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Sobre este manual do utilizador
Este manual fornece as informações necessárias para operar e utilizar o CS System
de forma segura e eficaz.
Leia este manual antes de operar o CS System 3 e a respetiva aplicação. Se alguma
parte deste manual não estiver clara, entre em contacto com o seu distribuidor local
para obter assistência.
Os manuais dos utilizadores em diferentes idiomas podem ser encontrados em
https://www.cardiacsense.com/user-manual/.

Convenções
A secção Convenções explica os símbolos básicos e os conceitos de navegação
utilizados neste manual.
Símbolos
São três os tipos de mensagens especiais que aparecem neste manual do utilizador:
Advertência
Uma advertência alerta o leitor para uma situação que, se não for
evitada, pode resultar em lesão grave ou morte. Também pode
descrever potenciais reações adversas graves e perigos para a
segurança.
Precaução
O termo precaução é utilizado para a declaração de um alerta de
perigo que avisa o leitor acerca de uma situação potencialmente
perigosa que, se não for evitada, pode resultar em lesões ligeiras ou
moderadas no utilizador ou no doente, ou em danos no equipamento
ou noutros bens. Pode também ser utilizado para alertar contra
práticas não seguras.
Nota
Uma nota fornece outras informações importantes que podem ajudar
no funcionamento do sistema.

Navegação
Adotámos o seguinte formulário de instruções abreviadas para navegar entre os
vários elementos da aplicação.
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Instruções abreviadas

Substituições

Em qualquer uma das janelas, selecione:
Menu > O meu perfil > (iniciar sessão)
> Informações pessoais

Em qualquer ecrã:
1. Toque no ícone Menu.
2. Selecione O meu perfil.
3. Inicie sessão na aplicação.
4. Selecione Informações pessoais.
5. Execute a ação ou edite o valor do
parâmetro.

Notas importantes
•

O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso prévio.

•

Algumas das ilustrações ou descrições neste manual podem variar devido
a alterações ou melhorias no CS System e na respetiva aplicação, no
dispositivo Android e versão OS (sistema operativo), e no dispositivo
iPhone e versão iOS.

7

1

Introdução
O CS System 3 é um dispositivo médico para usar no pulso, semelhante a um
relógio, que mede a frequência cardíaca e a Pulsação, e deteta fibrilhação
auricular (A-Fib) através da leitura dos valores de PPG e ECG do utilizador.
O CS System 3 é composto por um relógio (CS Watch 3), um suporte de
carga, uma aplicação para telemóvel (CS3 Mobile) e uma aplicação na cloud
(CS3 Cloud).

1.1

Utilização correta do CS System 3
Este manual fornece as informações necessárias para operar e utilizar o CS
System 3. Antes de utilizar o dispositivo, deverá ler o manual para
compreender o processo de configuração do CS System 3 e da respetiva
aplicação para telemóvel.

1.2

Aspetos gerais do CS System 3
O CS System 3 é um dispositivo de monitorização que se destina a ser usado
no pulso por um único doente e que efetua a monitorização contínua da
Pulsação do utilizador a partir do seu sensor PPG (ótico). Quando lhe for
solicitado por uma indicação gerada pelo sensor PPG ou se sentir um
episódio de fibrilhação auricular, o utilizador pode iniciar uma medição ECG
em tempo real.
A sensibilidade e a especificidade da deteção A-Fib por PPG são ambas de
95%. A sensibilidade da análise ECG é de 95%, o mesmo valor que o da
especificidade.
As medições ECG em tempo real são guardadas no smartphone depois de
emparelhado e automaticamente carregadas para a aplicação CS3 Cloud.
O utilizador também pode iniciar uma sessão de monitorização ECG, que
pode ser guardada como relatório e partilhada com o médico ou com
qualquer outra pessoa.

1.3

Tecnologia do CS System 3
Ao combinar elétrodos ECG prontos a usar e sensores PPG únicos com
algoritmos exclusivos, o dispositivo consegue detetar a presença de
fibrilhação auricular (A-Fib) e avisar o utilizador. Além da deteção da fibrilação
auricular (A-Fib), o CS System 3 monitoriza continuamente a Pulsação do
utilizador.
O sensor PPG exclusivo da CardiacSense compensa as interferências
causadas pelos movimentos da mão, palma da mão e dedos, que são, na
maioria dos casos, a principal fonte de falsas notificações.
Para mais detalhes sobre A-Fib, ECG e PPG, consulte os apêndices no
Capítulo 13.
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2

Utilização prevista

2.1

Indicações de utilização
O CS System 3 destina-se a medir a frequência cardíaca e a Pulsação,
batimento a batimento, e a detetar a presença de fibrilhação auricular com
duração de, pelo menos, 5 minutos, utilizando sinais PPG e/ou ECG.

