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Por favor, leia este Manual do Usuário antes de usar o “plusoptiX A12”! Ele explica 
as funções do dispositivo. Uma vez que o dispositivo tenha sido ligado, vídeos-
treinamento adicionais poderão ser chamados ao tocar o botão “?” azul.  
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1. Usar de Acordo com a Finalidade e Responsabilidade do 
Operador 

 
Favor observar as instruções neste Manual do Usuário. Ao proceder desta forma, v. evitará 
riscos e obterá resultados certos das medições. Os símbolos empregados têm os seguintes 
significados: 
 

 
Leia este Manual do Usuário antes da inicialização do “plusoptiX A12”.  Ela 
explica as funções do aparelho. Quando o “plusoptiX A12” estiver ligado, 
podem ser chamados vídeos de ajuda adicionais por tocar no “?” azul. 
 
 
Avisos de alerta são designados ao usar este símbolo de alerta.  
 
 
O Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12C" está conforme as 
especificações da Diretriz 2007/47/EG para dispositivos médicos. 
 
 
O Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12C" cumpre as especificações de 
uma parte aplicada do tipo B em EN 60601-1.   
 
 
Somente conecte o Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12C" ao 
adaptador médico de força GSM36P12-P1J. 

 
 
O “plusoptiX A12” pode ser armazenado e transportado a temperaturas de  
0 °C até +50 °C (32 °F até 122 °F). Uma temperatura entre +10 °C e +40 °C  
(50 °F até 104 °F) sem condensação de umidade do ar entre 20% e 80% é 
necessária para a operação. 
 

Descarte 
 
Não descarte o “plusoptiX A12” no lixo doméstico. Favor enviar o dispositivo 
para a PlusoptiX (PlusoptiX GmbH, Neumeyerstrasse 46, 90411, Nurembergue, 
Alemanha) para refugo favorável ao meio ambiente. A PlusoptiX reembolsará 
os seus custos para devolução do dispositivo. 

 

Símbolos de pacote 

 
 

     
max. 10 

caixas no 

outro 
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Uso conforme previsto 
 
O “plusoptiX A12” mede simultaneamente a esfera, o cilindro, eixo, direção visual e diâmetro 
de pupila dos dois olhos (binocular) em pupila estreita (miose). Estes valores de medições 
são usados para calcular a assimetria do olhar e a distância inter-pupilar.  
 
A anisometropia somente pode ser detectada de uma maneira confiável na miose através de 
uma medição binocular refratária. Neste sentido, é irrelevante se a criança se acomoda 
durante a medição, visto que o diferencial refratário dos dois olhos permanece constante, 
apesar da acomodação. 
 
Os valores das medições esféricas levam em conta +1.00 dpt para compensar a acomodação 
na câmera a uma distância de um metro. Não é necessária correção manual. 
 
 

Nota: 
A interpretação dos valores da medição para recomendação de terapia é 
reservada, exclusivamente, ao médico oftalmologista. Os valores medidos não 
podem ser imediatamente usados para prescrição de um óculos. 

 
 
Responsabilidade do Operador 
 
- O operador terá de assegurar que o dispositivo seja operado somente por usuários 

treinados.  
 

- O treinamento terá de consistir, no mínimo, da leitura deste manual de usuário e instruções 
sobre o uso do dispositivo. Um usuário já treinado poderá realizar o treinamento no uso do 
dispositivo. Além disso, o treinamento é oferecido pela PlusoptiX e por distribuidores 
autorizados da PlusoptiX. 

 
- O operador é responsável por assegurar que dispositivos externos, ligados ao “plusoptiX 

A12" estejam de acordo com as Normas EN 60601-1 e EN 60601-1-1.  
 

- O operador é responsável por assegurar que ao abrir o “plusoptiX A12” existe o perigo de 
sofrer um choque elétrico (invisível). Ao abrir o “plusoptiX A12”, este perde o licenciamento 
como produto medicinal. O operador é responsável que o “plusoptiX A12” seja aberto em 
caso de manutenção ou garantia somente pela própria PlusoptiX ou por um representante 
autorizado pela PlusoptiX.   

  Atenção: 
O uso de pertences, transformadores de sinais e cabos, que não foram 
denominados ou disponibilizados pelo fabricante, resultam em maior emissão 
eletromagnética ou menor segurança eletromagnética do dispositivo e, portanto, 
em operação falha. 

 
 
 Atenção: 

O uso do “plusoptiX A12” junto ou em conexão com outros aparelhos deverá ser 

evitado, porque isto poderia resultar em operação falha. Quando, mesmo assim, 

tal uso seja necessário, o “plusoptiX A12” e outros aparelhos deveriam ser 

observados a fim de assegurar que funcionam corretamente. 
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2. Comissionamento do “plusoptiX A12” 

Agradecemos-lhe por ter decidido a aquisição do “plusoptiX A12C! A PlusoptiX é líder mundial 
no desenvolvimento, produção e distribuição de dispositivos médicos para exames 
oftalmológicos pediátricos. Favor entrar em contato conosco caso tenha outras perguntas 
depois de ler o manual do usuário. 
 

2.1 Examinando a abrangência do material fornecido 
 
O dispositivo é fornecido em uma caixa de cartolina com enchimento de espuma que protege 
o dispositivo contra danos. Se a embalagem do dispositivo apresentar sinais de danos na 
ocasião da entrega, favor informar imediatamente o vendedor do dispositivo. 
 

 
Figura 1: Dispositivo na caixa de cartolina (plusoptiX A12C) 

 
 
Favor verificar se o conteúdo da embalagem é completo por ocasião da entrega. O 
fornecimento abrange o seguinte: 
 
- Manual do Usuário do plusoptiX A12 
- Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12” 
- Adaptador de força (médico) com cabo de carga de 12V 
- Cabo de força de 230V (no compartimento sob o “plusoptiX A12C) 
- 6 pilhas AA (recarregáveis). 
- Cartão SD (inserido no dispositivo). 
 
Acessórios opcionais: 
 
- +3,00dpt lentes para teste de acomodação 
- Cinta para plusoptiX S12C 
- Bolsa de transporte para plusoptiX S12 
 
 
Se o fornecimento estiver incompleto, favor avisar imediatamente o vendedor do dispositivo. 

6 AA pilhas 
(recarregáveis) 

230V cabo de 
força 

Adaptador de 
força - cabo de 
carga de 12V  

plusoptiX A12C 
ou A 12 R 

SD cartão 

suporte 
(opcional) 
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2.2  Aprendendo sobre o “plusoptiX A12” 
 
O “plusoptiX A12” consiste de uma cabeça medidora com o Smiley PlusoptiX, favorável ao 
uso por crianças. 
 
 

Durante uma medição, o “plusoptiX A12” produz uma série de imagens. Para que durante a 
medição as crianças olhem para a câmera, o “plusoptiX A12” toca sons “Warble”. 
 
O orador (alto-falante), a objetiva da câmera e os LEDs necessários para iluminação das 
imagens estão localizados atrás da placa protetora preta com a face estilizada do Smiley. 
Esta face é usada como auxilio para fixação. 
 
 

Atenção: 
Se uma criança não for olhar para a lente da câmera atrás do ressalto hexagonal 
do rosto do Smiley durante a medição, isto poderá causar que uma medição seja 
abortada ou poderá resultar em valores de medição incorretos para a assimetria 
do olhar. Por isso, não use auxílios externos de fixação adicionais! 
 
 
Atenção: 
Se v. precisa posicionar o aparelho no lado traseiro, p.ex. na inserção ou troca 
das pilhas recarregáveis, a tela pode ser arranhada. Por isso, sempre ponha um 
pano macio debaixo do aparelho. 

 
 

 
Nota:  
Para evitar que a placa protetora fique suja, recomendamos que v. não a toque. 
Se a placa protetora ficar muito suja, leia o capítulo 7 “Manutenção, Calibragem, 
Serviços e Garantia” para visualizar instruções para limpeza. 

 
 
A tela de 5.7 polegadas, com sensor de toque capacitivo, está localizada no lado posterior do 
dispositivo. Para ativar uma das funções apresentadas na tela, tudo que v. precisará fazer é 

Alto-falante 

Placa protetora com 
rosto 

Lente da câmera 
atrás do ressalto 

hexagonal 

Figura 2: Vista frontal do dispositivo  



  

Pag 7/57 

tocar suavemente a fina placa de vidro com a ponta do dedo ou com a unha.  Contudo, esta 
placa de vidro poderá ficar arranhada devido à operação inadequada e também poderá 
quebrar se o dispositivo cair. 
 
A tela de 4.3 polegadas, com sensor de toque resistente, está localizada no lado posterior do 
plusoptiX A12R. Para chamar uma função mostrada na tela, será suficiente tocar a tela com a 
ponta do dedo ou com a unha do dedo. A tela e o sensor de toque estão protegidos atrás de 
uma fina placa plástica. 

 

Dois botões verdes estão visíveis – o botão Liga/Desliga (no lado direito abaixo na tela) e o 
Obturador (no manípulo à direita, próximo da tela). Os capítulos 2.4 “Comutar o dispositivo em 
liga e desliga” e 3.3 “Iniciar uma medição e posicionando a câmera” abordam as funções 
desses botões. 
 
Interfaces integradas 
 
O dispositivo tem 4 conexões: 
 
- Conexão de 12V para o segmento médico da rede 
- Cartão SD 
- Interface USB 
- Mini-interface USB para download de updates de software (ver capítulo 5.5) 
 
A interface USB poderá ser usada da seguinte maneira: 
 
- Para importar uma infográfica (ver capitulo 4.2) 
- Para importar dados do paciente (ver cap. 4.3.4) – somente “plusoptiX A12”C” 
- Exportação de dados (ver capítulo 4.4) – somente “plusoptiX A12”C 
- Acoplamento opcional de teclado USB e mouse USB (ver capitulo 5.7) 
 

Nota: 
Todas as interfaces são montadas em posição invertida. Isto significa que toda a 
mídia (isto é, USB flash drives, plugues mini-USB e cartões SD) precisam estar 
ligados com o lado superior voltado para baixo. 
 
 

Figura 3: Vista traseira do dispositivo plusoptiX A12C 

Tela 

Obturador 

Botão 
Liga/Desliga 

Mini USB 

SD cartão 

12V entrada 

USB 
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2.3  Inserir e carregar as pilhas recarregáveis 
 
 

Figura 4: Visão do compartimento das pilhas do dispositivo (plusoptiX A12C) 
 
 
Atenção: 
Se v. precisar colocar o dispositivo no seu lado traseiro, p.ex. para inserir ou 
substituir as pilhas, a tela poderá ficar arranhada. Por isso, favor colocar sempre 
um pano macio sob o dispositivo 

 
Para inserir as pilhas, favor colocar o dispositivo em uma superfície de trabalho nivelada no 
seu lado traseiro.  
 

Atenção:  
Se v. inserir pilhas diferentes das que foram fornecidas, v. deveria exclusivamente 
usar baterias recarregáveis Nickel Metal Hydride NiMH/AA HR6, com capacidade 
mínima de 1900 mAh e taxa de carga rápida de min. 1 A. 
  

Em seguida, retire a tampa do compartimento das pilhas com uma moeda de 1 cêntimo e 
insira as pilhas recarregáveis fornecidas. 
 
 

Nota: 
Ao inserir pilhas, assegure-se, por favor, de que os demais contatos estejam 
localizados no lado correto. Se v. inadvertidamente inserir uma ou várias pilhas de 
forma errada, o aparelho não poderá ser ligado. 

