar o desempenho do dispositivo.
Em alguns casos, pode ocorrer inflamação ou irritação da pele na área de contato: remova o dispositivo ou recoloque-o em local de aplicação alternativo. Se a condição
persistir ou se repetir, consulte um médico antes de continuar o uso.
Deve-se procurar aconselhamento médico quando a paciente estiver grávida, tiver diagnosticado problemas cardíacos ou epilepsia ou após uma cirurgia em que as contrações
musculares possam atrapalhar o processo de cicatrização.
O dispositivo deve ser removido antes do paciente ser submetido à ressonância magnética, pois contém componentes ferromagnéticos.
O dispositivo deve ser desligado durante a monitoração de ECG usando eletrodos de perna, pois pode interferir nos sinais de eletrodo ECG de perna.
O dispositivo não foi projetado para uso em um ambiente rico em oxigênio.
Não coloque o dispositivo na boca. O dispositivo tem risco de asfixia e potencial risco de alergia. Se o dispositivo ou qualquer componente for engolido, procure assistência
médica IMEDIATA.
Podem ocorrer danos graves se a bateria for engolida.
Precauções
Verifique se o dispositivo está funcionando corretamente a cada 2 horas.
Use o dispositivo apenas conforme as instruções.
Visite www.gekodevices.com para obter mais conselhos e dicas de uso
Mantenha longe do alcance de crianças.
Não ligue a menos que esteja corretamente conectado ao paciente.
O dispositivo deve ser mantido limpo e seco. Não tome banho de chuveiro ou de banheira enquanto estiver usando o dispositivo.
Não aplique um dispositivo que tenha sido usado por outra pessoa, pois isso pode representar um risco de infecção.
Opinião médica especializada deve ser obtida antes que os dispositivos sejam usados por mais de 28 dias consecutivos.
Remova o dispositivo com cuidado, levantando primeiro a extremidade traseira e aplicando força suave constante.
Força excessiva pode danificar o dispositivo.
Identificação
Cada dispositivo possui um logotipo de identificação do modelo que pode ser visto no próprio dispositivo, nas etiquetas e nas Instruções de Uso fornecidas com o
dispositivo. Consulte acima para detalhes. A etiqueta possui o número do lote de fabricação e a data de validade do dispositivo.
Instruções de Uso
Por favor, leia as instruções de Uso ANTES de usar o dispositivo. Tanto este documento como as Instruções de Uso fornecidas com o dispositivo incluem
instruções importantes de montagem e informações de segurança essenciais para o uso seguro e eficaz do dispositivo.
Classificação IP
O dispositivo tem uma classificação de Proteção de Ingresso (IP) de IP22. Veja a seção de símbolos abaixo para mais explicações.
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Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Os dispositivos foram testados quanto aos padrões de segurança atuais para emissão e imunidade à radiação eletromagnética e considerados em conformidade. Consulte a
Declaração EMC abaixo, para obter detalhes completos.
Os dispositivos foram testados com os atuais padrões de segurança quanto à imunidade contra descarga eletrostática (ESD). Em algumas circunstâncias, um dispositivo pode
desligar quando sujeito a
ESD: no entanto, o dispositivo não está danificado e funcionará normalmente assim que for ligado novamente.
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Símbolos
Siga as instruções de uso

Número de lote

Botão Ligar/Aumentar estimulação

Fabricado por

Botão Desligar/Diminuir estimulação

Data de validade - não use após esta data

Parte aplicada tipo BF - para contato elétrico direto com o
paciente, mas não para aplicação cardíaca direta

Marca de conformidade CE (com número do Organismo Notificado)

Uso único apenas - use somente em um único paciente em um
único curso de tratamento

Não use se a embalagem estiver danificada

Produto não fabricado com látex

Veja as Instruções de Uso

Configuração Liga/Desliga/estimulação (somente T-1)

Marca de conformidade CE

Armazenamento, transporte e variações operacionais de
temperatura

IP22

Faixa de umidade de armazenamento e transporte

IP: Proteção de ingresso IEC 529
2x: Proteção contra dedos ou outro objeto com comprimento não
superior a 80mm e diâmetro de 12mm
x2: Proteção contra gotejamento vertical de água quando inclinado a 15°
Faixa de variação atmosférica de armazenamento e transporte

Firstkind Limited* Hawk House, Peregrine Business Park, High Wycombe, HP13 7DL Reino Unido T: +44 (0)1494 572040 www.gekodevices.com
*Firstkind Ltd é uma subsidiária integral da Sky Medical Technology Limited.
Caso assistência seja necessária ou para relatar dificuldades, operação ou eventos inesperados, entre em contato com a Firstkind
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Declaração de Conformidade - Compatibilidade Eletromagnética
Dispositivos: gekoTM T-1, fireflyTM T-1, gekoTM T-2, fireflyTM T-2, gekoTM plus R-2, gekoTM W-2, gekoTM XW-2
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético-orientação

Emissões RF CISPR 11

Grupo 1

O geko e o firefly usam energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e
provavelmente não causam interferências em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões RF CISPR 11

Classe B

Emissões harmônicas IEC 61000-3-2

Não se aplica

O geko e o firefly são adequados para uso em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e
aqueles diretamente conectados à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edificações
usadas para fins domésticos.

