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Informação do Produto
T-shirt
O VitalJacket® 1L possui 3 molas e o VitalJacket® 5L Motion possui 6 molas
onde deverão ser ligados os eléctrodos para a aquisição de sinal. A t-shirt
possui ainda uma ficha, dentro de um bolso, onde o dispositivo electrónico
deverá ser ligado e colocado.

Dispositivo Electrónico
O dispositivo electrónico permite adquirir sinal de electrocardiograma
(ECG) e a frequência cardíaca. Os dados adquiridos são guardados num
cartão SD (fornecido como acessório). Este dispositivo possui um sistema
de comunicação Bluetooth para envio/recepção de dados. O dispositivo
electrónico tem 3 luzes indicadoras de estado:
Luz vermelha: indicativo funcionamento.
Luz verde: dispositivo a carregar.
Luz azul: bluetooth ligado.
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Carregamento da bateria e carregador
Para proceder ao carregamento da bateria do dispositivo electrónico, este deve ser ligado
ao carregador fornecido. A luz de cor verde (alimentação) deverá acender. Enquanto esta
permanecer acesa o dispositivo encontra-se a carregar.

Acessórios
Será fornecido um cartão SD para ser utilizado no dispositivo electrónico. A aplicação VJ
Desktop Reader permite efectuar a configuração do cartão SD.
Será ainda fornecido um conjunto de 25 eléctrodos para as primeiras utilizações. Os
eléctrodos poderão ser comprados à Biodevices, S.A. por encomenda ou numa loja da
especialidade.

Alertamos que o sistema foi testado com os eléctrodos fornecidos pela Biodevices, S.A. A
Biodevices, S.A. não se responsabiliza pelos maus resultados obtidos com a utilização de

!

Nota: Existem no mercado eléctrodos com aplicações e funcionalidades diferentes. Deverá escolher os eléctrodos mais indicados para
a função que pretende.
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Precauções de Segurança
Símbolo

Descrição
Bluetooth
Advertência (consultar regras de segurança)
Ponto verde
Embalagem reciclável
Equipamento eléctrico e electrónico
Fabricante
Frágil
Manter seco
Manter longe de fontes de calor
Certificação CE

Âmbito de Utilização
®

O VitalJacket é um sistema de monitorização de sinal ECG e da frequência cardíaca.
O VitalJacket® é um dispositivo médico e como tal pode ser utilizado para fins terapêuticos ou de diagnóstico.
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Exclusão de responsabilidades
A sua utilização deve seguir as instruções descritas neste manual de utilização.

Garantia
A Biodevices, S.A. garante que o registador electrónico VitalJacket® está isento de defeitos de materiais ou de fabrico, durante um período de 2 anos a
contar da data da compra (excepto para a bateria cuja garantia é de 6 meses e para os eléctrodos que são descartáveis). Para tal, o proprietário deverá
apresentar um documento comprovativo da compra.

Exclusão
A garantia não cobre danos causados por reparações efectuadas por pessoas ou agentes não autorizados pela Biodevices, S.A.
®

A garantia não cobre danos causados pela má utilização, por acidentes, nem por uma manutenção incorrecta do produto VitalJacket .
A garantia não cobre caixas fissuradas, partidas ou que apresentem sinais visíveis de choques.
O dispositivo electrónico não pode ser aberto. Tal violação causa a anulação da garantia.

Precauções de Segurança para Utilização
®

Antes de usar o VitalJacket deve-se ler as instruções de utilização fornecidas.
O símbolo bluetooth, em relevo na caixa do dispositivo electrónico, deverá estar direccionado para a parte de fora da t-shirt.
O carregamento da bateria do dispositivo electrónico deve ser feito com este fora da t-shirt.
Deve manusear-se o dispositivo electrónico com cuidado, não o deixar cair ao chão e não o submeter a grandes choques.
7
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Informação Ambiental
Embalagem
A embalagem é constituída por material 100% reciclável, estando referenciada com o símbolo de 100% reciclada.
Para a sua eliminação, é obrigatório cumprir um determinado número de normas relativas à legislação da embalagem. O material da embalagem (sacos
de plástico, etc.) deve ser mantido fora do alcance das crianças, dado que constitui uma potencial fonte de perigo.