 
Nota:  
A placa de tipo com o número de (S/N 120xA-xxx-xxxxxxxx) está localizada sob o 
compartimento das pilhas.  
Se v. entrar em contato conosco a respeito de questões sobre serviço estendido 
ou de garantia, favor lembre-se de citar sempre o número de série do seu 
dispositivo. O número S/N nos ajuda para respondermos rapidamente a sua 
pergunta. 
 

 

Compartimento 
de pilhas 

Placa de tipo 
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Depois de inserir as pilhas, feche a tampa do compartimento das pilhas e coloque o 
dispositivo em frente a v.. Agora conecte o adaptador médico de força com o seu cabo de 
força na tomada na parede e verifique se a voltagem está presente (diodo de luz acima no 
topo do adaptador médico de força, acende). Depois ligue o cabo de carga de 12V do 
adaptador médico de força no dispositivo. 
 

As pilhas inseridas serão agora automaticamente carregadas. O tempo de carga das pilhas 
depende do nível de carga das pilhas. O tempo máximo de carga das pilhas fornecidas é de 3 
horas. 
 
 

2.4  Ligar e desligar o dispositivo 
 

Para ligar o dispositivo, premer brevemente o botão Liga/Desliga. A tela surgirá 
imediatamente e o dispositivo estará inicializado. O dispositivo está pronto para uso depois de 
aproximadamente 25 segundos. Após a primeira ativação, será exibida na tela a página da 
data e hora. 
 
 

 
 
O formato de hora e data selecionado é aceso em forma colorida (1). Ajuste a atual data e 
hora, tocando as setas laranja (2). Com o gancho verde (3) v. confirma os seus lançamentos. 
A data, hora, e os formatos da indicação podem ser depois alterados (4). (Ver capitulo 5.1 
Fazer Ajustes).  
 
Para desligar toque rapidamente na tela liga/desliga. O “plusoptiX A12” desligará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)   3)   4)  

Screenshot 1: Ajustando data e hora 

Botões para 
formato de hora 

Ajustar botão de 
ajuste da hora 

Botões para 
formato de data 

Botão definir 
hora 
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2.5  Mensagens na tela e textos de auxílio (treinamento) 
 
Todas as mensagens de tela do “plusoptiX A12” são configuradas da mesma maneira. O 
cabeçalho está localizado no topo, a seção de informação no centro e a barra de navegação 
no fundo. Através do botão com o “?” azul (1) v. chega à visualização dos vídeos de treino 
disponíveis. O “X” vermelho (2) retorna v. desta visualização até a página de partida. 
 

 
 
 

Nota: 
Ver os trainingvideos não substitui a leitura deste manual. Servem apenas para 
demonstrar.  

 

O cabeçalho contém: 
 

- A data e a hora no lado esquerdo. 
- O estado das pilhas  no lado direito. 
 
 

Na barra de navegação serve para o comando. Para seleção, estão disponíveis, entre 
outros: 
 

- a roda dentada (3), para acessar às configurações. 
- a lupa (4) para chamar o banco de dados (somente “plusoptiX A12C”).  
-   o botão “GO” (5) para iniciar uma medição.  
- (Quando o botão “GO” estiver piscando, por meio de toque poderá ser iniciada uma 

medição) 
- o “?” azul (1) para chegar aos trainingvideos disponíveis.  
- o “X” vermelho(2) que interrompe sem salvar e retorna para a visão da tela anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

1)  2)   3)    4)    5)     

Figura 5: Comutando entre tela e trainingvideos. 

Informações 

Barra 
navegação 

Vídeos de 
treinamento  

cabeçalho 
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3. Fazendo Medições 

O Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12" mede ambos os olhos simultaneamente 
(binocular) em 0,5 segundos a uma distância de um metro (3.3 pés). Portanto, até mesmo 
pequenas crianças com um espaço de atenção curto podem ser medidos, começando na 
idade de seis meses. A medição simultânea de ambos os olhos também possibilita uma 
comparação confiável dos valores de medição de ambos os olhos. 
 
 

3.1  Considerações ambientais 
 
A medição é feita com luz infravermelha, também contida na luz solar e na luz 
p.ex. de lâmpadas incandescentes e de halogênio. Esta luz infravermelha é 
invisível ao olho humano, sendo totalmente inofensiva. 
 
Para obter valores de medição corretos, é importante evitar na sala de exame 
fontes de infravermelho que interferem. Portanto, feche cortinas, persianas, a 
fim de excluir irradiação solar. 
 
Desligue todas fontes de luz que irradiam calor. Isto não quer dizer que a sala 
de exame deve ficar toda escura. Fontes de luz fria, como p.ex. lâmpadas de 
economia de energia ou lâmpadas neon, não prejudicam os valores medidos. 
 

 
 

 

 
 
Para ser capaz de fazer uma medição, a criança deverá olhar para o dispositivo. Assegurar 
que a criança esteja sentada bem ereta e não gire sua cabeça para os ombros. Os joelhos e o 
nariz da criança precisam apontar na direção da câmera. 
 
A atenção de crianças pequenas é atraída ao ouvirem um suave som, um chilreio no próprio 
dispositivo. Contudo, isto somente funcionará se a criança não for distraída por outras 
pessoas ou objetos na sala de exames. Assegure-se de que fechou a porta para a sala de 
exames, evitando atitudes que interferem na atenção da criança, como ficar andando em volta 
ou estalando os seus dedos. Não use auxílios de fixação adicionais! 
 

 

1 distância de 
medição 1 metro 

A nível do olho 
Ver capítulo 4.2 

Sem luz solar direta 
Ver cap. 3.5 

Diâmetro de pupila 
Mínimo 4 mm 
Máximo 8 mm 

Figura 6: Ambiente de medição 

1 metro 
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3.2  Preparando uma medição 
 
Depois de fixar data e hora, a tela inicial é apresentada sempre que o dispositivo for ativado.  
 

 
Screenshot 2 : Página inicial 

 
Uma medição pode ser realizada em forma anônima e no “plusoptiX A12C” adicionalmente 
com indicação de dados do paciente. Sem prévio registro ou escolha de dados de paciente já 
memorizados, a medição será feita com uma ID de paciente anônima, contínua. Esta é 
constituída como segue: 
 
<últimos 4 dígitos do número de série>-<número sequencial>-<Data>-<Hora 
 
O período de concentração visual de crianças é muito curto. Aproveite o fato de que a sala de 
exame é desconhecida à criança. Um som de chilreio chamativo da atenção neste ambiente 
desconhecido sempre desperta interesse. Evite conversas extensas com os pais antes da 
medição. 
 
O “plusoptiX A12C” oferece as seguintes possibilidades para o lançamento de dados do 
paciente: 
 
- Lançar ou chamar dados do paciente antes da medição (capítulo 4.3.1) 
- Lançar ou chamar dados do paciente após a medição (capítulo 4.3.2) 
- Importar pacientes antes da medição do software da clínica (capítulo 4.3.3) 

 
Nota: 
O „plusoptiX A12R“ não dispõe de banco de dados de paciente. Após a medição, será 
mostrado a v. um campo de registro de uma só linha, na qual v. pode lançar dados 
individuais do paciente. Estes dados serão também mostrados no protocolo da 
medição. 
 

Escolha o modo de medição por tocar em um dos seguintes botões: 
 

Comece com a medição diretamente depois de escolher o modo da medição. 
 

1)  

 

 

 

 

 

 
Medição monocular: 

Medição do olho direito 
(OD) 

Medição binocular: 
Medição simultânea do olho esquerdo 

(OS) e do olho direito (OD) 

Medição monocular:            
Medição do olho esquerdo 

(OS) 
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3.3  Começar a medição e alinhar o “plusoptiX A12” 
 
Mantenha o “plusoptiX A12” a cerca de 1,2 metros de distância na altura dos olhos da criança. 
A distância de medição é 1 metro, mas é necessário treinamento para avaliar pronta e 
corretamente esta distância da medição na sala livre. Será mais simples manter no início da 
medição o “plusoptiX A12” um pouco mais distante para depois aproximar-se lentamente da 
criança. 
 
  Nota: 

A tela está fixada em um ângulo de 45º em relação ao eixo da câmera. Incline 
a articulação da sua mão para baixo a fim de alinhar o aparelho. 

 

 
Ilustração 7: Alinhar o aparelho 

 

- Tocando no botão “GO” piscante (1) ou premendo o obturador, v. ligará a câmera e um som 
de chilreio far-se-á ouvir. V. agora verá a imagem da câmera na tela. 

 
Nota: 
Uma medição já iniciada poderá ser interrompida por tocar no botão. 
 
 

- Alinhe o “plusoptiX A12” de tal maneira que ambos os olhos possam ser vistos na tela e 
depois movimente o “plusoptiX A12” lentamente na direção do paciente, até que a imagem da 
câmera possa ser vista bem nítida na tela. Inicialmente, as pupilas terão uma borda com 
quadrados brancos (a imagem ainda está muito imprecisa), depois terá bordas vermelhas e 
finalmente círculos verdes (ver ilustração 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
 



  

Pag 14/57 

Imagem imprecisa. Como a distância da medição é muito grande, a cabeça do paciente 
pode ser quase completamente reconhecida. Mova o aparelho mais próximo do paciente 
até que a imagem da câmera possa ser vista bem nítida na tela e ambas as pupilas 
mostrarem bordas verdes (ver próxima imagem). 
 

A imagem é imprecisa. Como a distância da medição é muito reduzida podem ser vistos os 
olhos na margem da imagem. Afaste o aparelho do paciente até que a imagem da câmera 
possa ser vista bem nítida na tela, estando ambas as pupilas com bordas verdes (ver 
imagem anterior) 

 

A imagem pode ser vista bem nítida na tela e ambas as pupilas têm bordas verdes. Tão 
logo v. ouça um segundo som de chilreio, o aparelho começa a medir. Este segundo som 
de chilreio assegura que a criança continua a olhar para a câmera durante a medição que 
agora se inicia. Não mova mais o aparelho e aguarde a conclusão da medição. 
 

 
Ilustração 8. Reconhecer distância de medição certa. 

 
Caso v. não obtenha valores medidos, verifique se foram atendidos os seguintes requisitos 
prévios para medição: 
 
 
a) A distância da medição está correta: 

A distância da medição deve estar entre 95 cm e 105 cm. Examine se a imagem da 
câmera está bem nítida na tela. Na imagem da câmera os diferentes cabelos das 
pálpebras devem poder ser reconhecidos claramente. 

 
 
 

Nota: 
Quando a tela treme, leia por favor o capítulo 6.2.b) “A tela treme. 
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b) O cliente olha para a lente da câmera: 
 O “plusoptiX A12” e os olhos do paciente precisam estar reciprocamente alinhados. O 

paciente deverá olhar para o nariz do rosto Smiley. Portanto, evite ajudas de fixação 
adicionais. Examine se nos carstões de visualização, na borda esquerda e direita da 
imagem da página de resultados de “valores medidos” podem ser vistos pontos verdes 
(ver cap. 3.4). 

 
c) Ambas as pupilas do paciente podem ser vistas totalmente: 

As pupilas não podem estar encobertas p.ex. por pálpebras, sobrancelhas ou cabelos. 
Examine se as duas pupilas podem ser vistas completamente na tela ou se elas têm uma 
borda verde. 

 
d) Os tamanhos das pupilas é entre 4 e 8 mm. 

Ambos os diâmetros das pupilas precisam estar situados entre 4 e 8 mm. 
 

