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Antes de iniciar 
 

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o sistema PolyLink, a fim de compreender os limites 
do funcionamento deste acessório.  

Recomendações de segurança 

ADVERTÊNCIA: 
Significa, neste manual, que existe um risco de perigo de lesão ou acidente 
para si ou para outros. 

 O sistema PolyLink só pode ser utilizado sob vigilância médica, segundo a forma de utilização preconizada, 
indicada neste procedimento. Siga as recomendações que lhe foram transmitidas pelo seu médico. 

 O sistema PolyLink é um acessório do aparelho S.Box. Antes da instalação, familiarize-se com as 
recomendações de segurança e de instalação indicadas no manual do paciente da S.Box. Em particular 
coloque o aparelho S.Box sobre uma superfície horizontal estável num ambiente adequado e seco. 

 O sistema PolyLink deve ser utilizado exclusivamente com o aparelho de pressão positiva S.Box. Certifique-se 
que dispõe das instruções de utilização para cada elemento e leia-as com atenção. 

 O sistema PolyLink não está destinado a fornecer assistência às funções vitais. 
 O sistema PolyLink permite a um médico avaliar a eficácia do tratamento do paciente tratado mediante 

pressão positiva S.Box como complemento do exame clínico. 
 Mantenha o aparelho S.Box e o sistema PolyLink afastados de qualquer fonte de água. Não utilizar se não 

estiverem completamente secos e em estado funcional. 
 Não tente modificar os elementos do sistema PolyLink. A manutenção deste equipamento é da exclusiva 

responsabilidade dos técnicos competentes. Contacte o seu profissional de saúde. 
 Mantenha o sistema PolyLink afastado das crianças e dos animais domésticos ou dos insetos. 
 O sistema PolyLink está conforme com os regulamentos sobre compatibilidade eletromagnética de aparelhos 

médicos. Se utiliza um aparelho médico vital, tal como um pacemaker, contacte o seu médico e o fabricante 
deste aparelho para conhecer mais precauções. 

 Não utilize o sistema PolyLink em locais que contêm materiais inflamáveis ou explosivos. 

ATENÇÃO: 
significa, neste manual, que existe a possibilidade de danos materiais no 
aparelho ou noutros. 

 Contacte o seu profissional de saúde se pensa que este acessório ou um dos seus elementos apresenta 
algum defeito, está degradado ou não funciona corretamente. 

 Em caso de problemas, o sistema PolyLink deverá ser devolvido com a sua embalagem de cartão original. 
 Como todos os aparelhos elétricos, o sistema PolyLink pode ser perturbado por equipamentos de 

comunicação com radiofrequências portáteis ou móveis (telemóveis, ...). 
 Não utilize o sistema PolyLink na proximidade de aparelhos de eletrocirurgia por HF. 

 A fim de garantir o bom funcionamento do sistema PolyLink em caso de perturbações eletromagnéticas, as 
duas partes do sistema PolyLink não devem ser abertas. Em caso de defeito do fecho de uma das caixas, 
contacte o profissional de saúde que lhe disponibilizou o sistema PolyLink. O desrespeito das regras de 
utilização pode acarretar uma degradação do desempenho associado às perturbações eletromagnéticas. 

Uso Previsto 
O sistema PolyLink é um acessório do aparelho de pressão positiva S.Box, destinado a ser utilizado por 
pacientes que sofrem de problemas respiratórios do sono e tratados unicamente por este aparelho. 
Este permite adquirir e transmitir ao aparelho S.Box sinais de esforço respiratório e da posição corporal 
através de uma comunicação sem fios. 

Pode ser utilizado em casa ou num centro de cuidados e permite às equipas clínicas controlar a 
eficácia terapêutica do tratamento do paciente. Não existe contraindicações nem precauções de 
utilização clínica específica para utilização do sistema PolyLink. 

O oxímetro de pulso WristOx2 pode igualmente ser utilizado com o aparelho S.Box para completar uma 
poligrafia de controle. Neste caso siga as recomendações recomendadas pelo fabricante. 



