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Estetoscópio Electrónico 3M™ Littmann®
Modelo 3100
Com Redução do Ruído Ambiental
Introdução

Parabéns e obrigado por escolher o Estetoscópio Electrónico 3M™ Littmann® Modelo 3100.
O Modelo 3100 traz-lhe a mais recente reflexão em termos de tecnologia avançada da auscultação e simplicidade de
funcionamento.
No Modelo 3100, a combinação da tecnologia de Redução de Ruído Ambiente, de materiais de amortecimento do ruído de
fricção, da mais moderna tecnologia da amplificação dos modelos de câmpanula e de diafragma e de um interface utilizador
completamente novo, transporta-o para o nível seguinte em matéria de desempenho acústico e facilidade de utilização.
Quer esteja a auscultar lactentes, doentes pediátricos ou adultos, em ambientes silenciosos ou ruidosos, ou a seleccionar
sons cardíacos ou corporais difíceis de ouvir, irá apreciar toda a tecnologia incorporada no mais recente estetoscópio
electrónico da marca Littmann®.
Escute-o. Em confiança.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este estetoscópio electrónico, leia, perceba e cumpra todas as informações de segurança incluídas
nas presentes instruções. Guarde estas instruções para poder consultá-las mais tarde.

Explicação dos Rótulos e Símbolos Relacionados com Segurança
Indica Equipamento Tipo B: Este equipamento fornece protecção contra choque eléctrico e fuga da
corrente eléctrica. As peças de aplicar pertencem ser a campânula/peça auscultatória completa
com diafragma e binaural.
Atenção, ver instruções de utilização.

IPX4

Protegido contra salpicos (só Câmpanula).
Este produto contém componentes eléctricos e electrónicos e não deve ser descartado através da
recolha normal de lixo. Queira por favor consultar as directivas locais referentes à eliminação de
equipamento eléctrico e electrónico.
Produto e embalagem isentos de látex de borracha natural.

AP

Indica Equipamento de Categoria AP. Testado para utilização com mistura de anestésico inflamável
e ar.
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CUIDADO:

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em pequena lesão e/ou
danos da propriedade.

ATENÇÃO:

Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos da propriedade.

ADVERTÊNCIA

•

Para reduzir os riscos associados com infecção, siga todas as instruções de limpeza e desinfecção incluídas no
presente manual. Defina e cumpra um plano de limpeza e desinfecção.

•

Para reduzir os riscos associados com campos electromagnéticos muito fortes, evite utilizar o estetoscópio
perto de sinais de frequência rádio fortes ou de dispositivos FM portáteis e/ou móveis. Se ouvir sons repentinos ou
inesperados, afaste-se de antenas transmissoras de rádio.

•

Para reduzir os riscos associados com arestas aguçadas, certifique-se de que as pontas auriculares macias
estão firmemente encaixadas na posição, tal como indicado neste manual. Utilize apenas pontas auriculares
suplentes Littmann.

•

Para reduzir os riscos associados a resultados incorrectos, guarde e opere este estetoscópio apenas como
indicado no presente manual. Visto não haver modo acústico (não-amplificado) disponível neste estetoscópio,
substitua a bateria alcalina no espaço de duas horas, depois do ícone de duração da bateria começar a piscar no
visor do LCD. Use apenas pilhas de tipo AA. Não mergulhe o estetoscópio em líquidos nem o submeta a qualquer
processo de esterilização

•

Para reduzir o risco associado a choque eléctrico, não utilize o estetoscópio em doentes sem colocar a cobertura
do diafragma do estetoscópio

NOTIFICAÇÃO
•

Para reduzir os riscos associados a contaminação ambiental, siga a regulamentação aplicável quando descartar
o estetoscópio. Elimine correctamente, ou recicle, as pilhas gastas.

•

Nenhuma modificação deste equipamento é permitida. Use apenas pessoal de assistência 3M autorizado
para reparar este estetoscópio. Leia, compreenda e cumpra todas as informações sobre segurança incluídas na
embalagem das pilhas.