Nota: 
Se a criança durante a medição não estiver olhando para o nariz do rosto Smiley, 
isto pode resultar em interrupção da medição ou em valores medidos errados da 
simetria de visualização. Não use, portanto, outras ajudas externas de fixação! 

 
Nota: 
Se for mostrada uma mensagem de erro vermelha, leia por favor, o Cap. 6.3 
“Eliminação de erros nas interrupções de medição”. 

 
 

3.4  Olhar os resultados da medição 
 

Como é limitado o espaço na tela, os resultados da medição são distribuídos, ao todo, a dois 
(plusoptiX A12R) e três páginas de resultados de medição (plusoptiX A12C). Após a medição 
será mostrado primeiro a página de resultados “valores de medição. Ao tocar no respectivo 
símbolo no centro da linha de navegação v. pode chamar qualquer uma das três páginas de 
resultados. 

                  

               

                             Screenshot 3: Visão das páginas de resultados 

 
Caso tenha sido feita uma medição anônima, na linha do título será mostrado um número ID 
contínuo. Aperte o botão com a impressora (1) para documentar os resultados da medição 
(ver capítulo 4, “documentar resultados da medição”. 
 

Página resultados  
imagem câmera 

Página resultados  
Valores medidos 

pág.resultados Banco Dados 
(somente plusoptiX A12C) 
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Se antes da medição foram lançados, chamados ou importados pelo software da clínica, a 
memorização dos valores medidos será feita automaticamente. 
 

Depois de ver os resultados da medição v. poderá com o “X” vermelho para a página de 
partida e continuar com a operação. Maiores informações v. achará no capítulo 3.5 “Fazer a 
próxima medição”. 
 
 

Nota: 
Em uma medição anônima, não é memorizado automaticamente um protocolo de 
medição. Tão logo v. retornar à página de partida sem prévia memorização, o 
protocolo de medição não mais poderá ser memorizado e impresso. 
 
Os valores medidas por sua vez, serão memorizados também em uma medição 
anônima, sob uma ID continuada. Esta será mostrada na linha do título. Se v. 
lembrar esta ID continuada, v. poderá em outra ocasião acessar os valores 
medidos no banco de dados. 
 
 
 
 
 

 

Página de resultados „Imagem da câmera” 
 

O controle da última imagem de câmera serve para reconhecer turvações da mídia que não 
resulta em uma interrupção da medição. 

 
Nota: 
Verifique após cada medição na página de resultados “Imagem da câmera” se 
ambas as pupilas apresentam claridade igual e se dentro das pupilas podem ser 
reconhecidas estruturas. Caso sejam reconhecidas diferenças de claridade ou 
estruturas, os olhos precisam, de qualquer maneira, ser examinados mais 
detalhadamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  2)  
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Página de resultados „Valores medidos” 

Os valores medidos serão mostrados separados para o olho direito (OD) e para o olho 
esquerdo (OS).   

 
Quando os valores medidos estiverem situados foram da área da medição, ao invés de um 
valor numérico quantitativo será apenas mostrado “HYP” para (hiperopia), ou seja, “MYO” 
(para miopia) como valor medido da esfera. 
Além dos valores medidos, será mostrado um resultado da medição: 

 
 Medição concluída com sucesso. 

Medição interrompida sem êxito. 
 
 

Eventualmente será também mostrada uma mensagem de erro vermelha:  
 

Quando acima do esultado da medição for mostrada uma 
mensagem de erro vermelha, leia o cap. 6.3 “Eliminação de 
erros nas interrupções de medições”. 

 
Nas bordas esquerda e direita da tela v. verá os cartões de visualização para cada olho. 
Estas mostram as direções de visualização dos olhos durante a medição. Tão logo estiver 
alinhado em mais do que 10 graus ao lado da câmera (isto corresponde ao interior dos dois 
círculos), os pontos no cartão de visualização serão mostrados em vermelho. Uma medição 
não será, então, possível e ela será interrompida sem resultados. 

Mapa visual OS 
 

Linha status 
 

Mapa visual OD 
 

Esfera (SE) em 
dioptrias 

 

Eixo (A) em graus 
 

Assimetria (ASY) 
da linha de visão 

em graus 
 

Cilindro (CIL) em 
dioptrias 

 

Diâmetro das 
pupilas (Ø) em 

milímetros 
 

Distância 
pupilas (PD)  
em milímetro 

 

Medições Concluídas 

Interrupção da medição 

Pupilas muito pequenas! 

Screenshot 4:  Ver os resultados da medição 

 

http://dict.leo.org/ptde/index_de.html#/search=mil%C3%ADmetro&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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O “plusoptiX A12” compara as direções de visualização dos dois olhos e calcula a assimetria 
das direções de visualização (ASY). Uma assimetria de 0° corresponde a uma simetria 
perfeita. Direções de visualização assimétricas podem ser causadas por deslocamento ou 
fixação descentrada. 
 

Nota: 
Se durante uma medição, a criança não estiver olhando para o nariz do rosto 
Smiley, isto pode resultar em interrupção da medição ou em valores de medição 
errados da assimetria da direção de visualização. Portanto, não utilize adicionais 
ajudas de fixação externas! 
 
Atenção: 
A assimetria indicada da direção de visualização não corresponde ao ângulo. 
 
 
 
Página de resultados “Banco de Dados” 

 
Cada medição bem-sucedida é documentada automaticamente em ordem cronológica no 
banco de dados.  As medidas anuladas não são salvas. 

 
Vista de tela 5: Pág. Resultados “banco de dados”. 

 
Após uma medição, os valores medidos podem ser memorizados como protocolo de medição. 
Para tanto, toque no botão com a impressora (1) na linha de navegação de uma página 
aleatória de resultados para enviar o comando da impressão através da interface 
infravermelha e para memorizar um protocolo de medição no cartão SD. Maiores informações 
sobre a documentação dos resultados da medição v. encontrará no capítulo 4 “Documentar 
resultados de medições”. 

 
Atenção: 
Todos comandos de impressão na memória da impressora serão apagados 
quando o aparelho for desligado ou quando desligar automaticamente para 
economia de energia. Protocolos de medição memorizados no cartão SD não 
serão apagados com o desligamento do aparelho. 

  
 
 
 
 

1)   

Documentar 
resultado da 

medição 
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3.5  Fazer a próxima medição 
 
 
 

Atenção: 
Em uma medição anônima não é automaticamente memorizado um protocolo de 
medição. Tão logo v. volte à página de partida sem memorização prévia, o protocolo 
da medição não mais poderá ser memorizado e/ou impresso. 
Os valores medidos, por sua vez, serão memorizados também em uma medição 
anônima sob uma ID contínua. Esta será mostrada em uma linha de título. Se v. 
lembrar deste ID contínuo, poderá posteriormente acessar os valores medidos no 
banco de dados. 
 

Após uma medição concluída, v. poderá, independente do resultado da medição, “Medição 
concluída” ou “Interrupção da medição”: 
 
 

 

 

Por premer o obturador, medir o mesmo paciente mais uma vez no modo de 
medição já ajustado.  

 

 

 

 

Fazer uma nova medição do mesmo paciente em um outro modo de medição (p. 
ex. monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de navegação e afim 
de aceitar dados do paciente já lançados ou escolhidos para a próxima medição.  
 

 

 
 

 

Ao tocar no botão com o „X“ vermelho, v. poderá retornar para a página de 
partida. Dados do paciente já registrados ou selecionados serão descartados.  
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4. Documentar resultados de medição 

Para documentar os resultados da edição, um protocolo de medição poderá ser memorizado 
em um cartão SD. 
Para tanto, toque o botão com a impressora (1) na linha de navegação de uma aleatória 
página de resultados. Depois será mostrado, no “plusoptiX A12C” a máscara de registro de 
dados do paciente e no plusoptiX A12R será mostrado será mostrado um campo de registro 
de linha única. Lance os dados do paciente (ver capítulo 4.3 “lançar ou chamar dados do 
paciente” que devem ser mostrados no protocolo de medição, e conforme o gancho verde (2). 
 

Atenção: 
O „plusoptiX A12R“ não dispõe de banco de dados de paciente. Ao tocar o botão da 
impressora, após a medição será mostrado um campo de registro de linha única, na 
qual v. registrar dados de paciente individuais. Estes dados serão também 
mostrados no protocolo de medição. 
 

Se v. quiser documentar em forma anônima os resultados da medição, toque logo no gancho 
(2) na linha de navegação. Desta forma, v. ultrapassa o lançamento de dados do paciente. O 
“plusoptiX A12” memoriza a medição sob uma continuada ID de paciente. Esta é constituída 
como segue: 
<últimos 4 dígitos do número de série>-<número sequencial>-<Data>-<hora> 
Depois de confirmar o lançamento, em ambos os casos será enviado um comando de 
impressão através da interface infravermelha e ao mesmo tempo será memorizado o 
protocolo da medição em um cartão SD encaixado. 
 

Atenção: 

Todos os comandos de impressão na memória da impressora serão apagados 
quando o aparelho for desligado ou quando desligar automaticamente para fins de 
economia de energia. Protocolos de medição, memorizados no cartão SD, não 
serão apagados pelo desligamento do aparelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)    
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4.1  Memorizar o protocolo de medição no cartão SD 
 
O protocolo de medição serve para documentar os valores da medição e da última imagem da 
câmera. Em uma medição anônima, o protocolo de medição somente será memorizado no 
cartão SD depois da confirmação dos dados do paciente. 
 

Quando no “plusoptiX A12C” os dados do paciente já foram lançados ou chamados antes da 
medição, o protocolo da medição será automaticamente memorizado (salvo) no fim de cada 
medição exitosa como arquivo PDF em um cartão SD. 
 

Para poder alocar estes protocolos de medição aos respectivos pacientes, as informações de 
paciente lançadas se encontram no nome do arquivo. Se no “plusoptiX A12” tiver sido lançado 
ao invés do nome do paciente, ou em aditamento a este, uma ID de paciente, então esta ID 
paciente, no lugar do nome do paciente, estará contida no nome do arquivo. Em aditamento 
aos dados lançados, será adicionado um carimbo de data e de hora. 
 
Nome do arquivo PDF: Sobrenome_Pronome-JJJJMMTT-HHMMSS.pdf 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustração 10: Amostra de um protocolo de medição (DinA4) 

Informação do 
paciente 

bottom.png 
2200 x 570 Pixel 
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Na borda superior e inferior do protocolo de medição encontram-se os infográficos. Estes v. 
poderá configurar livremente. Faça seu gráfico no formato png com um tamanho de 2200 x 
570 Pixel (L x A) e denomine seu gráfico ou “top.png” para o Infográfico na borda superior do 
protocolo de medição ou “bottom.png” para o infográfico na borda inferior. Copie o seu gráfico 
no registro principal de um pendrive USB. Tão logo v. ligar o pendrive no “plusoptiX A12”, o 
seu gráfico será automaticamente carregado. Um modelo de gráfico com as medidas corretas 
para o infográfico v. encontra na área do download de nossa homepage (www.plusoptix.com). 
Para imprimir o protocolo de medição no seu impressor de rede ou de ponto de trabalho, v. 
terá de abrir o arquivo PDF do protocolo de medição desde o seu Pré-comissionamento do 
ponto de trabalho. Para tanto estão disponíveis quatro diferentes possibilidades de acesso: 
 

Nota: 
O protocolo de medição será memorizado não no banco de dados de paciente 
integrada, porém no cartão SD encaixado. Protocolos de medição não mais 
podem ser posteriormente chamados no banco de dados integrado de paciente. 
Se o aparelho estiver integrado através da interface GDT no seu software do 
consultório, será enviado automaticamente para o seu software de consultório, 
quando estiver ativada esta seleção nos ajustes. 