 

Sistema PolyLink Descrição  5 

Descrição 
 

Lista de acessórios autorizados 
O sistema completo PolyLink Ref. M-116700 é fornecido na caixa de embalagem que inclui os 
elementos seguintes: 

 Referência  Referência 

Módulo interno de 
sincronização PolyLink 

 
M-216730-00 

Caixa PolyLink esforços/posição com 
o respetivo suporte de manutenção 

M-216730-02 

M-216730-03 

Sensor de esforço torácico  1369 Sensor de esforço abdominal  1368 

2 bandas para o sensor de 
esforço 

1350 Cartão SD PolyLink M-315890-01 

Carregador USB da caixa 
esforços/posição 

 
M-416710-00 

Cabo de alimentação USB do 
carregador 

 
M-216730-01 

Saco de transporte PolyLink M-816705-00 Manual de instalação M-167DFU00-60 

 

ADVERTÊNCIA: 

 Utilize exclusivamente os acessórios autorizados indicados na lista abaixo ou em conformidade com a norma 
EN ISO 17510-2: 2007. 

 ADVERTÊNCIA: Recomenda-se evitar a utilização deste dispositivo na proximidade de outros aparelhos ou em 
cima destes últimos devido à possibilidade de ocorrência de mau funcionamento. Se for necessária esta 
utilização é conveniente observar este dispositivo e os outros aparelhos para assegurar o funcionamento 
normal. 

 ADVERTÊNCIA: A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados e fornecidos pelo 
fabricante deste aparelho pode provocar um aumento das emissões eletromagnéticas ou uma diminuição da 
imunidade deste dispositivo e ocasionar um funcionamento incorreto. 

 ADVERTÊNCIA: Convém não utilizar os aparelhos de comunicações portáteis com RF (incluindo os 
periféricos, tais como cabos de antena e antenas externas) a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer 
parte do sistema PolyLink, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, o desempenho 
destes aparelhos pode sofrer alterações. 

Apresentação dos elementos do sistema PolyLink 
Módulo interno de sincronização PolyLink: destinado a ser inserido no aparelho S.Box que o alimenta, 
permite recuperar os dados de posição e de esforços respiratórios por meio de uma comunicação sem 
fios.  

 

 
 

 

Figura 1 – Vista do módulo interno de sincronização PolyLink 

① Ficha de ligação elétrica do módulo interno de sincronização PolyLink com o aparelho S.Box 

② Caixa plástica do módulo  

③ Alavanca de extração do módulo para fora do aparelho S.Box 

① 

③ 

① 

② 
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Caixa PolyLink esforços/posição: integra o sensor de posição e permite adquirir e transferir os sinais 
dos esforços respiratórios e de posição corporal para o módulo interno de sincronização PolyLink. É 
alimentado por uma bateria interna e encontra-se inserido num suporte de manutenção. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Vista da caixa PolyLink esforços/posição isoladamente e no respetivo suporte de manutenção 

 

④ indica como posicionar a caixa PolyLink esforços/posição no respetivo suporte de 
manutenção. 

⑤ indica onde ligar o sensor de esforço torácico (cor azul). 

⑥ indica onde ligar o sensor de esforço abdominal (cor amarela). 

⑦ indica onde ligar o cabo de alimentação USB do carregador utilizado para recarregar a 
bateria interna da caixa PolyLink esforços/posição. 

⑧ indica o estado de carga da bateria interna. 

⑨ indica as posições "On" ("Ligado" à direita) e "Off" ("Desligado" à esquerda) do interruptor da 
caixa PolyLink esforços/posição. 

⑩ suporte de manutenção no qual deve ser inserida a caixa PolyLink esforços/posição. É 
utilizado para posicionar e manter o sensor de esforço sobre a banda torácica e para guardar 
a extensão excedentária dos cabos. 

⑪ tampa corrediça: consoante a posição, pode acender/desligar ou carregar a caixa PolyLink 
esforços/posição, ou mesmo ligar os sensores de esforço respiratório. 

 

Sensores de esforço respiratório: são fornecidos com as respetivas bandas e permitem medir o esforço 
respiratório torácico e abdominal. Cada sensor deve ser ligado à caixa PolyLink esforços/posição 
através de um cabo equipado com um conector de cor (azul ou amarelo) na extremidade. Leia os 
manuais de utilização antes de instalar os sensores. 
 