Dispositivo Electrónico
Este dispositivo electrónico está em conformidade com as Directivas Europeias 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) e
2002/95/EC, Restriction of Hazardous Substances (RoHS). O símbolo que se encontra no produto ou na documentação de acompanhamento, indica que
este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas sim ser entregue junto de centros especializados para a recolha e reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos. Elimine-o de acordo com a legislação nacional.
Para informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte o respectivo centro da sua zona, o serviço de recolha dos
resíduos domésticos, ou junto da loja onde comprou este produto.
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Requisitos de Limpeza e Desinfecção
!

Antes de se proceder à lavagem da t-shirt o dispositivo electrónico deverá se retirado da mesma.

T-shirt
Lavagem:

Lavagem na máquina a 30ºC.

Não usar produtos com cloro.

Passar a temperatura baixa. Máximo 100ºC.

Não limpar a seco.

Não secar em máquina.
9
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Equipamento

T-shirt

Eléctrodos

Cartão SD

Dispositivo Electrónico

Carregador
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Vestir a t-shirt
1.A. Limpar com álcool e secar muito bem as zonas do corpo onde vão ser colocados os
eléctrodos.
Na versão VitalJacket® 5L Motion, a colocação dos eléctrodos deve seguir a imagem
colocada no interior da t-shirt (imagem A).
Na versão VitalJacket

®

1L, a colocação dos eléctrodos deve seguir a orientação da

VitalJacket 5L Motion
VitalJacket 1L
1.A Correcto posicionamento dos eléctrodos.

imagem B ou da imagem C ou segundo a indicação do profissional de saúde.

1.B. Vestir a t-shirt.
Encaixar as molas colocadas no interior da t-shirt nos eléctrodos. Deverá ouvir-se um
1.B Encaixe das molas.

click.

1.C. Verificar que o dispositivo electrónico possui um cartão SD e ligá-lo à ficha que se
encontra no bolso da t-shirt. Deverá acender uma luz vermelha, que ficará a piscar.
Quando a luz vermelha pisca normal (1 vez por segundo) o dispositivo está a adquirir

1.C Ligação do dispositivo electrónico à t-shirt.

sinal e a gravar dados no cartão SD.
Se a luz vermelha não piscar, retirar o cartão SD do dispositivo electrónico e voltar a
introduzi-lo.
Se a luz vermelha piscar rápido (3 vezes por segundo) o cartão SD está cheio e não estão
a ser gravados os dados.
1.D Dispositivo electrónico em funcionamento.
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Código de cores do dispositivo electrónico
Luz vermelha (Funcionamento)
Pisca normal (1 vez por segundo) - dispositivo electrónico está a adquirir sinal e a gravar dados no cartão SD
Pisca rápido (3 vezes por segundo)- dispositivo electrónico está a adquirir sinal, mas o cartão de memória cheio
Não pisca - retirar o cartão SD do dispositivo electrónico e voltar a introduzi-lo

Luz Verde (Bateria)
Pisca lento (1 vez por cada 5 segundos) - bateria com menos de 30%
Pisca normal (1 vezes por segundo) - bateria com menos de 15%
Pisca rápido (3 vezes por segundo) - bateria com menos de 5%
Luz ligada - bateria a carregar, quando apagar a luz a bateria está totalmente carregada

Luz Azul (Bluetooth)
Pisca normal (1 vez por segundo) - Bluetooth está activo mas não está ligado a nenhum dispositivo electrónico
Pisca 5 vezes e a partir daí pisca lento (1 vez por cada 8 segundos) - Bluetooth está ligado e o dispositivo electrónico está emparelhado com outro

13

MANUAL DO PRODUTO

Edição: 0
Data: 28-09-2009

Revisão: 7
Data: 11-07-2013

Preparar Próxima Utilização
1.A. Ligar o cabo USB ao carregador USB, fornecidos na caixa.
Desligar o dispositivo electrónico da t-shirt e ligá-lo à corrente eléctrica através do cabo
USB e do carregador USB. Como alternativa poderá ligar o dispositivo electrónico ao
seu PC através do cabo USB.
Deverá acender uma luz verde, que se apagará quando a bateria se encontrar totalmente
recarregada.
Em utilização uma luz verde a piscar indica que resta apenas 5% da bateria, cerca de 30

1.A Cabo USB e carregador USB.

minutos.