 

A memorização do protocolo de medição dura alguns segundos e depende do 
cartão SD. Se o cartão SD for retirado muito cedo ou se a URL for chamada muito 
cedo, o arquivo PDF ainda não estará memorizado (salvo). Neste caso, encaixe o 
cartão SD novamente no “plusoptiX A12” ou chame novamente a URL. O 
protocolo de medição será então memorizado no cartão SD ou mostrado abaixo 
da URL 
 

Conecte o cartão SD diretamente à estação de trabalho. 
Inicie o Windows Explorer ou o Apple Finder e abra o protocolo de medição a 
ser impresso. Você pode imprimir o registro de medição em qualquer 
impressora conectada à sua rede ou estação de trabalho. 

 
Acesso manual à rede (WLAN) – ver capítulo 5.4 (só A12C) 
 

Acessar arquivo na URL:      \\px12-xxxx\pdf (Windows Explorer) 
      smb://px12-xxxx/pdf (Apple Finder) 
 

Esta indicação „xxxx“ representa os últimos quatro dígitos do número de série. 
Quando o Pré-comissionamento do ponto de trabalho mostrar a mensagem de 
erro “acesso negado”, religue o Windows Explorer, ou seja, o Apple Finder. 
 
Acesso auteomático à rede com plusoptiox mit plusoptiXconnect (só 
A12C) 
plusoptiXconnect é um freeware para imprimir automaticamente dos protocolos 
de medição. Este poderá ser baixado em nossa homepage 
(www.plusoptix.com). 

 Integração do „plusoptiX A12C“ no software do seu consultório (só        
A12C) – ver capítulo 4.3.3 
Como alternativa ao lançamento manual dos dados de paciente, o „plusoptiX 
A12C“ também poderá ser integrado no software de seu consultório. Os 
resultados da medição depois da medição serão automaticamente transmitidos 
de volta para o software do seu consultório. V. pode imprimir o protocolo de 
medição a qualquer ocasião em qualquer impressora ligada com a sua rede ou 
computador de ponto de trabalho.  
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4.2  Lançar ou chamar dados de paciente (só plusoptiX A12C) 
 
Dados de paciente podem ser novamente lançados ou chamados no “plusoptiX A12” ou antes 
de uma medição para preparo e um exame (ver capítulo 4.3.1) ou após uma medição para 
documentação dos resultados da medição (ver capítulo 4.3.2). 
 
Como alternativa para o lançamento manual dos dados do paciente, o “plusoptiX A12” 
também poderá ser integrado no software do seu consultório (ver cap. 4.3.3) ou os dados do 
paciente, em forma de uma CSV Tabela poderão ser importados para o banco de dados 
sobre a interface USB (ver cap. 4.3.4). 
 
 

Nota: 
O plusoptiX A12R não dispõe de banco de dados de paciente. Ao tocar o botão 
após a medição, será mostrado um único campo de registro, no qual v. pode 
lançar dados pessoais de paciente. Estes dados são também mostrados no 
protocolo de medição. 
 

4.2.1. Dados do paciente lançar ou chamar antes da medição 
 
Para preparo de uma medição os dados do paciente também podem ser lançados ou 
chamados do banco de dados. A medição iniciada em seguida será então realizada de acordo 
com os dados do paciente antes lançados, isto é, escolhidos. 
 
No registro intuitivo de dados do paciente, v. não precisará mudar entre os diferentes campos. 
Mencione apenas os dados pessoais do paciente, sempre separados com um sinal de vazio, 
no campo de registro: p.ex. Schmidt Nürnberg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visão de tela 6: Lançar dados do paciente 
 

Para poder identificar claramente um paciente no banco de dados, é necessário indicar 
pronome e sobrenome ou alternativamente uma ID de paciente. Indicações sobre data de 
nascimento, local do exame e informações de contato são opcionais. 
 
Ordene os dados lançados apenas por clicar no respectivo campo após a sequência das 
indicações: 
 
„Smith“ é sobrenome   Clique no campo „Nachname“  

„São Paolo“ é o local   Clique no campo  „Optional: Ort“  
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.Visão de tela 7: Ordenar dados de paciente lançados 
 
Após a alocação de todos os dados lançados, modificar-se-á a indicação da visualização dos 
lançamentos. Caso faltar uma indicação que é necessária para um lançamento de dados de 
paciente claramente identificável, o campo respectivo será marcado em vermelho. Os dados 
somente poderão ser memorizados (salvos) quando todos os campos em vermelho estiverem 
preenchidos. 

Visão de tela 8: Dados de paciente faltantes 
 

Tão logo v. tiver lançado todos os necessários dados do paciente, ou seja, ou o pronome e 
sobrenome ou ID de paciente, aparecerá um gancho verde (1) na linha de navegação. Agora, 
ao tocar o gancho verde (1) v. poderá memorizar os dados do paciente ou tocando o X 
vermelho (2), poderá alocar os dados novamente (visão de tela 7). Por renovado tocar no X 
vermelho (2) v. poderá descartar os dados registados. 
 

 
Caso dados já estejam memorizados no banco de dados, durante o lançamento será feita a 
busca automática de lançamentos adequados no banco de dados. Se forem achados no 
máximo 4 tópicos de dados com a mesma cadeia de sinais, esses serão mostrados em uma 
lista curta (visão de tela 9). A fim de selecionar um paciente desta lista curta, toque 
simplesmente no seu lançamento na lista cura. 
 
Caso não seja achado um lançamento com cadeia de sinais idêntica, será mostrado a página 
de lançamento de dados do paciente para registrar novo dados de paciente (ver visão de tela 
6). 
 

1)   2)  
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Visão de tela 9 - Lista curta com lançamentos de cadeia de sinais idênticos. 
 

Depois de selecionar um lançamento, v. chegará ao registro de dados. Se o paciente foi 
chamado do banco de dados serão mostrados todos os resultados da medição memorizados 
deste paciente. 

 
 

 
 

Visão de tela 10: Visão de pacientes. 
 
 
Partindo da visão de dados de paciente, v. poderá: 
 
 

 
 

 

Premendo o obturador do paciente registrado ou chamado, medir no modo de 
medição ajustado.  

 

 

 

Fazer uma medição do paciente registrado ou chamado em outro modo de 
medição, (p.ex. monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de 
navegação para aceitar dados do paciente já lançados ou selecionados para a 
próxima medição. 
 

 

 
 

 

Tocando no botão com o X vermelho, retornar à página inicial. Dados já lançados 
ou selecionados do paciente serão descartados. 
 

 

Excluir paciente 
exibido incl. 

Todos os 
valores medidos 

(ver cap. 4.5) 

Nova medida 

Medições já 
armazenadas 

Apagar valores 
medidos 

mostrados  
(ver 

cap. 4.5) 
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4.2.2  Lançar ou chamar dados do paciente depois da medição 
 
Dados do paciente - após a medição para efeito de documentar os resultados da medição ou 
podem ser novamente lançados os dados do paciente já memorizados ou importantes 
poderão ser chamados do banco de dados. Uma medição já realizada pode, assim, ser 
alocada a um determinado paciente no banco de dados. 
 
No registro intuitivo de dados do paciente v. não precisará trocar entre os diferentes campos. 
Indique, simplesmente, os dados pessoais do paciente, sempre separados com um espaço 
em branco, no campo de registro: p.ex. Schmidt Nürnberg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visão de tela 11. Lançar dados do paciente  
 

Para poder identificar claramente um paciente no banco de dados, é necessário indicar 
pronome e sobrenome ou alternativamente uma ID de paciente. Indicações sobe data de 
nascimento, local do exame e informações de contato são opcionais. 
 
Ordene os dados lançados apenas por clicar no respectivo campo após a sequência das 
indicações: 
 
„Schmidt“ é sobrenome   Clique no campo  „Nachname“  

„Nürnberg“ é o local   Clique no campo  „Optional: Ort“  

 
 

 
Visão de tela 12. Alocar dados de paciente registrados 
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Depois de alocar todos os dados laçados, a tela muda para uma página de visualização. Se 
faltar alguma indicação necessária para um paciente claramente identificado, o campo 
correspondente será marcado em vermelho. Os dados somente poderão ser memorizados 
quando todos os campos em vermelho estiverem preenchidos. 

 
Visão de tela 13. Dados de paciente faltantes. 

 
Tão logo v. tiver lançado todos os necessários dados do paciente, ou seja, ou o pronome e 
sobrenome ou ID de paciente, aparecerá um gancho verde (1) na linha de navegação. Agora, 
ao tocar o gancho verde (1) v. poderá memorizar os dados do paciente ou tocando o X 
vermelho (2), poderá alocar os dados novamente (visão de tela 7). Por renovado tocar no X 
vermelho (2) v. poderá descartar os dados registrados. 

 
Caso dados já estejam memorizados no banco de dados, durante o lançamento será feita a 
busca automática de lançamentos adequados no banco de dados. Se forem achados no 
máximo 4 tópicos de dados com a mesma cadeia de sinais, esses serão mostrados em uma 
lista curta (visão de tela 9). A fim de selecionar um paciente desta lista curta, toque 
simplesmente no seu lançamento na lista curta. 
 
Caso não seja achado um lançamento com cadeia de sinais idêntica, será mostrada a página 
de lançamento de dados do paciente para registrar novos dados de paciente (ver visão de 
tela 11). 
 

 
Visão de tela 14. Lista curta com lançamento de cadeia de sinais idêntica. 

 

1)   2)  
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Após a confirmação dos dados do paciente lançados ou selecionados, v. voltará para a 
anterior página de resultados. O nome do paciente (ou seja, a ID de paciente) será mostrada 
na linha de título, i.e., de topo. Um lançamento do banco de dados (ver visão de tela 15) foi 
feita na página de resultados “banco de dados“, o protocolo de medição é salvo no cartão SD 
e o comando de impressão é enviado pela interface infravermelha (ver cap. 4 “documentar 
resultados da medição”. Se o paciente foi chamado do banco de dados, serão mostrados 
todos os valores medidos que já foram memorizados para este paciente. 
 

 

  
 

 

A partir da página de resultados "Database" você pode: 

 

 
 

 

Premendo o obturador do paciente registrado ou chamado, medir no modo de 
medição ajustado.  

 

 

 

Fazer uma medição do paciente registrado ou chamado em outro modo de 
medição, (p.ex. monocular). Para tanto, toque no gancho verde na linha de 
navegação para aceitar dados do paciente já lançados ou selecionados para a 
próxima medição. 
 

 

 
 

 

Tocando no botão com o X vermelho, retornar à página inicial. Dados já lançados 
ou selecionados do paciente serão descartados.  
 

 
4.2.3  Importar (GDT) pacientes do software do consultório antes da medição 
 
Como alternativa do registro manual dos dados do paciente, o “plusoptiX A12” também 
poderá ser integrado no software do consultório, ou seja, da clínica. Os dados do paciente 
transferidos antes da medição automaticamente do seu software do consultório para o 
“plusoptiX A12” e os resultados da medição, após a medição, serão automaticamente 
retornados ao software do seu consultório. 
 
Uma instrução para integrar o “plusoptiX A12” no software do seu consultório poderá ser 
baixada em nossa homepage (www.plusoptix.com). 
 