Se utilizar um oxímetro de pulso WristOx2 em conjunto com o sistema PolyLink, consulte o aviso de 
utilização correspondente para a descrição e instalação deste dispositivo. 

 

 

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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Definição dos símbolos 
 

Símbolo Descrição Símbolo Descrição 

 

Símbolo que indica o conector da 
caixa PolyLink esforços/posição 
para ligar o sensor de esforço 
torácico  

 

Símbolo que indica o conector da 
caixa PolyLink esforços/posição para 
ligar o sensor de esforço abdominal 

 

Caixa PolyLink esforços/posição 
isolada protegida com proteção 
contra a penetração de objetos 
sólidos estranhos de >12,5 mm de 
diâmetro, sem proteção contra a 
penetração de água com efeitos 
nocivos 

 

Caixa PolyLink esforços/posição no 
respetivo suporte de manutenção, 
com proteção contra a introdução de 
objetos sólidos com mais de  
12 mm e contra impacto de salpicos 
de água até 15 ° da vertical 

 

Símbolo que indica a posição "On" 
("Ligado") do interruptor da caixa 
PolyLink esforços/posição  

Símbolo que indica a posição "Off" 
("Desligado") do interruptor da caixa 
PolyLink esforços/posição 

 

Símbolo que indica o estado de 
carga da bateria interna da caixa 
PolyLink esforços/posição 

 
Ligação USB 

 
Aparelho classe II 

 
Símbolo da radiação não ionizante 

 
Fabricante 

 
Data de fabrico 

 
Referência do módulo interno de 
sincronização PolyLink  

Número de série 

 

Aparelho em conformidade com as 
exigências da diretiva europeia 
93/42/CE sobre dispositivos 
médicos  

Aparelho em fim de vida, destinado a 
ser eliminado sem misturar com os 
resíduos domésticos. Consulte o 
parágrafo "Eliminação do aparelho 
em fim de vida" na página 17. 

 

Este símbolo significa "Conservar 
em local seco", pode a embalagem 
e o dispositivo devem ser 
protegidos da humidade e da água 

 

Na embalagem: este símbolo 
significa "Frágil", porque a 
embalagem deve ser manipulada 
com precaução 

 

Na embalagem, este símbolo 
significa "Limite de pressão 
atmosférica"  

Na embalagem, este símbolo 
significa "Limite de humidade 
relativa" 

 

Na embalagem, este símbolo 
significa "Limite de temperatura" 

 

Chamada de atenção específica 
(consulte o parágrafo 
"Recomendações de segurança" na 
página 4) 

 
Consulte o manual do utilizador. 
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Instalação 
 

Inserção do módulo interno de sincronização na S.Box 
Informe-se das instruções de instalação do aparelho S.Box indicadas no manual do paciente antes de 
inserir o módulo interno de sincronização PolyLink no aparelho, como descrito abaixo:  

1. Desligue o aparelho S.Box da alimentação ou da rede elétrica. 

2. Retire a tampa lateral ou o humidificador do aparelho:  

 Carregue no botão de abertura da tampa ou do reservatório e simultaneamente puxe a tampa 
ou o reservatório para si com ajuda da pega integrada correspondente.  

 Se o aparelho S.Box estiver equipado com um humidificador, abra ainda o elemento aquecedor 
pressionando o fecho para a direita e remova-o. 

3. Levante a alavanca do módulo interno de sincronização 
PolyLink e faça deslizar o módulo até ao fundo do espaço 
adicional situado no aparelho, tendo o cuidado de 
posicionar o conector virado para cima. Depois de 
devidamente posicionado, encaixe o módulo descendo a 
alavanca. 

 
Figura 3  – Inserção do módulo na S.Box 

4. Substitua a tampa lateral ou o humidificador no aparelho: 

 Torne a inserir a tampa nas calhas presentes na parte lateral do aparelho e pressione-a contra o 
aparelho até ouvir um "clic" de encaixe.  

 Se o aparelho S.Box estiver equipado com um humidificador, torne a inserir o elemento 
aquecedor nas calhas presentes na parte lateral do aparelho e pressione-a contra o aparelho. 
Destranque o elemento aquecedor pressionando o fecho para a esquerda. Pouse a base do 
reservatório sobre o elemento aquecedor e pressione o reservatório contra o aparelho até ouvir 
um "clique" de encaixe. 