2.2

Utilizadores a quem se destina
O CS System 3 destina-se a ser utilizado por qualquer pessoa que procure
monitorizar os seus sinais vitais em unidades médicas, situações de
ambulatório ou em casa.
O dispositivo destina-se a ser utilizado num único doente.

2.3

2.4

Contraindicações
•

O dispositivo não foi testado e não se destina a ser utilizado por pessoas
com menos de 18 anos.

•

O dispositivo não foi testado e não se destina a ser utilizado por mulheres
grávidas e a amamentar, pessoas com pacemakers ou CDI (cardioversordesfibrilhador implantável).

•

O dispositivo não deve ser utilizado por pessoas com doenças
relacionadas com fluxo sanguíneo deficitário.

•

O dispositivo não deve ser usado sobre pele com tatuagens ou lesões.

•

O CS System 3 não se destina a ser utilizado em situações de cuidados
críticos.

Acontecimentos adversos
O dispositivo foi testado e considerado como sendo biocompatível. Não se
conhecem acontecimentos adversos relacionados com a utilização do CS
System 3; contudo, existem possíveis acontecimentos adversos relacionados
com sistemas de monitorização que envolvem a aplicação de sensores na
pele. Entre eles:
•

Edema

•

Eritema

•

Irritação

•

Sensibilização

Nota
A ocorrência de qualquer incidente/acontecimento adverso grave
associado ao dispositivo obriga à respetiva notificação ao fabricante e
à autoridade competente do Estado-Membro da UE em que o
utilizador e/ou o doente residem.
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3

Segurança

3.1

Privacidade dos dados
O acesso aos dados da sua conta requer início de sessão na aplicação,
utilizando a palavra-passe da conta (criada durante a configuração da conta).
Para proteger a sua privacidade, os relatórios que são criados através da
aplicação para telemóvel são armazenados apenas no seu smartphone. No
caso dos subscritores, os relatórios são automaticamente armazenados na
aplicação CS Cloud. A CardiacSense recomenda o bloqueio do ecrã do seu
smartphone para evitar o acesso não autorizado.
Os seus dados pessoais e de medição são tratados em conformidade com a
lei HIPAA e em conformidade com o RGPD.
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3.2