Nota: 
Para que a transmissão de dados funcione com o seu software, o software do seu 
consultório terá de apoiar esta interface. Informe-se no fornecido deste material se 
este aparelho PlusoptiX é compatível. 

Visão de tela 1: Nova entrada na página de resultados "Database" 

Excluir paciente 
exibido incl. 
Todos os 

valores medidos 
(ver 

cap. 4.5) 
 Nova medida 

Apagar valores 
medidos 

mostrados  
(ver 

cap. 4.5) 
 

Medições já 
armazenadas 
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4.2.4  Importação de dados de paciente pela interface USB 
 
Dados de paciente podem ser importados na forma de uma tabela CSV pela interface USB 
para serem integrados no banco de dados. 
 

Nota: 
Os dados do paciente importados são sempre adicionados às entradas existentes 
no banco de dados. Nenhum registro existente é excluído. 
Os campos de dados em uma tabela CSV que devem ser importados precisam: 

 
-  ser separados com o separador ” , ” (vírgula) ou “ ; “ (ponto e vírgula) 
-  conter 5 separadores (um separador terminal no fim depois do “contato” poderá ser 

opcionalmente integrado).  
-  observar esta sequência: Sobrenome, pronome, data de nascimento, ID, local, contato 
-  em cada linha precisa constar pelo menos sobrenome, pronome ou ID; é opcional o 

registro de data de nascimento, local e contato. 
-  usar o mesmo formado de data, como o formado de data selecionado nos ajustes (p.ex. 

31.01.2013 ou 01/31/2013). Dígito de anos são de quatro posições. 
 
 

 A B C D E F 

1 Sobrenome Pronome Da nascim. ID       Local Contato 

2 Mustermann Hans 28.02.2010    

3    0123456789   

4 Musterfrau Hannelore 08.03.2008 AB12CD24 Bonn mh@mail.de 

5   18.06.2009 A-12-B-34-C Sehschule 030-123456 

 
Ilustração 11: Modelo de uma Tabela CSV 

 
 

Nota: 
             Colunas sobrescritas na primeira linha não serão importadas. 
 
Salve sua tabela CSV sob o nome “input.csv” em uma memória USB no ordenador “/db” e o 
ligue ao “plusoptiX A12”, Toque depois nos ajustes (1) o botão para a importação de dados 
(2). Será mostrada uma lista de todas tabelas CSV existentes no registro “/db”. Escolha a 
Tabela CSV a ser importada e confirme sua escolha por tocar no gancho verde (3) na linha de 
navegação. 
 
Antes de serem importados os dados do paciente, o “plusoptiX A12” controle 
automaticamente se os conjuntos dos dados estão corretos (p.ex. sem números „plusoptiX 
A12C“ campo “nome”). Todavia, registros de dados trocados (p.ex. Pronome ao invés de 
Sobrenome) não podem ser automaticamente reconhecidos. V. é solicitado para controlar se 
os dados do paciente mostrados na tela são exibidos na sequência certa. Caso sim, confirme 
agora a importação de dados ao tocar o gancho verde (3) na linha de navegação. 
 
 
 
 
 

1)    2)   3)  
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4.3  Exportação de dados (somente plusoptiX 12C). 
 
Todos os dados de paciente e valores medidos são salvos em um banco de dados na 
memória interna do “plusoptiX A12”. A partir deste banco de dados, poderão ser salvas cópias 
de segurança. 
 

Nota: 
Para evitar perda de dados, recomendamos fazer regularmente cópias de 
segurança. 
 

Toque no botão (1) nos ajustes. Selecione o formato de arquivo desejado para a exportação 
de dados. 
 

 

 
 

 

As tabelas CSV podem ser processadas com todos os convencionas programas 
de cálculo de tabelas.  
 

 

 

 

Os arquivos DB são considerados cópia de segurança e podem ser usadas para 
recompor o banco de dados. 
Para recompor o banco de dados, acople a memória USB com o arquivo db 
exportado no seu registro “db” no “plusoptiX A12”. Aparecerá uma consulta se o 
banco de dados memorizado deve ser recomposto. Quando vários bancos de 
dados estiverem no registro principal da memória USB, na confirmação será 
recomposta a lista atual (segundo data da memorização). 
 
 

 
Nota: 
Ao recompor um bd será salva, inicialmente, uma cópia de segurança do banco 
de dados existente no “plusoptiX A12” na memória USB. Em seguida, o banco de 
dados existente no “plusoptiX A12” será sobrescrito com o banco de dados a ser 
recomposto. Os dois bancos de dados não serão fundidos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estiver acoplada uma memória USB, será salva uma cópia de segurança no formato 
escolhido na memória USB. 
 
Caso nenhuma memória USB estiver acoplada, será salva uma cópia de segurança no 
formato escolhido em um ordenador de transferência URL:\\px12-xxxx\transfer\). O fixador de 
local “xxxx” representa os últimos quatro dígitos do número de série. V. recebe acesso sobre 
o registro de transferência liberado. 
 

1)  

Visão de tela 1:  Exportação de dados  

Local memoriz:      
USB-Memória, 

Registro “db” 

Loc. memor: 
Registro 

transferência 

 

X 
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4.4  Deletar lançamentos do banco de dados (somente plusoptiX A12C). 
 
Valores medidos poderão ser deletados do banco de dados. 
Toque na medição que quer deletar e, em seguida, o botão de deletar (1) à direita ao lado da 
etiqueta. Confirme a consulta de segurança com o gancho verde (2). 
 

 

 
Visão de ela 17: Deletar registros do banco de dados 

 
Caso queira deletar o paciente com os valores de medição memorizados, pressione o símbolo 
(1) ao lado dos campos de registro e confirme a consulta de segurança com o gancho verde 
(2). 

 
Vista de tela 18: Deletar paciente do banco de dados 

 
Se não quiser deletar os valores medidos ou o paciente, descarte a seleção com o “x” 
vermelho (3) na linha de navegação. 
Ao tocar novamente no “X” vermelho ou premendo o obturador, v. volta para a página de 
partida. 
 
 
 
 
 
 

1)      2)      3)  

Escolher 
medição 

 
Paciente 

mostrado e 
todos valores 
da medição 

apagar 

Deletar valores 
medidos 

mostrados 
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5. Avisos práticos para o manuseio 

5.1 Fazer ajustes 
 
Com os ajustes. v. poderá adequar “plusoptiX A12” às suas necessidades. V. chega nos 
ajustes, por tocar a roda dentada (1) na linha de navegação. Tocando o “X” vermelho (2), v. 
retorna para a tela, a partir da qual v. poderá ajustar as configurações originalmente. 

Visão de tela 19: Ajustes 
 

 

 
 

Fazer ajustes básicos Ver cap. 5.2 

 

 
 

Ajustar data e hora Ver cap. 2.4 

 

 
 

Escolher idioma  

 

 
 

Configurar software e 
Carregar software  

Ver cap. 5.6 

 

 
 

Preparar acesso de rede pelo WLAN (só 
plusoptiX A12C) 

Ver cap. 5.4 

 

 
 

Integração no software do consultório 
(só plusoptiX A12C) 

Ver cap. 4.3.3 

 

 
 

Exportar dados 
só plusoptiX A12C) 

Veja cap. 4.4 

 

 
 

Importar dados 
(só plusoptiX A12C) 

Ver cap. 4.3.4 

 

 
 

Deletar banco de dados   
(só plusoptiX A12C) 

Ver cap. 4.5 

 

 
 

Preparar bloqueio de tela 
(só plusoptiX A12C) 

ver cap. 5.3 

 

1)   2)  
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5.2  Fazer ajustes básicos. 
 
Toque no botão (1) nos ajustes para chamar os ajustes básicos. 
 

 
Visão de tela 20. Fazer ajustes básicos 

 
 

 

 
 

 
 

A escolha das indicações de astigmatismo. 
O astigmatismo pode ser indicado como cilindro positivo ou cilindro negativo. 
 

 

 
 

 

Ajuste do volume 
No ajuste 0% está desativado o som „Warble“. 
 

 

 
 

 

Ajuste da claridade da tela. 
 

 
 
 

 

 
 

 
Use a vírgula ou ponto e vírgula como separador nos arquivos CSV. O 

separador ajustado será usado em todos os arquivos CSV, memorizados 

pelo “plusoptiX A12”. Somente podem ser importados arquivos CSV que 

usam o separador ajustado. 
 

 
 
Confirme sua seleção com o gancho (2) verde ou descarte as alterações com o “X” (3) na 
linha de navegação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   2)  3)  
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5.3 Ajustar o bloqueio da tela (somente “plusoptiX A12”). 
 
Para proteger os dados do paciente memorizados no “plusoptiX A12” de acesso indevido, a 
tela poderá ser bloqueada. Para tanto, toque na fechadura (1) nos ajustes. 
 

 
Visão de tela 21: Ajustar bloqueio da tela 

 
Ativar bloqueio da tela: 
 
- Toque no botão desativado com a fechadura (2) 
- Marque na tela um PIN de seis posições com a ajuda do teclado 
- Em seguida, toque o gancho verde (3) para ativar o bloqueio da tela ou o “X” vermelho (4) 

para descartar o registro. Tão logo o bloqueio esteja ativado, aparece a fechadura (1) na 
linha de navegação. 

 
Bloqueio da tela: 
 
- Toque na fechadura (1) na linha de navegação para bloquear a tela. Tão logo a tela esteja 

bloqueada, somente poderá ser desbloqueada com o registro do pin de seis posições. 
 
 

Nota: 
A fechadura (1) somente pode ser vista na linha de navegação quando v. tiver 
ativado o bloqueio da tela nos ajustes. 

 
Desativar bloqueio da tela: 

 
- Toque no botão ativado com a fechadura (5) e 
- Indique o seu PIN 
- Confirme, em seguida, com o gancho verde (3) ou com o “X” vermelho (4) para descartar   
  o registro. 
 

 
 
 
 
 
 

1)   2)   3)  4)   5)  
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5.4  Ajustar acesso à rede pelo WLAN (só “plusoptiX A12”). 
 
O “plusoptiX A12” está provido de uma interface WLAN. Esta interface poderá ser usada para 
ligação com uma rede. A ligação ativada será mostrada na linha do título (1). 
 

Nota: 
A conexão WLAN com a rede é possível tanto com a indicação de um endereço IP 
como também pela alocação automática do endereço IP com a ajuda de um 
servidor DHCP. 
 

A interface WLAN está desativada nos ajustes de fábrica. 
 
- Toque no botão (1) nos ajustes, a fim de alcançar esta visão de tela: 

     Visão de tela 22: ativar WLAN. 
 
- Toque no botão (2) para ativar a interface WLAN. O “plusoptiX A12” procurará então 

automaticamente todas redes disponíveis ao alcance e os mostrará. Tocando na seta de 
descida (3), v. poderá ver a lista. 

- Toque no botão (4) de repetir, para repetir a busca de redes disponíveis. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         Visão de tela 23: Lista das conexões WLAN ativas.  
 
 

1)   2)   3)   4)  

Mensagem de 
erro: sem rede 

WLAN-  
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-  O “plusoptiX A12” somente mostra redes protegidas com senha. Toque o registro 
correspondente na tela, para escolher uma rede sem fio. 

Visão de tela 24: Passwort für eine WLAN-Verbindung eingeben 
 

- Mencione a sede no campo e confirme com o gancho verde (1) na linha de navegação. 
Pouco depois a tela será automaticamente fechada e poderá ser vista a tela dos ajustes. O 
“plusoptiX A12C” está agora unido com a rede e a senha para a rede escolhida está 
memorizada. 