1. B. Colocar o cartão SD no leitor de cartões do seu PC.

1.B Configuração do cartão SD.

Abrir o VJ Desktop Reader e no menu Ferramentas clicar em Configurar cartão SD.
Uma mensagem indicando o tipo de configuração surgirá, Clicar em Ok para confirmar e
voltar a confirmar quando a configuração estiver concluída.

12

MANUAL DO PRODUTO

Edição: 0
Data: 28-09-2009

Revisão: 7
Data: 11-07-2013

FAQs
O que é?
O VitalJacket® é um dispositivo médico de monitorização que permite efectuar um electrocardiograma com total conforto através de uma t-shirt com um
pequeno dispositivo electrónico no bolso.
Quem pode/deve usar?
®

Qualquer pessoa pode utilizar o VitalJacket . Não possui contra-indicações nem qualquer característica invasiva. É recomendado a todas as pessoas que
tenham interesse em monitorizar os seus sinais vitais, nomeadamente pessoas doentes ou com condição cardíaca e ainda desportistas casuais ou de alta
competição.
®

O VitalJacket pode por indicação médica substituir com todo o conforto o uso de equipamentos de ECG em ambulatório.
Quanto tempo se pode usar?
O VitalJacket® pode ser continuamente utilizado durante o tempo que quiser, sem qualquer problema.
Onde comprar?
O VitalJacket® pode ser comprado directamente à Biodevices, S.A. ou através de um dos parceiros locais (ver Parceiros em www.biodevices.pt).
Quantas derivações de ECG?
Existem duas versões do produto o VitalJacket® 1L que tem 1 derivação e o VitalJacket®5L Motion com 5 derivações, ambos têm a função de rastreio e
®

monitorização confortável de ECG por longos períodos de tempo. O VitalJacket 1L utiliza três eléctrodos para registar uma derivação de ECG (D1). O
VitalJacket®5L Motion utiliza seis eléctrodos e regista três derivações dos membros (D1, D2 e D3) e duas derivações precordiais.
Como lavar?
Retirar o dispositivo do bolso da t-shirt e lavar a t-shirt normalmente seguindo as instruções de lavagem anexas no seu interior.
14
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Resolução de problemas e correcção de erros

Problema

Causa

Procedimento

O dispositivo electrónico não
mostra sinal nem frequência
cardíaca

Mau posicionamento dos eléctrodos

Verificar o posicionamento dos eléctrodos conforme as
instruções fornecidas no manual do produto

Bateria do dispositivo electrónico fraca
ou descarregada

Deve recarregar a bateria do dispositivo electrónico

Mau posicionamento dos eléctrodos

Verificar o posicionamento dos eléctrodos conforme as
instruções fornecidas no manual do produto

Má orientação do dispositivo electrónico

O dispositivo electrónico deve ter o símbolo Bluetooth
direccionado para fora

O dispositivo electrónico não liga
ou não pisca

O sinal de ECG e a frequência
cardíaca apresentam valores fora do
normal

Mau posicionamento dos eléctrodos
Verificar o posicionamento dos eléctrodos conforme as
instruções fornecidas no manual do produto
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Especificações
Especificações de Transporte e armazenagem:

Descrição do produto
O VitalJacket® é um dispositivo médico de classe IIa que permite efectuar um

Temperatura

-20ºC a + 45ºC

Humidade

10% a 90% sem condensação

electrocardiograma (ECG) de modo contínuo e de forma não-invasiva. O
produto é composto por uma t-shirt e um dispositivo electrónico.