5. Torne a ligar o aparelho S.Box à alimentação ou à rede elétrica.  

Coloque no lugar a caixa esforços/posição e os sensores 
1. Fixe o suporte de manutenção à banda de esforço torácico. 

2. Com uma ponta fina, como uma caneta, acenda a caixa PolyLink esforços/posição colocando o 
interruptor em On (Ligado) (tampa corrediça para a esquerda) e verifique se o LED está aceso e com 
cor verde, indicando que a bateria interna está carregada. 

Se o LED está aceso com cor laranja ou vermelha, recarregue a bateria interna segundo as 
instruções do parágrafo correspondente, página 9).  

3. Insira a caixa PolyLink esforços/posição no respetivo 
suporte de manutenção, posicionando-a devidamente no 

sentido indicado por  sobre a caixa, com a face que 
contém os símbolos virada para fora (A). 

4. Instale os dois sensores de esforços sobre o tórax e sobre 
o abdómen conforme as instruções dos manuais de 
utilização fornecidos. 

5. Ligue o cabo do sensor torácico (ficha azul) e o cabo do 
sensor abdominal (ficha amarela) às portas da mesma cor 
da caixa PolyLink esforços/posição, verificando se os 
cabos está orientados para baixo (B). 

 

 
Figuras 4 – Coloque no lugar a caixa 

esforços/posição (A) e os sensores (B) 

 

A A 

B 
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ADVERTÊNCIA: 

 Recomenda-se utilizar um pijama. 
 Não deixe extensões desnecessárias das bandas sobre a cama. 

Estas podem-se enrolar em torno da sua cabeça e do seu 
pescoço enquanto dorme. 

 

Figura 5 – Diagrama geral de 
posicionamento da caixa e dos sensores 

Recarregamento bateria interna da caixa 
1. Ligue o cabo de alimentação USB do carregador à porta correspondente da caixa PolyLink 

esforços/posição. 

2. Ligue o carregador USB à rede elétrica.  

3. Deixe a caixa ligada até a bateria interna estar recarregada e o LED ficar verde. 

 

 

Utilização 
 

Configurações e funcionamento 
O sistema PolyLink possui duas configurações e funcionamento:  

 A caixa PolyLink esforços/posição transmite os sinais dos esforços torácicos e abdominais, assim 
como da posição corporal do paciente ao módulo interno de sincronização PolyLink. As 
perturbações eletromagnéticas podem interromper momentaneamente a transmissão dos dados 
sem perigo para o utilizador. 

 A bateria interna da caixa PolyLink esforços/posição é recarregada pelo carregador USB. Com esta 
configuração, as perturbações eletromagnéticas podem interromper momentaneamente o 
carregamento da bateria sem perigo para o utilizador. 

Comunicação com o sistema PolyLink 
A comunicação do aparelho S.Box com o sistema PolyLink é realizada diretamente pelo aparelho. 

Assim que o módulo interno de sincronização PolyLink é instalado no aparelho S.Box, surge a seguinte 
notificação no menu de definições do paciente (consulte o parágrafo "Como configurar o aparelho" do 
manual do paciente). 
 

  Vista do visor:  

Prima a tecla tátil 

 
as vezes que 

forem necessárias 
 

 

Comunicação BLE (BLE = Bluetooth Low Energy) 

 

Pode ativar (ON) ou desativar (OFF) a 

comunicação carregando no botão  ou . 

 

Configurações possíveis: BLE:ON e BLE:OFF. 

ATENÇÃO: 

A ligação Bluetooth Low Energy deve estar ativa para a aquisição de sinais provenientes da caixa PolyLink 
esforços/posição. 
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  Vista do visor:  

Prima a tecla 
tátil 

 

 

 

 

 

Comunicação com a caixa PolyLink 
esforços/posição 

O aparelho S.Box procura a caixa 
esforços/posição e a mensagem BLE pisca em 
alternância com seis travessões até estar 
emparelhada uma caixa. 

Assim que é detetada a caixa, a mensagem BLE 
pisca em alternância com os seis últimos 
carateres alfanuméricos do endereço Bluetooth 

inscrito nas costas da caixa,  como 
se pode ver no exemplo. 