 

Nota: 
Caso deva ser modificada uma senha já memorizada, a rede deverá e ser 
novamente escolhida na lista, sendo indicada a nova senha. 
 

Caso o “plusoptiX A12C” já estiver ligado com uma WLAN, então na tela da WLAN pode ser 
visto um gancho verde (1) no ligar do símbolo de aviso de erro. O nome da WLAN consta na 
cor branca e o endereço IP e o hostname serão mostrados ao lado da senha (2). 

  

Atenção: 
Se v. desligar o “plusoptiX A12” com a WLAN ativa, ele se conectará a cada ligação 
automaticamente com a WLAN escolhida. 

 
 

Para desligar a interface WLAN, toque no botão (3) e v. voltará automaticamente para os 
ajustes. 

1)   2)   3)  

Digitar senha 

Visão de tela 25: Ver conexão ativa de rede 

WLAN ativa 

WLAN-Rede 
ajustada 

IP-endereço 
e Hostname 
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Quando a ligação WLAN estiver com interferência, ao invés do gancho verde será mostrado 

um triângulo de alerta com aviso de erro 

 
 

 
 
 

Este aviso de erro indica ou que não foi indicada uma senha ou uma senha falsa. 

 

 
 
 

Este aviso de erro mostra, que o servidor DHCP não alocou endereço ao 
„plusoptiX A 12C“. 

 

 

Este aviso de erro mostra que o roteador WLAN está fora do alcance do PlusoptiX 
A 12C, ainda não está ajustada uma rede WLAN ou a senha para a rede foi 
alterada. Neste caso, registre a nova senha. 

 
 

5.5  Mini-interface USB 
Nota: 
Não ligue quaisquer outros aparelhos externos, senão um PC licenciado conforme 
a IEC 60601-1, na mini-interface USB, a fim de evitar danos ao aparelho. 
 

O aparelho dispõe de uma mini-interface USB de 5 polos. Esta será utilizada pela PlusoptiX 
no contexto do processo de produção, bem como em caso de manutenção e de garantia. A 
conexão através de um mini-cabo USB está disponível a partir do aditivo “01F” no número de 
série (exemplo: S/N 120xA-01F-xxxx xxxx). Aparelhos com números de série mais antigos, 
devido à sua configuração, não são compatíveis. 
A mini-interface USB poderá ser usada para a conexão do seu aparelho com seu Pré-
comissionamento do ponto de trabalho. No seu PC do ponto de trabalho, será mostrado no 
Windows Explorer, ou seja, no Apple Finder, o cartão SD como seu novo porta-dados 
alternado. 
 

Nota: 
Todas as interfaces do aparelho estão posicionadas viradas para baixo, i.e., antes 
de encaixar, as tomadas também precisam ser viradas para baixo (i.e., o USB 
Symbol está apontando para baixo). 
 

Pela mini-conexão USB do carão SD com seu PC do ponto de trabalho, v. poderá: 
 
- Imprimir o protocolo de medição (arquivo PDF) – ver cap. 4.2. 
  URL: Wechseldatenträger:\pdf 
 
- Baixar updatyes de software – ver cap. 5.6 
 
 

Nota: 
Para usar a mini-interface USB, precisa ser desativada a interface da WLAN. Se 
existir uma conexão WLAN ativa, a mini-interface USB estará desativada. 
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5.6  Download de updates do software  
 

Recomendamos verificar regularmente se uma nova versão do software está disponível para 
download. A mais recente versão do software pode ser baixada ou através do seu Pré-
comissionamento do ponto de trabalho ou através de uma WLAN ou mini-interface USB 
diretamente no seu “plusoptiX A12”. Caso o seu “plusoptiX A12” já está com a versão mais 
atualizada, será mostrada a imagem “A versão do software- é a versão mais recente”. Para 
poder baixar uma atualização de software, v. necessita de um cartão SD vazio. 
 

Atenção:  
Durante o processo do update, serão deletados todos os dados memorizados no 
cartão SD. Utilize, portanto, somente cartões SD vazios. 
 
 

Nota:  
Depois de ter instalado o software será mostrada uma mensagem para formatar o 
cartão SD. Confirme esta mensagem quando v. quiser usar o cartão SD após o 
update para memorização de protocolos de medição. Não faça formatação 
quando quiser usar o cartão para update de outras unidades “plusoptiX A12”. 
 

Baixar update de software no PC do ponto de trabalho 
 

Caso não possa ser feita uma conexão de Internet no “plusoptiX A12” o update do software 
também poderá ser baixado no PC do ponto de trabalho. 
O update atual do software, bem como instruções para o download do arquivo, v. encontrará 
na nossa homepage www.plusoptix.com 
 

Baixar o update do software diretamente no “plusoptiX A12” (WLAN ou Mini USB) 

Se v. quiser baixar o update do software através da WLAN ou mini-cabo USB, tome as 
seguintes providências para a realização do update do software. 

- Encaixe um cartão SD vazio 
- Ligue a unidade plusoptiX na rede elétrica 
- Estabeleça uma conexão com a Internet (ou sobre uma conexão WLAN ou um mini-cabo 

USB até o seu PC do ponto de trabalho). 
- Toque nos ajustes no botão para configurar o software (1) 
- Toque, a seguir, no botão (2) para download do software atual. 
- Confirme com o gancho (3) verde. V. será conduzido pelo processo do download (ver 

ilustração 12). 

                                   Visão de tela 26. Baixar update do software  

No download, o update do software será salvo no cartão SD, sendo mostrada uma 
confirmação. Tão logo v. confirme com ok, o “plusoptiX A12” automaticamente será reiniciado 
e instalará o update do software salvo no cartão SD. 

1)   2)  3)  
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a) Baixar o update do software pela WLAN (com “plusoptiX A12C”) 
 
Na conexão WLAN ativa, por meio das seguintes mensagens de status, v. será conduzido 
pelo processo do update (ver ilustração 12). 
 

Nota: 
Conforme a velocidade de sua conexão com a Internet, ou seja, intensidade de 
sinal da WLAN, o update do software dura aprox. 30-40 min. 

 

 
Ilustração 12: Baixar update de software pela WLAN 

 
b) Baixar update de software pelo mini-cabo USB 
 
Caso não exista uma conexão WLAN, o update do software poderá ser baixado pelo mini-
cabo USB (ver ilustração 13). 
 

Nota: 
 De acordo com a conexão com a Internet, um update de software poderá ser 
baixado pelo mini-cabo USB (aprox. 15-25 min) 
A conexão por um mini-cabo USB está disponível a partir do aditivo “01F” no 
número de série (Exemplo: S/N 120xA-01F-xxxx xxxx).  
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Indicação no “plusoptiX A12C”/A12R:  Indicação s/PC de ponto de trabalho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 13: Baixar software update pelo mini-cabo USB 

Parallel processes 

Por favor, abra o Windows Explorer 
ou o Apple Finder e escolha a 
pasta correspondente. 
Acesso a arquivos com URL: 
Mídia removível \ pdf 

Inicie o Plusoptix Image 
Downloader para baixar a 
Atualização de Software. 
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5.7  Acoplar teclado e mouse USB (opcional). 
 
Para simplificar o registro (lançamento) de dados, v. poderá usar uma caneta (p.ex. touchpen 
ou sylus). Alternativamente, v. pode acoplar a um mouse USB ou a um teclado USB. Ligue 
seu aparelho de registro com a interface USB do aparelho. Alternativamente para aparelhos 
de registro com fio, v. pode também acoplar aparelhos sem fio. 
 

Nota: 
Todas as interfaces do aparelho são posicionadas viradas para baixo, isto é, antes 
de encaixar, as tomadas também precisam ser viradas de cabeça para baixo (i.e., 
o símbolo USB apontará para baixo). 

 
Quando um mouse ou teclado acoplados não estiverem funcionando, então verifique se o 
teclado USB ou mouse estão ligados, estando unidos com o “plusoptiX A12” e se as baterias 
estão posicionadas. Caso mesmo assim o seu aparelho de registro não estiver funcionando, 
então não está sendo apoiado pelos drivers instalados no “plusoptiX A12”. Use, ao invés 
disso, aparelhos de registro de um outro fabricante. 
 

 
Nota: 

Aparelhos de registro externos que não funcionam não estão incluídos na 
manutenção ou garantia. 
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6. Notas sobre eliminação de erros 

Mais de 80% de todas consultas de serviço referem-se a erros na ligação do “plusoptiX A12”. 
Erros no comando da tela ou interrupções de medições que foram causados devido a erros 
no uso do “plusoptiX A12”. Nos casos mais raros, estes erros podem ser atribuídos ao próprio 
“plusoptiX A12”.  Nos capítulos seguintes v. encontrará instruções passo a passo para a 
busca de erros e sua eliminação. 
 

6.1 Eliminação de erros nas interferências do aparelho 
 
a) O aparelho não pode ser ligado 
 

Caso não se consiga ligar o aparelho, conecte a seção da rede em uma tomada e 
examine se acende o LED verde no lado superior da seção da rede. Conecte agora o 
cabo de carga de 12V ao aparelho. Quando o aparelho agora puder ser ligado, examine e 
baterias recarregáveis foram posicionadas corretamente. 

 
b) O aparelho imediatamente torna a desligar 
 

Se depois de ligar, o aparelho imediatamente torna a desligar, então presumivelmente as 
baterias recarregáveis estão descarregadas. Conecte o cabo de carga de 12V para 
recarregá-las. Verifique se a seção de rede está sendo abastecida com corrente (diodo 
verde acima na seção mecânica da rede, acende). V. pode usar o aparelho também 
durante o processo da carga. Para tanto, ligue-o simplesmente com o cabo de carga de 
12V acoplado. 

 

6.2  Solução de problemas nas falhas da tela 
 
a) A tela apaga 
 

Para economia de corrente, o aparelho desliga a tela automaticamente depois de algum 
tempo. Ao tocar na tela v. a reativa. Se a tela não for reativada por tocar nela, o aparelho 
terá desligado automaticamente. Portanto, religue-o, premendo o botão. 
 

Nota: 
V. pode determinar nos ajustes depois de quantos segundos o aparelho desliga a 
tela e depois de quantos segundos o aparelho desliga automaticamente. 
 

b) Os botões na tela não funcionam 
 
Nota: 
“plusoptiX A12C” 
Coloque a ponta do seu dedo indicador de modo achatado sobre a tela a fim de escolher         
um botão. Não toque com a ponta do dedo ou com a unha na tela. 
 
“plusoptiX A12R”: 
Toque com a ponta do dedo ou com a unha sobre a tela. 
 
A cada toque da tela, um pequeno indicador do mouse mostra o ponto que foi tocado na tela. 
Quando v. não conseguir escolher um botão por tocar na tela, verifique a posição do ponteiro 
do mouse na tela. Assegure que o ponteiro do mouse se encontre sobre o botão. 
 
Favor ler o cap. 5.7 “Teclado e mouse USB acoplar (opcional)” quando o comando do teclado 
na tela for muito complicado para v.. 
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c) A tela treme durante uma medição 
 
Quando a lente da câmera do aparelho se encontrar muito próximo de uma pessoa ou de um 
objeto, os LEDs infravermelho instalados se desligam automaticamente. A imagem da câmera 
na tela não ficará, então, iluminada e será mostrada em negro. Após um segundo o aparelho 
torna a ligar os LEDs infravermelho e quando a pessoa ou o objeto ainda estiver muito 
próximo da lente da câmera, somente poderá ser reconhecido um breve tremular branco na 
tela, antes que os LEDs de infravermelho serem novamente desligados. 
 