Flutuações de tensão/emissões de cintilação IEC 61000-3-3

Não se aplica

O geko e o firefly são alimentados internamente por uma célula lítio CR2032 tipo moeda

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de imunidade

Nível de teste IEC60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético-orientação

Descarga eletrostática IEC 61000-4-2

± 6 kV contato

± 6 kV contato

± 8 kV ar

± 8 kV ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou lajota cerâmica. Se o piso for coberto com
material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%

Transiente rápido elétrico/de ruptura IEC 61000-4-2

± 2 kV para linhas de alimentação
± 1 kV para linhas de entrada/saída

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Surge IEC61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão
nas linhas de alimentação IEC6100-4-11

<5% UT (>95%queda em UT) por 0.5 ciclo
40% UT (60% queda em UT) por 5 ciclos
70% UT (30% queda em UT) por 25 ciclos
5% UT (95% queda em UT) por 5 segundos

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Frequência de potência

30 A/m

30 A/m

Os campos magnéticos de frequência de potência devem estar em níveis característicos de um
local típico em um ambiente comercial ou hospitalar típico

(50/60Hz) Campo magnético
IEC61000-4-8
Nota UT é a tensão da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de imunidade

Nível de conformidade

Nível de teste IEC60601-1-2

Ambiente eletromagnético-orientação
Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não devem estar mais próximos de
nenhuma parte do geko™ e firefly™. Incluindo cabos, além das distâncias recomendadas
calculadas a partir da equação aplicável à frequência do transmissor
Distância de separação recomendada

RF condutora IEC61000-4-6

3Vrms; 150kHz a 80MHz

3Vrms

d=1.2√P

RF radiada IEC61000-4-6

3V/m; 80MHz a 2,5GHz

3V/m

d=1.2√P 80MHz a 800MHz
d=2.3√P 800MHz a 2.5GHz
Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do
transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).
As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, conforme
determinado por um levantamento eletromagnético a, devem ser
menores que o nível de conformidade em cada faixa de frequência b
Pode ocorrer interferência nas proximidades do equipamento
marcado com o seguinte símbolo:

Nota 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
intensidades de campo de transmissões fixas, como estações base para telefones de rádio (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM não podem ser previstas teoricamente com
precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético no local devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento do local eletromagnético. Se a intensidade do campo medido no local em que o geko & firefly é
usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o geko & firefly deve ser observado para verificar a operação normal. Caso desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como
reorientar ou realocar o geko & firefly
a As

b

Na faixa de frequência de 150kHz a 80MHz, a intensidade do campo deve ser menor que 3V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação portátil e móvel e o geko & firefly
O geko & firefly é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente ou o usuário da geko & firefly pode ajudar a evitar interferência eletromagnética, mantendo uma
distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e a geko & firefly conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de saída nominal do transmissor W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
150kHz a 80MHz

80MHz a 800MHz

800MHz a 2.5GHz

d=1.2√P

d=1.2√P

d=2.3√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1.0

1.2

1.2

2,3

10

3.8

3.8

7,3

100

12

12

23

Para transmissor classificado com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P
é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1. Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2. Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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Dispositivos: geko™ T-3
Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético-orientação

Emissões RF CISPR 11

Grupo 1

O geko T-3 usa energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causam
interferências em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões RF CISPR 11

Classe B

O geko T-3 é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados
à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edificações usadas para fins domésticos.

Emissões harmônicas IEC 61000-3-2

Não se aplica

O geko T-3 é alimentado internamente por uma célula lítio CR2032 tipo moeda

Flutuações de tensão/emissões de cintilação IEC 61000-3-3

Não se aplica

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de imunidade

Nível de teste IEC60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético-orientação

Descarga eletrostática IEC 61000-4-2

± 8 kV contato

Não se aplica

± 2, 4, 8, 15 kV ar

± 2, 4, 8, 15 kV ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou lajota cerâmica. Se o piso for coberto com
material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30% O dispositivo pode
desligar após a descarga eletrostática; no entanto, o dispositivo não está danificado e
funcionará normalmente após a reinicialização