Se os 6 carateres exibidos não corresponderem à 
caixa PolyLink esforços/posição utilizada, é 
possível realizar uma nova pesquisa carregando 

no botão  ou . 

Menu de estado 
Este menu está disponível a partir da versão 1.7 do aparelho S.Box. Está acessível quando o aparelho 
S.Box está a ser utilizado e está instalado e emparelhado no mínimo um sistema PolyLink ou um 
oxímetro de pulso WristOx2. As informações podem ser visualizadas sucessivamente, mas não podem 
ser modificadas.  

Para aceder a estas informações, carregue no botão do ecrã tátil  quando o aparelho S.Box está a 
ser utilizado.  
 

❶ 

Prima a tecla 
tátil 

 
quando o 

aparelho está a 
ser utilizado. 

 

 

 

 

 
 

Estado do cartão SD  
 
Mensagens possíveis: SD : OK e SD : _ _ _. 
 
Se SD : _ _ _.for apresentado, verifique se o 
cartão SD está no lugar e devidamente inserido 
no leitor do cartão de memória.  

 

 

❷ 

Prima a tecla 
tátil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado do oxímetro de pulso 
 
Mensagens possíveis: SPO : OK e SPO : _ _ _. 
 
Se SPO : _ _ _ for apresentado, verifique se a 
instalação do sensor de oximetria e a 
comunicação com o oxímetro estão corretas. 
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  Vista do visor:  

❸ 

Prima a tecla tátil 

 

 
 
 

 

 
 

Estado do sensor de esforço abdominal 
 
Mensagens possíveis: ABD : XX e ABD : _ _ _. 
(XX = de 01 a 10) 
 
A informação apresentada varia em função da 
importância dos movimentos abdominais. 
Se ABD : _ _ _ for apresentado, verifique se a 
caixa PolyLink esforços/posição está acesa, se 
o sensor de esforço abdominal está ligado e 
que a tensão é correta. 
 

❹ 

Prima a tecla tátil 

 

 

 

 

 

 

Estado do sensor de esforço torácico 
 
Mensagens possíveis: THO : XX e THO : _ _ _. 
(XX = de 01 a 10) 
 
A informação apresentada varia em função da 
importância dos movimentos torácicos. 
Se THO : _ _ _ for apresentado, verifique se a 
caixa PolyLink esforços/posição está acesa, se 
o sensor de esforço torácico está ligado e que a 
tensão é correta. 
 

❺ 

Prima a tecla tátil 

 

 

 

 

 

 

Estado do sensor de posição corporal 
 
Mensagens possíveis:  

POS :   (nas costas) 

POS :  (na zona ventral) 

POS :   (lateral direita) 

POS :  (lateral esquerda) 

POS :  (início) 

POS :  (sensor invertido) 
POS : _ _ _. 
 
Se POS : _ _ _ for apresentado, verifique se a 
instalação do sistema PolyLink está correta e se 
a caixa PolyLink esforços/posição está acesa. 
 

❻ 

Prima a tecla tátil 

 

 

 

 

 

 

Estado da bateria interna da caixa PolyLink 
esforços/posição 
 
Mensagens possíveis: BAT : X  
(X = de 0 a 100) 
 
Se o valor exibido for fraco, recarregue a bateria 
interna com ajuda do carregador USB. 

 



12  Utilização Sistema PolyLink 

Carregue em  para sair do menu de estado. 

 

O ajuste das bandas de esforço torácico e abdominal pode ser efetuado com ajuda da aplicação SEFAM 
Access. 

Selecione então o ícone  no seu Smartphone ou tablet para iniciar a aplicação SEFAM Access e 
depois siga as instruções no ecrã. 

 

 

Se utilizar um oxímetro de pulso WristOx2 em conjunto com o sistema PolyLink, consulte o menu de 
configuração descrito no manual do paciente do aparelho S.Box para emparelhar o oxímetro com o 
aparelho. 

Aquisição em tempo real 
O sistema PolyLink permite adquirir em tempo real os sinais dos esforços respiratórios e da posição 
corporal. 