Uso PREVISTO

O Estetoscópio Electrónico 3M Littmann® Model 3100 foi concebido somente para fins de diagnóstico médico. Pode ser
utilizado para detecção e amplificação de sons do coração, pulmões, artérias, veias e outros órgãos internos através da
selecção de intervalos de frequência selectivos. Pode ser utilizado em qualquer pessoa sujeita a avaliação física.
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Explicação das Consequências das Palavras Indicadoras
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Perfil do Utilizador/Operador

O Estetoscópio Electrónico Littmann® 3M modelo 3100 é concebido para ser usado por qualquer pessoa que deseja escutar
sons como descrito acima na secção “Utilização Pretendida”. Este manual fornece toda a informação necessária para a
utilização do Modelo 3100.

Descrição Funcional

O estetoscópio electrónico Modelo 3100 apanha sons, como do coração e pulmões, do corpo do doente. Após amplificação
e filtração, os sons são enviados ao utilizador por meio de um bi-auricular. A câmpanula do estetoscópio é concebida para
utilização com doentes adultos, pediátricos e lactentes.
A interface do utilizador do estetoscópio inclui um bloco de 5 botões e um visor LCD. O processamento do som é realizado
com auxílio de um processador digital de sinais. A corrente do estetoscópio é fornecida por uma única pilha AA localizada na
câmpanula. É incluído um sistema de gestão de corrente para prolongar a vida útil da pilha.

Número de série

Para fácil identificação, cada Estetoscópio Electrónico Littmann Modelo 3100 possui um número de série único. Por favor
anote o seu número de série no presente manual para consulta futura: ________________________________

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Introduzir a Pilha
Introduza a pilha AA (fornecida na embalagem) no Estetoscópio.

1. Segure a campânula numa mão, torcendo ligeiramente a tampa da
pilha cerca de 25° no sentido anti-horário. Remova a tampa da pilha.

_

+

2. Introduza a pilha nova com o lado positivo para fora (o sinal mais
fica visível no compartimento da pilha).
3. Volte a montar a tampa da pilha, torça aproximadamente 25° no
sentido horário, até bloquear.
4. Certifique-se de que as duas marcas ficam alinhadas.
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2. Colocar os biauriculares

O novo Estetoscópio Electrónico Littmann foi concebido para proporcionar um ajustamento
muito conforfável e acusticamente vedado. É disponibilizado com dois tamanhos de
olivas auriculares para garantir um ajustamento perfeito. As olivas auriculares grandes
vêm instaladas de origem. As olivas auriculares pequenas estão incluídas na embalagem.
Escolha o conjunto mais confortável para si.
Para remover as olivas auriculares, puxe-as firmemente para fora do tubo auricular. Para aplicar olivas auriculares novas,
empurre firmemente contra o tubo auricular para prender.

Remova
Pontas
auriculares

Tubo
auricular

Aplique
Pontas
auriculares

Tubo
auricular

3. Regular o biauricular de Modo Confortável
Para reduzir a tensão da mola no biauricular, segure cada tubo auricular na curva junto às olivas
auriculares e afaste gradualmente até ficar completamente estendida (180 graus).
Reduzir a pressão

Para aumentar a tensão da mola, segure no biauricular com uma mão, no local onde os tubos
auriculares metálicos entram nos tubos de plástico, e aperte até a tubagem de plástico de um dos tubos
auriculares tocar na outra. Repita se necessário.
Aumentar a pressão

4. Ligar / Desligar
Este estetoscópio vem equipado com um sistema avançado de gestão de corrente.
•

Ligar Manualmente: Prima e solte o botão de alimentação. O visor LCD é
activado, indicando que o estetoscópio está ligado.

•

Desligar Manualmente: Prima e mantenha premido o botão de alimentação
durante dois segundos. O visor LCD é desactivado, indicando que o estetoscópio
está desligado.