Dispositivo Electrónico
Dimensões:

Especificações de Operação:

66 x 38 x 16 mm

Peso (incluindo bateria recarregável):

Temperatura

-20ºC a + 45ºC

Humidade

10% a 90% sem condensação

Pressão de Ar

700 a 1060 hPa

Corrente

40 mA/h

Potência

132 mW/h

Tensão

3.3 V

50 g

Especificações de Comunicações (Bluetooth 2.0):
Classe: 2
Potência: 2.5 mW
Frequência: 2.4 GHz
Alcance: 10 m (linha directa)
Classe de Protecção: IP 20

!

Nota: O índice de protecção contra choques eléctricos não é aplicável porque o dispositivo electrónico nunca se encontra a recarregar quando está em
utilização.

!

Nota: Os dispositivos electrónicos são todos identificados por um endereço MAC com o seguinte formato: 00-23-FE-xx-xx-xx.
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Precauções, Restrições e Advertências
Directriz e declaração do fabricante - Emissões Electromagnéticas
O VitalJacket® é destinado para utilização num ambiente electromagnético como especificado em baixo. O consumidor ou utilizador do
VitalJacket® deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.
Ensaios

Conformidade

Ambiente electromagnético - directrizes

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 2

Emissões de RF
CISPR11

Classe B

O VitalJacket® tem de emitir energia electromagnética com vista a executar a
função planeada. Equipamentos electrónicos próximos podem ser
afectados.
O VitalJacket® é adequado para utilização em todos os outros
estabelecimentos que não os domésticos e aqueles que estão directamente
ligados à rede publica de baixa tensão, que alimenta edifícios para o uso
doméstico, desde que o seguinte aviso seja entendido:

Emissões de harmónicos IEC 610003-2

Classe B

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

Não Aplicável

Aviso: Este equipamento é destinado para utilização apenas pelos
profissionais da área da saúde. Este equipamento pode causar radio
interferência ou interromper operações de equipamentos nas proximidades.
Pode ser necessário adoptar procedimentos de mitigação, tais como
reorientação ou realocação do VitalJacket® ou blindagem do local.

Nota: É essencial que a real eficácia da blindagem de RF e a real atenuação do filtro de RF do local blindado sejam verificadas para garantir que
cumpram ou excedam os valores mínimos especificados.
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Declaração e orientações do fabricante - Imunidade electromagnética
O VitalJacket® é destinado para utilização num ambiente electromagnético como especificado em baixo. O consumidor ou utilizador do
®
VitalJacket deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.
Ensaio de Imunidade

Nível de ensaio IEC 60601

Descarga electrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

Transitório eléctrico / impulsos
repetitivos rápidos
IEC 61000-4-4

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

Sobretensão
IEC 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

Nível de conformidade

Orientações - Ambiente electromagnético

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

Os solos devem ser de madeira, cimento ou telhas de
cerâmica. Se os solos estiverem cobertos com material
sintético, a humidade relativa deve ser pelo menos 30%.

Não aplicável

A qualidade da fonte de potência deve ser como a de
ambiente típico de comércio ou hospital.

Não aplicável

A qualidade da fonte de potência deve ser como a de
ambiente típico de comercio ou hospital.

Não aplicável

A qualidade da fonte de alimentação deve ser como a
de ambiente típico de comercio ou hospital. Se o
®
utilizador do VitalJacket exige a operação continuada
durante as interrupções da fonte de potência, é
®
recomendado que o VitalJacket seja alimentado por
uma fonte de potência ininterrupta ou por uma bateria.

<5% UT
(>95% cava na UT) para 0,5 do ciclo

Cavas de tensão,
pequenas interrupções e variações nas
linhas de entrada e alimentação

40% UT
(60% cava na UT) para 5 ciclos
70% UT
(30% cava na UT) para 25 ciclos
<5% UT
(>95% cava na UT) para 5 s

Frequência de alimentação (50/60 Hz)
3 A/m
Campo magnético IEC 61000-4-8

3 A/m

MANUAL DO PRODUTO

Os campos magnéticos da frequência de alimentação
deve estar aos níveis característicos dum local típico
num ambiente comercial ou hospital típico.
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Declaração e orientações do fabricante - Imunidade electromagnética
®