Mantenha carregado o botão de ligar / ativar  do aparelho S.Box para iniciar o tratamento. Os dados 
de observação memorizados na máquina são guardados no cartão de memória SD. Em seguida inicia-
se a aquisição de sinais provenientes do sistema PolyLink e do oxímetro de pulso WristOx2, caso exista.  

 

ATENÇÃO: 

 Assegure-se que o cartão SD está devidamente inserido no aparelho S.Box durante a aquisição em tempo 
real. 

 Verifique se o símbolo  se encontra no centro do visor do aparelho S.Box, indicando que a comunicação 
com o fil BLE está ativada. 

 Não desligue o aparelho S.Box. 
 

Uma vez ativado o aparelho S.Box, o controle poligráfico é terminado: pode retirar o cartão de memória 
SD do aparelho S.Box. 

 

Os dados guardados no cartão de memória SD poderão ser recuperados pelo profissional de saúde 
para uma análise posterior graças ao software SEFAM Analyze.  

Parar o tratamento 
1. Desligue a caixa PolyLink esforços/posição colocando o interruptor em Off com a ponta de uma 

caneta (tampa corrediça à esquerda) e verifique se o LED está apagado.  

2. Mantenha carregado o botão de ligar / ativar  do aparelho S.Box para terminar o tratamento. 

Transporte do sistema PolyLink 
Desligue o aparelho S.Box e desinstale o sistema PolyLink segundo as instruções do parágrafo 
"Remoção do sistema PolyLink" na página 13. 

Guarde os elementos do sistema PolyLink no saco de transporte. 
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Remoção do sistema PolyLink 
 

1. Desligue o aparelho S.Box da alimentação ou da rede elétrica. 

2. Retire a tampa lateral ou o humidificador da máquina:  

 Carregue no botão de abertura da tampa ou do reservatório e simultaneamente puxe a tampa 
ou o reservatório para si com ajuda da pega integrada correspondente.  

 Se o aparelho S.Box estiver equipado com um humidificador, abra ainda o elemento aquecedor 
pressionando o fecho para a direita e remova-o. 

3. Eleve a alavanca do módulo interno de sincronização PolyLink e pressione o módulo para o extrair 
do espaço adicional do aparelho. 

4. Substitua a tampa lateral ou o humidificador no aparelho: 

 Torne a inserir a tampa nas calhas presentes na parte lateral do aparelho e pressione-a contra o 
aparelho até ouvir um "clic" de encaixe.  

 Se o aparelho S.Box estiver equipado com um humidificador, torne a inserir o elemento 
aquecedor nas calhas presentes na parte lateral do aparelho e pressione-a contra o aparelho. 
Destranque o elemento aquecedor pressionando o fecho para a esquerda. Pouse a base do 
reservatório sobre o elemento aquecedor e pressione o reservatório contra o aparelho até ouvir 
um "clique" de encaixe. 

5. Desligue os sensores de esforço da caixa PolyLink esforços/posição. 

6. Consulte os manuais do utilizador para retirar os sensores de esforço torácico e abdominal e 
respetivas bandas. 

 

Limpeza e conservação 
 

O módulo interno de sincronização é um acessório destinado a integrar-se no aparelho S.Box, não 
necessita de conservação especial. Contudo, se for necessário, siga o procedimento seguinte.  

 

ADVERTÊNCIA: 

Desligue o aparelho S.Box e retire o módulo interno de sincronização PolyLink do aparelho antes de o 
limpar (consulte o parágrafo "Remoção do sistema PolyLink").  
 

ATENÇÃO: 

 Utilize o material apropriado para a limpeza do módulo interno de sincronização: não utilize produtos 
detergentes agressivos nem passe um esfregão ou escova de cerdas duras. 

 Não permita a penetração de água no módulo interno de sincronização 
 

 Limpe o exterior do módulo interno de sincronização com ajuda de um pano húmido impregnado 
com um pouco de água e uma gota de detergente suave.  

 Deixe secar completamente antes de reinstalar o módulo dentro do aparelho S.Box. 

 

A caixa dos sensores de esforço e de posição pode ser limpa da mesma forma que o módulo interno de 
sincronização, depois de desligar os sensores de esforço.  