Botão de
Alimentação
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As olivas auriculares devem estar direccionados para a frente quando as colocar nos canais auditivos. Quando as olivas
auriculares estiverem devidamente posicionadas, o diafragma fica virado para o seu corpo.
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•

•

Desligação Automática com Função Standby: Após a ligação manual, o estetoscópio permanece ligado durante
o uso, mas muda para o modo pausa/standby (economia de energia) “” após 20 segundos de inactividade. Durante
o “modo pausa/standby” o visor LCD apresenta o logótipo Littmann®. Quando for premido o diafragma ou qualquer
botão do estetoscópio, voltam a aparecer as configurações do visor LCD e o estetoscópio fica pronto a utilizar.
Após duas horas de inactividade, o estetoscópio sai do modo pausa/standby e desliga-se completamente. É
possível personalizar o tempo ligado e tempo desligado para satisfazer as suas necessidades. Ver a secção abaixo
Configuração Personalizada.
Mostrador LCD Retro-Iluminado: Estão disponíveis as opções de luz de fundo/traseira para a utilização em
circunstâncias de pouca luz ambiente. Por predefinição, premir e soltar o botão de alimentação, a qualquer
momento, iluminará o visor LCD durante cinco segundos.

5. Seleccionar o Filtro
Este estetoscópio vem equipado com filtros de campânula (baixa frequência) e de diafragma (alta frequência). A configuração
predefinida é o filtro de diafragma. São fornecidas instruções para alterar a configuração predefinida do filtro na secção
abaixo Configuração Personalizada.
Para seleccionar o filtro: Prima e solte o botão do filtro (como indicado no diagrama) até aparecer no visor LCD o modo de
filtração pretendido.

Botão Filtro

Ícone de
Filtro Sino

Ícone de Filtro
Diafragma

6. Regular o Nível da Amplificação Sonora
O nível sonoro do Modelo 3100 pode ser amplificado em 8 incrementos, até 24 vezes a amplificação de um estetoscópio
não electrónico (de nível cardiológico). O Nível 1 é igual ao de um estetoscópio não electrónico. O nível 9 é igual a 24X a
amplificação dum estetoscópio não-electrónico. Quando maior a amplificação, mais barras se vêem.
É possível definir um nível de amplificação predefinido inicial, seguindo as instruções constantes da secção abaixo
Configuração Personalizada. A configuração predefinida é indicada pela caixa existente na barra vertical do ícone do
volume, no mostrador LCD. A ilustração mostra uma configuração predefinida de amplificação de Nível 3.

•

Aumentar a Amplificação: Prima o botão (+) até obter o nível de amplificação pretendido

•

Diminuir a Amplificação: Prima o botão (-) até obter o nível de amplificação pretendido
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7. Monitorizar a Frequência Cardíaca do Doente

A apresentação da frequência cardíaca acusticamente baseada funciona melhor quando o Modelo 3100 é colocado perto
do ápex do coração do doente e pode ser monitorizada durante a utilização de qualquer modo de filtro e/ou nível de volume.
Se a frequência cardíaca mudar de regular para irregular, ou se existir demasiado ruído ambiente, movimentos do doente ou
sons provenientes dos pulmões durante a auscultação, o visor da frequência cardíaca apresenta dois traços (--).

8. Monitorizar a Vida útil da Pilha
A vida útil da pilha é indicada por um ícone no visor LCD.

O modelo 3100 vem com uma bateria alcalina AA. A pilha tem aproximadamente 60 horas de utilização contínua. Num
ambiente clínico típico, isso representa cerca de três meses.

50-100% duração da pilha

Ao esgotar-se o tempo de duração da bateria alcalina,
o ícone mudará da seguinte forma:

25-50% duração da pilha
10-25% duração da pilha
0-10% duração da pilha

O ícone da bateria começa a piscar quando restarem apenas algumas horas de capacidade da bateria.
CUIDADO: Quando a pilha se esgota completamente o estetoscópio fica inoperável. Não é transmitido qualquer som
sem uma pilha operacional.
IMPORTANTE! Também é possível utilizar pilhas de NiMH (recarregáveis) e pilhas de lítio no Modelo 3100. No entanto é
preciso especificar o tipo de pilha para assegurar uma indicação fiável do tempo de vida útil (ver a secção Configuração
Personalizada, abaixo).
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Na presença de sons cardíacos regulares (variação da frequência cardíaca <10%), o Modelo 3100 detecta e apresenta
uma frequência cardíaca baseada sinal acústico. Leva cerca de cinco segundos a calcular a frequência cardíaca inicial, e
actualiza-a em cada dois segundos. Antes da leitura inicial, o visor apresenta dois traços (--). Para frequências cardíacas fora
dos limites de 30-199 bpm, o visor também apresenta dois traços (--).
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9. Configuração Personalizada
O estetoscópio Modelo 3100 tem várias configurações operacionais que podem ser alteradas utilizando o sistema de menus
de configuração. Com este sistema de menus, os botões (+) e (-) são utilizados para deslocar, e o botão (M) para seleccionar
opções. O botão Filter actua como a tecla “Escape”, utilizado para voltar ao menu anterior ou ao modo de funcionamento do
estetoscópio.
Para entrar no Menu Configuração: Prima e solte o botão (M). Isto apresenta um menu de opções de configuração. (NOTA:
Só estarão visíveis 3 opções de cada vez. Todas as opções podem ser vistas em sequência ao deslocar com os botões (+)
ou (-).

Para seleccionar a definição/configuração de potência/alimentação: Seleccione a opção “POWER” no menu
Configuração/Setup. Utilize os botões (-) e (+) para deslocar na lista de configurações de alimentação. Comprima e solte a
tecla (M) para seleccionar uma definição.
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Para especificaro nível de volume pré-configurado (predefinido): Seleccione a opção “SET VOL” no menu Configuração/
Setup. Comprima e solte a tecla (M) para seleccionar o nível actual como ponto de partida definido. O ponto de partida
definido da fábrica é o nível 3.

Para especificar a configuração de filtro pré-configurada (predefinida): Seleccione a opção “SET FLTR” no menu
Configuração/Setup. Comprima e solte a tecla (M) para seleccionar o filtro actual como ponto de partida definido/defeito. O
ponto de partida definido de fábrica é o filtro do diafragma.
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As configurações de alimentação permitem diferentes graus de consumo energético. De modo geral, quanto mais tempo
o estetoscópio permanecer em modo activo, maior o seu consumo energético. A predefinição de fábrica é o nível MÉDIO.
(NOTA: A função de gestão de corrente Auto Off é descrita abaixo com mais pormenor.)
Para seleccionar o tipo de pilha: Seleccione a opção “BATTERY” no menu Configuração/Setup. Utilize os botões (-) e (+)
para deslocar na lista de tipos de pilha. A pilha de LÍTIO é uma pilha não recarregável especialmente recomendada para
funcionamento do estetoscópio a baixas temperaturas. A pilha NIMH é recarregável (necessário um carregador externo).
Comprima e solte a tecla (M) para seleccionar uma definição. O ponto de partida definido de fábrica é a bateria ALCALINA.

PT Portugês

Para especificar a configuração luz de fundo: Seleccione a opção “BACKLITE” no menu Configuração/Setup. Utilize os
botões (-) e (+) para deslocar na lista de opções. Comprima e solte a tecla (M) para seleccionar. A predefinição de fábrica
é ALWAYS/SEMPRE. A opção ALWAYS/SEMPRE iluminará sempre a luz de fundo, a nível reduzido, enquanto o estetoscópio
estiver ligado e não no modo pausa/standby. A opção ON DMND iluminará a luz de fundo/traseira durante 5 segundos ao
premir e soltar o botão de alimentação. A opção DISABLE desactiva sempre a luz de fundo/traseira e conserva a energia.

Para seleccionar a gestão de corrente Auto Off: Seleccione a opção “AUTO OFF” no menu Configuração/Setup. Utilize os
botões (-) e (+) para deslocar na lista de opções. Comprima e solte a tecla (M) para seleccionar. A predefinição de fábrica é
ENABLE/ACTIVAR.