®

O VitalJacket é destinado para utilização num ambiente electromagnético como especificado em baixo. O consumidor ou utilizador do VitalJacket
deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.
Ensaio de Imunidade

RF Conduzida

Nível de Ensaio da
IEC 60601

Nível de Conformidade

3 Vrms
Não aplicável

IEC 61000-4-6

RF Radiada

150 kHZ até 80 MHz

Ambiente Electromagnético - Orientação
O VitalJacket® só deve ser utilizado num local blindado com uma eficiência
mínima da blindagem RF e, para cada cabo que entra no local blindado,
uma atenuação mínima do filtro RF de (eficiência da blindagem/
especificação da atenuação do filtro).
As forças do campo fora do local blindado a partir de emissores fixos de RF,
determinadas através de uma inspecção electromagnética local, devem
a
ser inferiores a 3 V/m .

3 V/m
3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz até 2.5 GHz

Podem ocorrer interferências na vizinhança de equipamento marcado
com o seguinte símbolo:

Nota 1: Estas directrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
Nota 2: É essencial que a efectiva eficiência da blindagem e da atenuação de filtro do local blindado seja verificada para assegurar que se atingem as especificações mínimas.
a

As forças de campo de emissores fixos, tais como estações emissora para rádio (celular / sem fios) telefones e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV
não podem ser teoricamente previstas com exactidão. Para avaliar o ambiente electromagnético devido aos transmissores fixos RF, deve ser considerada uma inspecção electromagnética local. Se a
força do campo medida fora do local blindado no qual o VitalJacket® é usado excede 3 V/m, o VitalJacket® deve ser vigiado para verificar o funcionamento normal. Se é observado um desempenho
anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como recolocar o VitalJacket® ou utilizar um local blindado com uma eficiência da blindagem RF e da atenuação de filtro mais elevada.
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Codificação dos Elementos do Conjunto e Acessórios
Descrição

Código

T-shirt

1

PCB

2

Carregador

3

Cartão SD

4

Manual de Utilização

5

CD com software

6

Eléctrodos

7
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Conformidade com os Requisitos dos Estados Unidos da América e Brasil
Requisitos Aplicáveis
Certificação FCC e ANATEL rádio.
Este dispositivo cumpre as regras da FCC e da ANATEL. Qualquer operação com o mesmo está sujeita a duas condições: (1) este dispositivo não deve
causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa originar
funcionamento indesejado.
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Declaração do Fabricante
Conformidade com os Requisitos Europeus
Directivas Aplicáveis
DIRECTIVA 2006/95/CE
Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (LV)
DIRECTIVA 2004/108/CE
Compatibilidade electromagnética (EMC)
DIRECTIVA 1999/5/CE
Equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações (R&TEE)
DIRECTIVA 2002/95/CE
Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos (RoHS)
DIRECTIVA 2002/96/CE
Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE)

Normas Harmonizadas
ETSI EN 300 328 V1.7.1
Compatibilidade electromagnética e espectro Rádio (ERM); Sistemas de transmissão em banda larga; Equipamento de transmissão de dados com
funcionamento à frequência de 2,4 GHz na banda ISM e que usa técnicas de modulação em banda larga;
EN 301 489 part 1&17 V1.4.1
Norma de compatibilidade electromagnética (EMC) para equipamento e serviços rádio; Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão22
banda larga a 2,4 GHz e para equipamento RLAN de alto desempenho a 5 GHz.

MANUAL DO PRODUTO

Edição: 0
Data: 28-09-2009

Revisão: 7
Data: 11-07-2013

Suporte e Apoio ao Cliente
Qualquer reparação e assistência técnica deve ser efectuada por um Centro de Assistência Técnica Autorizado da Biodevices S.A.

Biodevices, Sistemas de Engenharia Biomédica, S.A.
Avenida D. Afonso Henriques, 1462 1º Traseiras
4450 - 013 Matosinhos
Portugal
Contactos:
Tel.: +351 220 902 540
Email: info@biodevices.pt
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