Para limpar e tratar os sensores de esforço respiratório e as bandas, consulte os manuais do utilizador 
correspondentes. 
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Em caso de problemas 
 

Problema Causa possível Sugestão 

Não há aquisição 
de sinais de 
esforços/posição. 

O módulo interno de 
sincronização PolyLink 
não está presente ou 
está mal inserido no 
aparelho S.Box. 

Verifique se o módulo interno de sincronização 
está bem inserido no espaço adicional do aparelho. 
Caso contrário, reinstale corretamente (ver 
parágrafo "Inserção do módulo interno de 
sincronização na S.Box" na página 8). 

A caixa PolyLink 
esforços/posição não 
funciona. 

Com a ponta de uma caneta verifique se o 
interruptor da caixa esforços/posição está no ON. 

Desligue e torne a ligar a caixa esforços/posição e 
verifique se o LED acende com cor verde. 

Verifique a carga da bateria interna. Se o LED está 
aceso com cor laranja ou vermelha, recarregue a 
bateria interna com o carregador USB (consulte o 
parágrafo "Coloque no lugar a caixa 
esforços/posição e os sensores" na página 8). 

O sensor de esforço 
torácico e abdominal 
não estão bem ligados. 

Verifique as ligações entre a caixa 
esforços/posição, os sensores de esforço torácico 
e abdominal e as bancas. Torne a ajustar se 
necessário. 

Se o problema persistir, contacte o seu profissional 
de saúde. 

O LED da caixa 
esforços/posição 
está desligado. 

 O LED apaga-se automaticamente assim que a 
caixa esforços/posição está ligada mais de  
1 minuto. 

Se o LED nunca se acende, contacte o seu 
profissional de saúde. 

O símbolo  não 
está presente no 
centro do visor 
quando o aparelho 
S.Box está a 
funcionar. 

A comunicação BLE 
(Bluetooth Low Energy) 
não está ativada. 

Verifique se a comunicação BLE está ativada no 
menu de definições do paciente do aparelho S.Box. 
Caso contrário, ative-a (BLE:ON). Consulte o 
parágrafo "Comunicação com o sistema PolyLink" 
na página 9.  

Se o problema persistir, contacte o seu profissional 
de saúde. 

Comunicação com 
o sistema PolyLink 
impossível. 

O módulo de 
sincronização PolyLink 
não está emparelhado 
com a caixa PolyLink 
esforços/posição. 

Verifique se o módulo interno de sincronização 
PolyLink está devidamente emparelhado menu de 
configuração do aparelho S.Box. Consulte o 
parágrafo "Comunicação com o sistema PolyLink" 
na página 9.  

Se o problema persistir, contacte o seu profissional 
de saúde. 

O sistema PolyLink 
parece perturbado 
e não funciona 
corretamente. 

Perturbações 
eletromagnéticas 
demasiado 
importantes. 

Afaste o aparelho S.Box e o sistema PolyLink das 
fontes de perturbações, tais como lâmpadas de 
halogéneo, telemóveis, etc. 
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Características técnicas 
 

Desempenho do sistema PolyLink 

Tempo de vida útil previsto: 5 anos  

Especificações rádio 

Tipo de emissão RF:  Bluetooth Smart (BLE 4.1) 

Banda de frequência:  2402 a 2480 MHz (banda ISM) 

Potência máx.: 5,3 dBm 

Condições de utilização  

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: +5 °C a +40 °C  

Humidade relativa: entre 15% e 93% sem condensação 

Altitude: 0  2 500 m apróx. 

Condições de transporte e de armazenamento 

Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: -+25 °C a +70 °C 

Humidade relativa: entre 5% e 93% sem condensação  

Características elétricas 
 

Módulo interno de sincronização PolyLink: 

Tensão de entrada: 5 Vdc  5 % (alimentado pela ficha de ligação 
elétrica do aparelho S.Box) 

Potência consumida máxima: 45 mW / 9 mA 

 

Caixa PolyLink esforços/posição: 

Tensão de entrada: 5 Vdc  5 % 

Potência consumida máxima: 0,6 W / 120 mA 

 

Carregador USB da caixa esforços/posição: 

Aparelho de classe II: 
 

Carregador fornecido SMI 5 – 5 – V - I38 (tomada diferente 
consoante o país) 