Advertências e precauções

3.2.1 Advertências
NÃO UTILIZAR o CS System 3 ANTES DE LER E COMPREENDER
ESTE MANUAL.
Não utilizar o dispositivo se tiver um CDI ou pacemaker ou se estiver
grávida ou a amamentar. O dispositivo não foi testado e não se
destina a ser utilizado por mulheres grávidas e a amamentar ou por
pessoas com pacemakers ou CDI.
NÃO ajustar a medicação nem adiar cuidados médicos com base nos
resultados da medição deste dispositivo. Tomar a medicação, tal
como receitada pelo seu médico.
Para reduzir o risco de sufocação, manter o dispositivo afastado de
crianças e animais de estimação.
Para evitar a possibilidade de choque elétrico, durante a limpeza, a
fonte de alimentação tem de ser desligada da tomada elétrica.
Os equipamentos de comunicações de RF portátil (incluindo
componentes periféricos, tais como cabos de antena e antenas
externas), não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm
(12 polegadas) de qualquer parte deste dispositivo, incluindo cabos,
especificada pelo fabricante. Caso contrário, o desempenho deste
equipamento pode degradar-se.
Para evitar a possibilidade de choque elétrico, utilizar apenas o
carregador fornecido.
Este dispositivo pode causar interferências de rádio ou perturbar o
funcionamento de equipamento vizinho. Pode ser necessário tomar
medidas de atenuação, tais como utilizar o CS System 3 noutro local.
A utilização de outros acessórios, transdutores e cabos além dos
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste dispositivo poderia
aumentar as emissões eletromagnéticas ou diminuir a imunidade
eletromagnética deste dispositivo e resultar num funcionamento
inadequado.
Não seguro para RM: não se deve entrar com o dispositivo numa sala
de exame de RM.
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3.2.2 Precauções
Uma bracelete de relógio demasiado larga ou demasiado apertada
pode afetar os resultados da medição.
Qualquer incidente adverso ocorrido relacionado com o dispositivo
deve ser comunicado à CardiacSense Ltd.
No fim da sua vida útil, o relógio e a respetiva bateria têm de ser
eliminados de acordo com a legislação e regulamentos locais relativos
a equipamentos elétricos e eletrónicos. Não eliminar juntamente com
lixo doméstico indiferenciado.
Antes de emparelhar o relógio com o smartphone, certificar-se de que
a data e a hora do seu smartphone estão corretas.
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela
CardiacSense Ltd. podem afetar a segurança e a eficácia do sistema e
anular a sua garantia.
Não utilizar com um ecrã, cabo ou ficha danificados. Se o cabo ou a
ficha estiverem danificados, solicitar a substituição imediata por um
técnico de assistência qualificado.
Não utilizar detergentes para limpar o relógio e o suporte.
Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver danificada.
Não utilizar o dispositivo fora das condições ambientais definidas.
Se a medição for interrompida por uma chamada telefónica, reiniciar a
aplicação depois de a chamada ter terminado.
Se não tiver a certeza acerca da sua condição médica, deve introduzir
“Não sei”. Informações médicas erradas aparecerão no relatório e
podem levar a um falso diagnóstico pelo seu médico.
Se notar que está a aparecer alguma erupção ou irritação cutânea à
volta da bracelete do relógio, retirar imediatamente o relógio do pulso
e informar o médico e/ou a equipa médica.
A baixa temperatura cutânea, restrições do fluxo sanguíneo ou
movimentos excessivos podem originar resultados de medição
errados ou mesmo a falta de resultados. Nesses casos, remover o
relógio do pulso, aquecer as mãos e voltar a colocá-lo.
O dispositivo destina-se a ser utilizado por um único doente e não
deve ser utilizado por mais ninguém além de si.
Para evitar danos no CS Watch 3, a reparação e a manutenção devem
ser realizadas apenas por pessoal autorizado.
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A utilização do CS System 3 para utilização não previstas pode
resultar em resultados incorretos e em interpretações clínicas erradas.
Verificar se selecionou o país de residência certo, uma vez que tal é
necessário para cumprimento dos requisitos regulamentares locais e
lançamentos de novas funcionalidades. O seu país de residência não
pode ser alterado sem ajuda do apoio ao cliente.
Para reduzir o risco de medições erradas, manter os sensores do
dispositivo sem sujidade ou gordura.
Não utilizar o dispositivo para diagnosticar problemas médicos. Todas
as interpretações devem ser analisadas por um profissional de saúde
para a tomada de decisões clínicas.
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4

Conhecer o seu CS System 3

4.1

Conteúdo da embalagem
A embalagem do CS System 3* contém os seguintes itens:
1
2

3

4

5

6

Figura 4-1. Conteúdo da embalagem

* É fornecido apenas um tipo de suporte de carregamento (item 2 ou item 3)
Item

Descrição
CS Watch 3
Suporte de carregamento com cabo USB-C a USB-A
Suporte de carregamento com fonte de alimentação
Bracelete longa substituível
Guia de consulta rápida
Certificado de garantia
Não utilizar o dispositivo se a embalagem estiver danificada.
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4.1.1 CS Watch 3
Olhe para o relógio para identificar os seus controlos físicos:

Figura 4-2. Vista frontal e traseira do relógio

A

Mostrador

B

Sensor de SpO2 e tensão arterial (para utilização em futuras
versões)

C

Mostrador do relógio e botão ligar/desligar (premir durante
3 segundos para ligar/desligar o relógio; premir momentaneamente
para ligar/desligar o ecrã)

D

Termómetro (para utilização em futuras versões)

E

Sensor ECG utilizado para medição ECG em tempo real (colocar o
seu dedo e manter enquanto a medição ECG é realizada)

F

Sensor ECG (efetua várias medições através do contacto com a sua
pele)

G

Contactos de carregamento para carregar o relógio no suporte

H

Sensor PPG

I

Número de série, utilizado para identificação e emparelhamento do
relógio com um Smartphone

4.1.2 Suporte de carregamento
O suporte é utilizado para carregar o relógio. Apresenta quatro pinos
dourados acionados por mola para carregar o relógio e pode ser fornecido
numa das seguintes configurações:
•

Suporte com fonte de alimentação ligada.