Aumente simplesmente a distância entre a lente da câmera e a pessoa ou o objeto e a 
iluminação da imagem da câmera se ajustarão novamente em forma automática. 
  



  

Pag 44/57 

6.3 Eliminação de erro nas interrupções da medição 
 
Se uma medição for interrompida, será mostrada uma mensagem de erro, uma 
recomendação de procedimento e ao invés de “medição encerrada”, será mostrado o 
resultado da medição “interrupção da medição”. 
 

 
Visão de tela 27: 

Página de resultados “Valores medidos” após uma “Interrupção de medição. 
 

Nota: 
Causas de erros que são reconhecidas pelo plusoptiX A12 são ressaltados em 
vermelho na página de resultados “Valores medidos”. Verifique após cada 
interrupção de medição essas duas páginas, a fim de restringir o limite dos erros. 
Na imagem da câmera poderá ser geralmente melhor reconhecida a causa da 
mensagem de erro do que na página de resultados “Valores medidos”. 
 
 

Na visão seguinte, estão listadas todas as mensagens de erro, memorizados no software: 
 

a) “imagem imprecisa!” 
b) “Paciente não olha para a câmera!” 
c) “Pupilas demasiado grandes!”  
d) “Pupilas demasiado pequenas!” 
e) “Irradiação IR de interferência!” 
f) “Não foram achadas pupilas!” 
g) “A medição está incompleta!” 
h) Reflexos na retina demasiado escuros! 
i) “Monocular: Cobrir OS / Cobrir OD!” 

 
 
A seguir, serão descritos estes erros. 
  

mens. de erro 

recomendações 

result.edição 
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Neste exemplo, o paciente está muito distanciado, além dos olhos pode ser 
reconhecida a metade do rosto do paciente na imagem da câmera. 

 

  
Neste exemplo, o paciente está próximo demais da câmera, os dois olhos se encontram 

bem próximos nas bordas esquerda e direita da imagem da câmera. 

a) Imagem imprecisa  
 

 

 
 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o paciente estiver próximo ou 

distante da câmera. 
Razão: A câmera está fixada em uma distância de medição de 1 metro e mede a partir 

de uma distância entre 95 e 105 cm. 
Dica: A distância certa da medição v. reconhece quando a imagem da câmera 

aparece perfurada e muito nítida na tela, e quando v. pode reconhecer cada 
cabelo das sobrancelhas e das pálpebras 
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Neste exemplo, o paciente olha para o lado esquerdo, ao lado da câmera (visto a partir 
do paciente). Os pontos vermelhos no cartão de visualização demonstram esta direção 

da visualização. 

 
Neste exemplo, as pupilas são maiores do que 8,0 mm. 

b) Paciente não olha para a câmera! 

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o paciente não olhar para o 

sexângulo no rosto da câmera. 
Razão: Para evitar falsas medições refratárias na periferia dos olhos, ambos os olhos 

precisam estar alinhados para o centro da câmera  
Dica: Posicione a criança de tal modo que os seus joelhos e nariz estejam 

direcionados para a câmera. Não use recursos externos de fixação e fique bem 
calmo! Na imagem da câmera, ambos os reflexos da retina precisam poder ser 
vistos centrados na seção central das pupilas. Na página de resultados 
“Valores medidos” devem poder ser visíveis nos dois cartões de visualização 
nenhum ponto vermelho, porém somente pontos verdes. 

 
c) Pupilas muito grandes!  

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando o diâmetro de uma ou de 

ambas as pupilas for superior a 8,0 mm. 
Razão: Nas pupilas muito grandes, pode acontecer uma iluminação excessiva do 

reflexo das pupilas. Neste caso, a medição será interrompida sem resultados. 
Se mesmo assim forem mostrados resultados de medição, estes terão uma 
tolerância maior. 

Dica: Clareie a sala de exame, para que as pupilas fiquem menores. 
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Neste exemplo, as pupilas são menores do que 4,0 mm 

Neste exemplo, o sol brilha e incide no rosto do paciente pela esquerda. Isto pode 
ser reconhecido na sombra formada pelo nariz. 

 

 
d) Pupilas demasiado pequenas!  

 
Causa: Esta mensagem de erro mostra que o diâmetro de uma de ambas as pupilas e 

inferior a 4,0 mm. 
Razão: Nas pupilas muito pequenas, pode acontecer uma iluminação insuficiente do 

reflexo das pupilas. Neste caso, a medição será interrompida sem resultados. 
Se mesmo assim forem mostrados resultados da medição, estes terão uma 
tolerância maior. 

Dica: Escureça a sala do exame para que as pupilas fiquem maiores. Evite uma sala 
de exame escura demais, porque as crianças podem então não se sentir bem, 
ficando olhando para um e outro lado. A sala de exame deverá pelo menos ser 
tão clara que nela se possa ler um jornal. 

 
e) Irradiação de interferência IR 

 
Causa: Esta mensagem de erro será mostrada quando estiver presente uma 

quantidade muito grande de luz infravermelha na sala de exame. 
Razão: A medição é feita com luz infravermelha e outras fontes de luz infravermelha 

(p.ex. o sol, irradiador de halogênio, lâmpadas etc.) causam interferência. 
Dica: Fechar as cortinas a fim de vedar a luz solar, desligar fontes luminosas, 

irradiadoras de calor, atenuar ou girar em uma outra direção. 
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Neste exemplo, ambas as pupilas não podem ser vistas completamente na imagem da 
câmera 

f) Não foram achadas pupilas!  

 
Nota: 
A mensagem de erro „não foram encontradas pupilas“ pode ter ainda muitas 
outras causas (p.ex. cicatrizes na córnea, turvações de produto, cataratas, 
ceratocone, separações da retina etc). Portanto, nesta mensagem de erro terá de 
ser absolutamente controlada a imagem da câmera.  
 

Causa: Esta mensagem de erro é mostrada quando o software não pode reconhecer 
pupilas na imagem da câmera, quando o reflexo da pupila for estranho ou se as 
pupilas estão parcialmente recobertas por reflexos, cabelos, cílios ou pálpebras. 

 
Razão: Para poder fazer uma medição, ambas as pupilas precisam ser completamente 

visíveis e a luz infravermelha da câmera precisa ser refletida pela retina. 
 
Dica: Cabelos longos devem ser afastados do rosto antes da medição. Pedir a criança 

que abra bem os olhos, levantando o queixo caso estiver olhando para baixo, por 
acanhamento. 

 
g) A medição está incompleta!  

 

 
 

 
Neste exemplo, a pupila direita (OD) está parcialmente recoberta por uma turvação da 

lente ocular (catarata). 
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Nota: 
A mensagem de erro „Medição incompleta!“ pode também ter muitas outras 
causas (p.ex. cicatrizes na córnea, turvações de mídia, cataratas, ceratocones, 
separações da retina etc). Portanto, nesta mensagem de erro, a imagem da 
câmera precisa ser absolutamente controlada. 

  
Neste exemplo, a pupila direita é recoberta pelas pálpebras superiores dos olhos e a 

pupila esquerda está recoberta por cabelos! 

   
Neste exemplo, o paciente está sentado obliquamente em relação à câmera e está 

olhando sobre o seu ombro direito. Isto pode ser reconhecido porque o nariz pode ser 
visto pelo lado. 

 

   
Neste exemplo, o cliente inclinou a cabeça para baixo e olha para cima na câmera. As 

pupilas são parcialmente encobertas pelas pálpebras superiores. 
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In diesem Beispiel wird zu wenig Infrarotlicht von der Netzhaut reflektiert. 

 
Origem: Esta mensagem de erro é mostrada quando uma medição tiver sido iniciada, 

porém não pode ser concluída. 
Razão: Depois de iniciada uma medição, ela precisa estar encerrada dentro de 20 

segundos. 
Dica: A medição por pressionar 2 vezes o obturador e logo dar partida novamente. 

Coloque a criança de tal modo que os seus joelhos e nariz estejam voltados para 
a câmera. Peça a criança que levante a cabeça ou mantenha o “plusoptiX A12” 
em posição mais baixa. 

 

 

h) Reflexos da retina muito escuros!  

 
Origem: Esta mensagem de erro é mostrada quando os reflexos da pupila forem muito 
escuros.  
Razão: Esta mensagem será feita com luz infravermelha que é refletida pela retina. Se a 

retina refletir pouca luz, não poderá ser feita medição. 
Dica: Escurecer a sala de exame, para que as pupilas fiquem maiores, passando mais 

luz infravermelha de volta para a câmera. 
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Na página da partida foi antes feito reajuste para medição monocular. Quando então 
puderem ser reconhecidas duas pupilas na imagem da câmera, a medição será 
interrompida. 

 

 
 
i) Monocular: Encobrir OS! / Encobrir OD 

 
Origem: Esta mensagem de erro é mostrada quando o software reconhecer, no modo de 

medição monocular, duas pupilas na imagem da câmera. 
Razão: O software consegue diferenciar entre o olho esquerdo e direito, mas para evitar 

uma troca (p.ex. estava selecionado “OD”, mas deveria ter sido medido “OS”), 
precisará ser recoberto um dos olhos. 

Dica: Em caso de estrabismo, o olho fixante poderá ser medido sem encobrir o olho 
estrábico, quando o “plusoptiX A12” estiver alinhado de tal modo que somente o 
olho fixante pode ser visto na imagem da câmera (ou seja, apenas a metade do 
rosto do paciente). Para a medição monocular do olho estrábico, o olho fixante 
precisa, todavia, ser recoberto, para que o olho estrábico enfoque a câmera. 

 
 



  

Pag 52/57 

7. Manutenção, Calibragem, Prestação de Serviços e Garantia 

O Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12" é um dispositivo medidor optoeletrônico. O 
desenho mecânico e modo de operação podem ser comparados a uma vídeo câmera. Ao 
manipular o dispositivo com o mesmo cuidado que se aplica à sua própria câmera vídeo, o 
seu Auto Refrator Binocular Móvel “plusoptiX A12C" estará em funcionamento durante muitos 
anos. 
 

Manutenção e calibragem 
O dispositivo não requer manutenção nem calibragem. Quando não estiver em uso, deverá 
ser guardado em uma caixa de cartolina para proteger a unidade contra sujeiras e danos. Use 
um pano de microfibra ligeiramente úmido para limpeza.  
 

Serviços 
Caso o “plusoptiX A12” não funcione perfeitamente, leia sobe a eliminação de erros 
inicialmente o cap. 6 “Avisos sobre eliminação de erros” e contacte depois o vendedor do 
“plusoptiX A12”. Caso necessário, favor dirigir-se somente depois à PlusoptiX. 
 

Garantia 
O dispositivo tem uma garantia de fornecimento de 12 meses a partir da data da compra. 
Uma prorrogação da garantia está disponível. Favor entre em contato com a PlusoptiX ou 
com seu Operador PlusoptiX autorizado se v. adquirir uma prorrogação de validade. A 
garantia ficará sem efeito no caso de danos externos, uso inadequado, limpeza incorreta, ou 
transporte sem a caixa de cartolina do dispositivo. A garantia fica, também, sem efeito se o 
dispositivo foi aberto. Favor notar que nem as pilhas recarregáveis nem o cartão SD estão 
incluídos na abrangência da Garantia. Dispositivos externos, tais como impressora, teclado e 
mouse também não estão incluídos na abrangência da Garantia. 
 