Tensão de entrada: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Corrente de entrada: 200 mA 

Tensão de saída: 5 V  5 % 
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Características físicas 

Dimensões do módulo interno de sincronização 
(L x C x A): 

Dimensões da caixa esforços/posição(L x C x A): 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm (isolado) 

41 x 71 x 30 mm (com dispositivo de 
fixação à banda) 

Dimensões do saco de transporte (L x C x A): 200 x 150 x 60 mm 

Peso do módulo interno de sincronização : 

Peso da caixa esforços/posição: 

60 g 

60 g 

Certificações rádio 
Europa: 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) e EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) Compatibilidade eletromagnética 
(art. 3.1b) 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) Utilização eficaz do espectro atribuído (art. 3,2) 

Japão: 

 Giteki : 209-J00169 

Marcação CE 
Sistema PolyLink: 2018. 

Requisitos regulamentares 
Os riscos relacionados com este dispositivo médico estão avaliados em conformidade com a norma 
ISO 14971, nomeadamente no que se refere ao risco residual global. 

O sistema PolyLink utilizado com o aparelho S.Box está em conformidade com as diretivas e normas 
seguintes: 

 Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa a dispositivos médicos, alterada pela Diretiva europeia 
2007/47/CE. 

 Diretiva 2014/53/UE (RED) do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização de 
legislações dos Estados membros relativa à disponibilização no mercado de equipamentos 
radioelétricos. 

 Diretiva 2006/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a pilhas e acumuladores. 

 Diretiva 2011/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação de utilização de 
determinadas substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS). 

 Diretiva 2012/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (WEEE). 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012 : Aparelhos eletromédicos – Parte 1: 
Exigências gerais para a segurança de base e desempenhos essenciais. 

 IEC 60601-1-2:2014 : Aparelhos eletromédicos. 1ª parte: Regras gerais de segurança. Norma 
colateral: Compatibilidade eletromagnética - Requisitos e testes. 
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Exigências de desempenhos essenciais para a compatibilidade 
eletromagnética 

O desempenho essencial encontra-se definido como se segue: a posição da caixa PolyLink 
esforços/posição e os dois sinais dos sensores de esforço torácico e abdominal são corretamente 
transmitidos com toda a segurança para o módulo interno de sincronização PolyLink. 

Se os desempenhos essenciais se perdem ou sofrem alguma deterioração, não existe risco para o 
paciente. Esta circunstância pode ser aceitável porque os sinais apresentados pelo software SEFAM 
Analyze serão sistematicamente verificados e estudados por um médico que será capaz de identificar 
os sinais resultantes de uma perturbação externa. 

Compatibilidade eletromagnética 

Emissões 
eletromagnéticas 

Conformidade Ambiente eletromagnético recomendado 

Emissões RF CISPR 11 Grupo 1 Classe B O aparelho utiliza energia RF apenas para o seu 
funcionamento interno. Consequentemente, as 
respetivas emissões RF são muito fracas e não se 
prevê que provoquem interferências com um 
equipamento eletrónico próximo. 

Emissões harmónicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A  

Flutuação de tensão / 
Emissões Flicker  
IEC 61000-3-3 

Conformidade  

 

O equipamento é testado num "AMBIENTE DE CUIDADOS DE SAÚDE DOMICILIARES" mais exigente que 
o "AMBIENTE DE UM ESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DE CUIDADOS DE SAÚDE". Pode ser ligado à 
REDE ELÉTRICA PÚBLICA devido ao seu nível de teste de imunidade mais elevado. 

Eliminação do aparelho em fim de vida 
Na União Europeia, este aparelho deve ser considerado como aparelho elétrico e eletrónico, nos termos 
previstos na Diretiva n.º 2012/19/UE, devendo os resíduos ser recolhidos e tratados separadamente 
dos resíduos sólidos urbanos (Veja "Definição dos símbolos" na página 7).  

A reciclagem dos dispositivos aparelhos elétricos permite preservar os recursos naturais e evitar os 
riscos de poluição.  

O tratamento inadequado do aparelho em fim de vida pode ter consequências nefastas para o 
ambiente.  

Contacte o seu fornecedor de cuidados médicos domiciliários. 
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