Duas configurações diferentes trabalham em conjunto para influenciar o tempo que o Modelo 3100 está em potência
máxima: A configuração AUTO OFF (ACTIVAR vs. DESACTIVAR) e a configuração de POTÊNCIA (ALTA, MÉDIA, e BAIXA – a
configuração ALTA gasta mais energia da pilha, a configuração BAIXA gasta menos energia da pilha). Para prolongar a
duração da pilha ACTIVAR a função Auto Off e seleccionar a configuração BAIXA potência.
Quando a função AUTO OFF está activada, o estetoscópio entra no modo pausa/standby, após o tempo determinado pela
configuração POTÊNCIA, se não houver detecção de contacto pelo diafragma E os botões não forem activados. Quando
a função AUTO OFF é desactivada, o estetoscópio entra no modo “pausa/standby”, após o tempo determinado pela
configuração POTÊNCIA do último botão activado. Ainda mais, quando a função AUTO OFF é desactivada, haverá um alerta
sonoro 10 segundos antes de entrar no modo “pausa/standby”. Depois de entrar no modo “pausa/standby”, o Modelo 3100
será ligado apenas seja detectado contacto no diafragma ou por activação do botão. Caso contrário, o Modelo 3100 desligarse-á completamente após o período de tempo determinado pela configuração POTÊNCIA (ver abaixo).
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Com a função AUTO OFF ACTIVADA:
Opções

Detalhe

POTÊNCIA

Elevado

Permanece em potência total durante 30 segundos antes de entrar em pausa/
standby
Permanece em pausa/standby durante 5 horas antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 5 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação

Nível de
Corrente

Permanece em potência total durante 20 segundos antes de entrar em standby
Permanece em standby durante 2 horas antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 5 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação

Baixo

Permanece em potência total durante 10 segundos antes de entrar em standby
Permanece em standby durante 30 minutos antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 3 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação
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CONFIGURAÇÃO/
SETUP
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Com a função AUTO OFF DESACTIVADA:
CONFIGURAÇÃO/
SETUP

Opções

Detalhe

POTÊNCIA

ELEVADO

Permanece em potência total durante 7 minutos antes de entrar em standby
Permanece em pausa/standby durante 5 horas antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 5 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação

Nível de
Corrente

Permanece em potência total durante 5 minutos antes de entrar em standby
Permanece em standby durante 2 horas antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 5 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação

BAIXO

Permanece em potência total durante 3 minutos antes de entrar em standby
Permanece em standby durante 30 minutos antes de desligar
A luz de fundo permanece acesa durante 3 segundos depois de ser premido o
botão de alimentação

Para obter informações sobre o modelo e a versão de software: Seleccione a opção “ID” no menu Configuração/Setup.
Utilize os botões (-) e (+) para deslocar na lista de números de referência. Comprima o botão M para voltar ao modo de
funcionamento do estetoscópio.
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10. Outras Considerações Operacionais
O raio de funcionamento é de - 30º a 40ºC (-22º a 104ºF), humidade relativa de 15 a 93%.
O raio de armazenamento e de transporte é de - 40º a 55ºC (-40º a 131ºF), humidade relativa de 15 a 93%.
Para prolongar a vida útil do seu estetoscópio, deve evitar o calor extremo, o frio, solventes e óleos. Retirar a pilha quando se
prevê a não utilização do estetoscópio durante vários meses.
Se planear utilizar o estetoscópio abaixo de -18°C (0°F), deve utilizar um pilha de lítio para garantir um funcionamento
adequado.
O não seguimento das recomendações de cuidados a ter e de manutenção podem originar danos nos componentes internos
do Estetoscópio Electrónico Littmann. Estes danos internos poderão resultar em mau funcionamento do aparelho, que
poderão ir desde uma diminuição da resposta auditiva até ao não funcionamento do aparelho.
Caso tenha alguns problemas com o estetoscópio electrónico, não o deve tentar reparar. Por favor notifique, o Centro de
Assistência da 3M Health Care para obter indicações sobre o envio e recepção do produto.