Transiente rápido elétrico/de ruptura IEC 61000-4-2

± 2 kV para linhas de alimentação
± 1 kV para linhas de entrada/saída

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Surto IEC61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas
linhas de alimentação

<5% UT (>95%queda em UT) por 0.5 ciclo
40% UT (60% queda em UT) por 5 ciclos
70% UT (30% queda em UT) por 25 ciclos
<5% UT (>95% queda em UT) por 5
segundos

Não se aplica

Não aplicável como dispositivo alimentado internamente

Não se aplica

Sem cabo de alimentação ou conexões externas

30 A/m

Os campos magnéticos de frequência de potência devem estar em níveis
característicos de um local típico em um ambiente comercial ou hospitalar típico

IEC6100-4-11

Imunidade conduzida
Frequência de potência (50/60Hz)

30 A/m

Campo magnético IEC61000-4-8
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Nota UT é a tensão da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O geko e o firefly se destinam ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do geko & firefly deve garantir que seja usado em um ambiente como esse
Teste de imunidade

Nível de teste IEC60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético-orientação
Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem estar mais próximos de nenhuma parte do
geko e do firefly, incluindo cabos, do que as distâncias recomendadas, calculadas a partir da equação aplicável à
frequência do transmissor
Distância de separação recomendada

RF condutora IEC61000-4-6

3 V rms: 150kHz a 80MHz

3 V rms

d=1.2√P

RF radiada IEC61000-4-6

10 V/m: 80MHz a 2,5GHz

10 V/m

d=1.2√P 80MHz a 800MHz
d=2.3√P 800MHz a 2.5GHz
Onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d
é a distância de separação recomendada em metros (m).
As intensidades de campo dos transmissores de RF fixos, conforme determinado por um levantamento
eletromagnético a, devem ser menores que o nível de conformidade em cada faixa de frequência b
Pode ocorrer interferência nas proximidades do equipamento marcado com o
seguinte símbolo:

Nota 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
As intensidades de campo de transmissões fixas, como estações base para telefones de rádio (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM não podem ser previstas teoricamente com
precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético no local devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento do local eletromagnético. Se a intensidade do campo medido no local em que o geko T-3 é usado
exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o geko T-3 deve ser observado para verificar a operação normal. Caso desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou
realocar o geko T-3
a

b

Na faixa de frequência de 150kHz a 80MHz, a intensidade do campo deve ser menor que 3V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação portátil e móvel e o geko & firefly
O geko & firefly é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente ou o usuário da geko & firefly pode ajudar a evitar interferência eletromagnética,
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e a geko & firefly conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de
comunicação.
Potência máxima de saída nominal do transmissor W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
150kHz a 80MHz

80MHz a 800MHz

800MHz a 2.5GHz

d=1.2√P

d=1.2√P

d=2.3√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1.0

1.2

1.2

2,3

10

3.8

3.8

7,3

100

12

12

23

Para transmissor classificado com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a
potência máxima do trasnmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1. Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.
Nota 2. Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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Especificação de teste para o equipamento de comunicação sem fio de IMUNIDADE DE PORTA DE CAIXA para RF
Frequência de
teste
(MHz)
385

Banda a)
(MHz)
380 - 390

450

430 - 470

710
745
780

704 - 787

800 - 960

930
1 720
1 845

1 700 – 1 990

1 970

2 450

a)

TETRA
400
SMRS 460, FRS 460
Banda LTE 13,
17

Modulação

b)

Modulação de pulso

b)

18Hz

FM c)
Desvio de ±5kHz
Seno de 1 kHz

Modulação de pulso
b)

NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE
(V/m)

Potência máxima
(W)
1,8

Distância
(m)
0,3

2

0,3

28

0,2

0,3

9

2

0,3

28

2

0,3

28

2

0,3

28

27

217 Hz

810
870

Serviço

1 400 – 2 570

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Banda LTE 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
Banda LTE 1, 3, 4, 25;
UMTS

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulação de pulso
b)

18 Hz

Modulação de pulso
b)

217 Hz

Modulação de pulso
b)

217 Hz

5 240
WLAN 802.11
Modulação de pulso
5 500
5 100 – 5 800
0,2
0,3
9
b)
a/n
5 785
217 Hz
NOTA Caso necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE IMUNITÁRIO, a distância entre a antena transmissora e o EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME pode ser reduzida para 1m. A distância de teste de 1m é permitida pela IEC
61000-4-3.
a) Para alguns serviços, apenas as frequências de ligação ascendente estão incluídas.
b) O portador deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada de ciclo de trabalho de 50%.
c) Como alternativa à modulação FM, pode ser usada uma modulação de pulso de 50% a 18 Hz porque, embora não represente modulação real, seria o pior caso.
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