Número de série do “plusoptiX A12” 
 

No lado inferior do apoio se encontra a placa do tipo com o número de série 
(S/N 1201A-xxx-xxxx xxxx). Caso v. nos contacte sobre serviço continuado ou questões de 
garantia, favor tenha sempre em mente de nos comunicar o número de série do seu 
“plusoptiX A12”. O número de série nos ajuda para responder rapidamente a sua consulta. 

Ilustração 14: Placa de tipo com número de série. 
 

Devolução do “plusoptiX A12” 
Em caso de reivindicação de serviços ou Garantia, favor devolver o dispositivo na caixa de 
cartolina por sua própria conta. Nós então devolveremos para v. o dispositivo para v. por 
nossa própria conta.  
 

Endereço de embarque dos nossos Centros de Serviço: 
Na Europa: 
PlusoptiX GmbH 
Nordostpark 21 
90411 Nurembergue 
Alemanha 
Tel: +49-911-59 83 99-20 

Na América do Norte e América do Sul: 
PlusoptiX, Inc. 
2850 Paces Ferry Road, Suite 440 
Atlanta, GA 30339 
USA 
Tel: +1-800-488-6436 
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8  Especificações técnicas 

Medições 
 

Valor medido Faixa de medição e tolerância 

Esfera -7 to +5 dpt in 0,25 dpt incrementos ± 0,25 dpt 

Cilindro -7 to +5 dpt in 0,25 dpt incrementos ± 0,25 dpt 

Eixo 1 to 180° in 1° incrementos ± 15° 

Equivalente esférico -7 to +5 dpt in 0,25 dpt incrementos ± 0,25 dpt 

Diâmetro de pupila 4 to 8 mm in 0,1 mm incrementos ± 10% 

Assimetria de visão 0 a 25º em 0,1° incrementos ± 5° 

Distância intra-pupilar 25 a 85 mm em 0,1 mm incrementos ± 5% 

 
Interfaces e Padrões 
 

Interfaces USB, IR 

WLAN (só plusoptiX A12C) 

Monitor plusoptiX A12C Diagonal 5,7“; relação de página 4:3 (640 x 480 Pixel), sensor 
de toque capacitivo 

Monitor plusoptiX AA1212R Diagonal 4,3”, relação de página 5:3 (800 x 480 Pixel), sensor 

de toque resistente 

Padrão EN 60601-1 

IR Aparelhos PlusoptiX usam luz infravermelha com 
comprimento de onda de 870nm e intensidade máx. de 
135mW/h 

 
Padrões de interfaces WLAN: 
 

Camada física Suporta padrões 802.11 b e g 

Tipos de arquitetura de rede Comunicação com redes a cabo através de Pontos de 
Acesso 

Segurança WPA e WPA2 

Força transmissão 802.11b/g: 50 mW (+17 dBm) típico 

Faixa de frequência 2.400 - 2.4897 GHz 

Canais de operações 1-11 para a América do Norte e outros,  
1-13 para a Europa e outros 

Canais Suporta todos os canais de 802.11d-APs 

RX sensibilidade -86 dBm típico @ 11 Mbps,  
-82 dBm @ 6 Mbps,  
-69 dBm @ 54 Mbps 

Taxas de dados 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps  
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 

 
Alimentação de energia  
 
Use somente a fonte GSM36P12-P1J incluída para alimentação de energia: 
 

Alimentação de energia 
 (Fonte GSM36P12-P1J) 

Entrada  100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0,9 - 0,45 A 

Saída  12 VDC, 3A, 36 W max. 

Pilhas recarregáveis 
(Panasonic BK – 3MCCE 1,2V) 

Tipo / Tamanho Níquel metal hidreto NiMH / AA HR6 

Watts / Número 1900 mAh / 6 peças 
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Condições ambientais para operação e armazenagem  
 
O “plusoptiX A12” está previsto para a categoria ambiental “Ambiente em zonas da 
Previdência de saúde doméstica, exceto para veículos e aviões”. O “plusoptiX A12” poderá 
estar acondicionado na cartolina do aparelho. Não coloque a cartolina do aparelho 
preferivelmente próximo de fontes de calor (corpo de aquecimento, ventoinha de calor, etc.). 
Quando v. retirar o “plusoptiX A12” da cartolina para trabalhar, não coloque no sol. 
 

Armazenagem 
Temperatura 0 to +50°C 

Umidade 10 to 80%  não condensante 

Operação 
Temperatura +10 to +40°C 

Umidade 20 to 80%  não condensante 
 

Altura máx. 
Alt.máx.armazenagem < 2.000 m  

Altura máx.serviço < 2.000 m  

 
 
Tamanho e peso com e sem maleta de transporte 
 
 

plusoptiX A12C  sem a 
caixa de cartolina 

Tamanho 140 x 260 x 140 mm (5½ x 10¼ x 5½’’) 

Peso 1,0 kg (35,27 oz) 

plusoptiX S12C  com a 
caixa de cartolina 

Tamanho 240 x 430 x 270 mm (9¾ x 17 x 10¾”) 

Peso 2,5 kg (88,18 oz) 

plusoptiX A12R                 
sem caixa de cartolina 

Tamanho 150 x 200 x 135 mm (6 x 7¾ x 5¼ in) 

Peso 0,8 kg (28 oz) 

plusoptiX A12R              
em caixa de cartolina 

Tamanho 270 x 430 x 250 mm (10½ x 17 x 9¾ in) 

Peso 2,3 kg (74 oz) 

 
 
Orientação e Declaração do Fabricante sobre compatibilidade eletromagnética (EMV) 
 
O “plusoptiX A12” se destina ao uso em ambientes eletromagnéticos, conforme abaixo 
especificado. O proprietário e usuário do dispositivo são responsáveis no sentido de 
assegurarem que o “plusoptiX A12” se encontra em tal ambiente. 
 
Este produto cumpre o padrão EMC (IEC 60601 -1-2). 
 
  
Teste de emissões Compatibilidade Ambiente eletromagnético-Orientação 

RF Emissão CISPR 11 Grupo 1 
As emissões de RF são muito fracas e 
provavelmente não causarão qualquer 
interferência em equipamento eletrônico próximo  

RF Emissão CISPR 11 Classe B 

O dispositivo é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos ligados diretamente à rede 
pública. 

Emissões harmônicas IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Flutuações 
Voltagem/Tremulações IEC 
61000-3-3 

Classe B 
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Teste imunidade 
Nível de teste IEC 
60601  

Nível compatibilidade 
Ambiente 
eletromagnético - 
Orientação 

ESD IEC 61000-4-2 
± 8 kV contato 
± 2,4,8,15kV ar 

± 8 kV contato 
± 2,4,8,15 kV ar 

Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
placas cerâmicas. Se 
os pisos estiverem 
cobertos com material 
sintético, a umidade 
relativa deverá ser pelo 
menos de 30%.  

Elétrico rápido 
transiente/detonante 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV  ± 2 kV  

Alimentação de fonte 
principal deveria ser a 
de um típico ambiente 
comercial ou 
hospitalar. 

Ondulação 
IEC 61000-4-5 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

± 0,5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

Usar somente tomadas 
normais do lar 

Quedas de 
voltagem, breves 
interrupções e 
oscilações de 
voltagem nas linhas 
de alimentação de 
força,  IEC 61000-4-
11 

0% 0.5 Zyklen  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 Zyklus 
70% 25 Zyklen 
0% 250 Zyklen 

0% 0.5 Zyklen  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270°, 315° 
0% 1 Zyklus 
70% 25 Zyklen 
0% 250 Zyklen 

Usar somente tomadas 
normais do lar 

Frequência Força 
(50/60 Hz) campo 
magnético IEC 
61000-4-8 

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz 
Campos magnéticos 
não devem ultrapassar 
as áreas comuns. 
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Teste de imunidade  
IEC 60601 nível de 

teste 
Nível compliance 

Ambiente eletromagnético – 

Orientação 

 
Perturbações de RF 
conduzidas 
IEC 61000-4-6 
 
(Conducted RF disturbances  
IEC 61000-4-6) 
 
 

3 V 
0.15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0.15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
3 V 
0.15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0.15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

3 V 
0.15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0.15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
3 V 
0.15 MHz – 80 MHz 
6 V 
in ISM and amateur 
radio bands between 
0.15 MHz and 80 MHz 
80 % AM at 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

Aparelhos radiofônicos não devem ser 

usados em distâncias menores do 

“plusoptiX A12” (incl. das linhas) do que 

a distância de segurança recomendada. 

calculada conforme a equação aplicável 

à frequência da transmissão 

 

Distância de afastamento 

recomendada 

d=1.2 x √ P 

d=1.2 x √ P 80MHz a 800MHz 

d=2.3 x √ P 800MHz a 2,5GHz 

onde P é a mais alta taxa de potência 

de saída do transmissor em Watts (W), 

de acordo com o fabricante do 

transmissor e d é a distância de 

afastamento recomendada em metros 

(m). 

As potências de campo de 

transmissores RF fixos, conforme 

determinado por um levantamento 

eletromagnético do local, deverá ser 

inferior ao nível do compliance em cada 

faixa de frequência. 

Poderá ocorrer interferência próximo do 

equipamento, marcada com o seguinte 

símbolo: 

 

 

Eletromagn de freqüência de 
rádio. Campos 
IEC 61000-4-3 
 
(Radio-frequency electromagn. 
fields 
IEC 61000-4-3) 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

NOTA 1 A 80MHz e 800MHz, a distância do afastamento se aplica para a faixa de frequência mais alta. 

NOTA 2 Estas orientações 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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Atenção:  

Aparelhos de comunicação de HF portáteis (incl. periféricos como cabos de 
antenas e antenas externas) não deveriam ser usadas mais próximas do que 30 
cm (12 polegadas) em relação a qualquer componente do “plusoptiX A12”, 
inclusive os cabos indicados pelo fabricante. Do contrário, a qualidade da 
produção do aparelho poderia ficar mais deficiente. O “plusoptiX A12” é 
incompatível com equipamento cirúrgico HF. 
 
 

Distâncias de proteção entre aparelhos de telecomunicação HF portáteis e móveis e o “plusoptiX A12”. 

O plusoptiX 12 está previsto para ser usado em um ambiente eletromagnético, no qual são controladas perturbações de RF 

irradiadas. O cliente ou usuário do plusoptiX 12 pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética, por observar uma distância 

mínima entre equipamento de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o plusoptiX 09 conforme abaixo recomendado, 

de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

Potência máxima de saída do 

transmissor em W 

Distância de proteção dependente da frequência de transmissão (em metros) 

150 kHz - 80MHz 
 d = 0.35 √ P 

 80 MHz - 800MHz 
  d = 0.35 √ P  

 800 MHz - 2,7GHz 
 d = 0.7 √ P 

0.01 0.035 0.035 0.07 

0.1 0.11 0.11 0.22 

1 0.35 0.35 0.7 

10 1.11 1.11 2.21 

100 3.5 3.5 7 

Para os transmissores cuja potência nominal máxima não estiver na tabela acima, a distância de segurança recomendada em 
metros (m), usando a equação, poderá ser determinada da respectiva coluna. „plusoptiX A12C“ é a potência nominal máx. do 
transmissor em Watt (W) conforme indicações do fabricante do transmissor. 
NOTA 1: Em 80 MHZ e 800 MHZ é válida a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas diretrizes possivelmente não serão aplicáveis em todos os casos. A expansão de grandezas eletromagnéticas é 
influenciada por absorções e reflexos de prédios, objetos e pessoas. 

 