MANUTENÇÃO E GARANTIA
Limpeza

O estetoscópio deve ser limpo a cada utilização num doente.

Limpeza do estetoscópio (conjunto da membrana e da campânula)

Sob condições normais não é necessário remover o diafragma para limpeza. A membrana pode ser fácilmente limpo
utilizando um pano com álcool. No entanto, se for necessário remover o diafragma, siga cuidadosamente as instruções
abaixo:
• Remoção do Diafragma: Com a alimentação desligada e o lado do diafragma para cima, use uma unha para
levantar a parte de baixo do diafragma para fora da ranhura e destaque-o da campânula. A ranhura que mantém o
diafragma no lugar pode ser limpa passando a ponta de uma compressa com álcool pela ranhura. Todas as partes
da câmpanula podem ser limpas com álcool. Importante: O estetoscópio não deve ser imerso em qualquer solução.
O líquido em excesso utilizado no processo de limpeza pode resultar na penetração de humidade nos componentes
internos.
• Montagem do Diafragma: Quando o diafragma estiver completamente seco, insira-o na ranhura do aro, começando
numa ponta e percorrendo o diafragma com o dedo até este estar encaixado novamente na ranhura.
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Para abandonar o Menu Configuração: Prima o botão Filter/Filtro ou o botão (M) para seleccionar a opção EXIT/SAIR. Isto
faz o estetoscópio voltar ao seu estado operacional normal.

Limpar Outras Peças do Estetoscópio
PT Portugês

As olivas, tubos auriculares, tubagem de plástico e o estetoscópio (conjunto da membrana e da campânula) podem ser
limpos com álcool. As olivas auriculares podem ser retiradas com vista a uma limpeza mais cuidadosa.
ATENÇÃO: Não mergulhe o estetoscópio em nenhum líquido, nem o submeta a qualquer processo de esterilização!

Programa de Assistência e Garantia

O seu estetoscópio electrónico Littmann tem o melhor serviço e a melhor política de garantia existente no mercado. O
estetoscópio electrónico Littmann Modelo 3100 está garantido contra quaisquer defeitos no material e fabrico por um
período de dois anos. Caso se verifique algum defeito de material ou de fabrico durante o período de garantia, as reparações
ou substituições serão feitas sem encargos mediante a devolução do instrumento à 3M, excepto em casos de abuso óbvio
ou danos acidentais.

Para Serviços de Manutenção ou Reparação

Por favor inclua o seu nome, endereço postal, endereço e-mail e número de telefone juntamente com o estetoscópio.
Nos EUA envie o seu estetoscópio directamente para:
3M Health Care Service Center
3M Bldg 502-1W-01
3350 Granada Ave N
Suite 200
Oakdale, MN 55128
1-800-292-6298
No Canadá, envie o seu estetoscópio directamente para:
3M Health Care Service Centre
3M Canada, Inc.
80 Enterprise Drive South
London, Ontario
Canadá, N6N1C2
1-800-563-2921
Fora dos EUA e do Canadá, contacte o representante local da 3M para obter informações sobre a manutenção e
reparação.
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Declaração – Emissões Electromagnéticas
O Estetoscópio Electrónico 3M Littmann® Modelo 3100, destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo
especificado. O cliente ou utilizador do Modelo 3100 deve garantir que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético –orientação

Emissões RF CISPR 11

Grupo 1

O Modelo 3100 utiliza energia RF apenas para
o seu funcionamento interno. Por conseguinte,
as suas emissões RF são muito baixas e não é
provável que causem qualquer interferência em
equipamento electrónico próximo.

Emissões RF CISPR 11

Classe B

O Modelo 3100 é adequado para utilização
em todos os estabelecimentos, incluindo
estabelecimentos domésticos ligados
directamente à rede pública que fornece energia
de baixa tensão aos edifícios utilizados para fins
domésticos.

Emissões harmónicas IEC 61000-3-2

Não aplicável

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

Não aplicável
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Declaração – imunidade electromagnética
O Estetoscópio Electrónico 3M Littmann® Modelo 3100, destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo
especificado. O cliente ou utilizador do Modelo 3100 deve garantir que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste IEC
60601

Nível de
conformidade

Ambiente electromagnético –orientação

Descarga
electroestática (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

Os pisos devem ser de madeira, betão ou
mosaico cerâmico. No caso dos pisos serem
cobertos com material sintético, a humidade
relativa mínima deve ser de 30%.

Corrente eléctrica
passageira/salva IEC
61000-4-4

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

Não aplicável

Sobretensão IEC
61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

Não aplicável

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

3 A/m

3 A/m

Baixas de tensão,
interrupções curtas e
variações de tensão
em linhas de entrada
de alimentação
eléctrica IEC 610004-11

< 5% UT
(>95% baixa em UT)
durante 0.5 ciclo
40% UT
(60% baixa em UT)
durante 5 ciclos
70% UT
(30% baixa em UT)
durante 25 ciclos
< 5% UT
(>95% baixa em UT)
durant 5 seg

Não aplicável

188

Os campos magnéticos de frequência de
corrente devem ser de nível característico de
um local típico num ambiente comercial ou
hospitalar típico.

O Estetoscópio Electrónico 3M Littmann® Modelo 3100, destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético abaixo
especificado. O cliente ou utilizador do Modelo 3100 deve garantir que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de
imunidade

Nível de teste IEC
60601

Nível de
conformidade

Ambiente electromagnético –orientação
O equipamento de comunicações portátil e RF móvel não
deve ser utilizado mais próximo de nenhuma peça do
Modelo 3100, incluindo dos cabos, do que a distância de
separação recomendada calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

Não aplicável

d = 1,2 P

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2 P80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 P800 MHz a 2.5 GHz
onde P é a potência máxima de saída do transmissor
em watts (W) segundo o fabricante do transmissor e d
é a distância de separação recomendada em metros
(m). As forças de campo dos transmissores RF, tal como
determinadas por levantamento do local electromagnético,
devem ser inferiores ao nível de conformidade de cada
limite de frequência, b Pode ocorrer interferência na
proximidade de equipamento marcado com o símbolo
seguinte:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o nível de frequência mais elevado.
NOTA 2 Estas directrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela
absorção e reflexão das estruturas, objectos e pessoas.
As forças de campo de transmissores fixos, tais como estações de base de telefones de rádio (celulares/sem fios) e
rádio terrestres móveis, rádios amadores, emissão rádio AM e FM e emissão TV não podem teoricamente ser previstas
com exactidão. A fim de avaliar o ambiente electromagnético devido a transmissores RF fixos, deve considerar-se um
levantamento electromagnético do local. Se a força de campo do local onde o Modelo 3100 é utilizado ultrapassar o nível
de conformidade aplicável acima, o Modelo 3100 deve ser observado para verificar o seu funcionamento normal. Se for
observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou recolocação do
Modelo 31300.
b)
Acima do limite de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
a)
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações portátil e móvel RF e o
Estetoscópio Electrónico Littmann® 3M™ Modelo 3100
O Modelo 3100 é concebido para ser utilizado num ambiente electromagnético em que os distúrbios RF irradiados são
controlados. O cliente ou o utilizador do Modelo 3100 pode ajudar a impedir a interferência electromagnética mantendo
uma distância mínima entre o equipamento de comunicações portátil e móvel de RF (transmissores) e o Modelo 3100,
como abaixo recomendado, de acordo com a saída máxima do equipamento de comunicações.
Potência máxima de saída do
transmissor avaliada, P [W]

Distância da separação de acordo com a frequência dos transmissores, d [m]
150 kHz a 80 MHz

80 Mz a 800 MHz
d = 1,2 P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para os transmissores avaliados a 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
avaliação máxima da potência da saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, é aplicada a distância da separação para a escala de frequência mais elevada.
NOTA 2 Estas directrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela
absorção e reflexão das estruturas, objectos e pessoas.
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