•

Suporte com cabo USB-C a USB-A, para ser utilizado com um adaptador
USB padrão com marcação CE.
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4.2

Carregar o relógio
O CS Watch 3 tem uma bateria recarregável integrada e é carregado
colocando o relógio no suporte.
Antes da primeira utilização, carregue totalmente o relógio até chegar aos
100%.
Advertência
Para evitar a possibilidade de choque elétrico, utilizar apenas o
carregador fornecido.

Ligue o cabo do carregador à tomada elétrica.
Ponha o relógio no suporte, encaixando os 4 contactos dourados na sua parte
traseira com os 4 pinos de mola existentes no suporte. O suporte tem ímanes que
ajudam a posicionar corretamente o relógio.

Figura 4-3. Mostrador do relógio a carregar

Enquanto o relógio carrega, os sensores estão desativados e o mostrador
mostra o nível de bateria atual.
•

O tempo de carregamento (bateria gasta a bateria totalmente carregada) é
de cerca de 2 horas.

•

Em condições típicas, uma bateria totalmente carregada permite até
2 dias (48 horas) de uso contínuo.

Quando o indicador de bateria fraca se liga, carregue a bateria.

Bateria
fraca

Figura 4-4. Mostrador de bateria fraca

Quando a bateria chega aos 10%, o ecrã do relógio apaga-se e o relógio
entra em modo de suspensão total.
Caso o desempenho da bateria esteja degradado, entre em contacto com a
CardiacSense ou com o seu distribuidor local.
Nota
A bateria deve ser carregada, pelo menos, a cada 3 meses, mesmo
quando não estiver a ser utilizada.
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4.3

Ligar e desligar o relógio
Prima o botão LIGAR/DESLIGAR o relógio durante 2–3 segundos (o mesmo
botão utilizado para ligar e desligar o mostrador, se o premir por breves
instantes).

Figura 4-5. Botão LIGAR/DESLIGAR relógio

O relógio vibra momentaneamente e o mostrador acende-se.

Figura 4-6. Parte frontal do relógio

Os dois LED verdes na parte traseira do relógio acendem-se, o que indica
que os sensores PPG estão a funcionar corretamente.

Figura 4-7. LED do relógio
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5

Preparar o CS System 3

5.1

Carregar o CS Watch 3
A bateria do CS Watch 3 tem de ser carregada antes da primeira utilização
Para carregar o relógio, consulte Carregar o relógio na secção 4.2.

5.2

Instalar a aplicação CS3 Mobile
A aplicação CS3 Mobile é uma parte fundamental do CS System 3.
1. Instale a aplicação CS3 Mobile no seu smartphone através de uma de duas
formas:

 Leia este código QR
fornecido.

, também impresso no guia de início rápido

 No seu smartphone, aceda à Play Store (telefones Android) ou à App
Store (para iPhones), pesquise pela aplicação CardiacSense
instale-a.

,e

2. Aceite todos os termos e condições exibidos durante o processo de
instalação para permitir que a aplicação funcione corretamente.
3. Ative a Localização e o Bluetooth no seu smartphone.

5.3

Configurar a sua conta
A sua conta na aplicação CS3 Mobile contém as informações pessoais
necessárias para obter resultados personalizados do CS System 3. As suas
informações pessoais são tratadas em conformidade com a lei HIPPA e em
conformidade com o RGPD.
A maioria das informações pessoais e médicas introduzidas nesta fase pode ser
alterada mais tarde (consulte Capítulo 9, Alterar as informações da sua conta).
A criação de uma nova conta e o emparelhamento do relógio com o seu
smartphone consiste num processo de 6 passos guiado por um assistente:
1. Registo.
2. Criar uma nova conta.
3. Introduzir informações pessoais.
4. Introduzir informações médicas.
5. Definir preferências e concordar com os termos.
6. Emparelhar o relógio.
Durante o processo, é apresentada uma barra de progresso na parte inferior do
ecrã, indicando os passos realizados e o passo atual. O nome do passo é
mostrado na parte superior do ecrã.

Figura 5-1. Passos de configuração da conta
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5.3.1 Passo 1: Registo
1. Para se registar, abra a aplicação CS3 Mobile.
A aplicação abre-se com um ecrã inicial seguido pelo ecrã de seleção do
idioma.

Figura 5-2. Ecrãs inicial e de idioma

2. Selecione o seu idioma para a interface da aplicação a partir da lista
predefinida.

Figura 5-3. Ecrãs de seleção de idioma

3. Toque em Guardar. Aparece o ecrã de início de sessão.
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Figura 5-4. Ecrã de criação de nova conta

4. Toque em Criar nova conta.
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5.3.2 Passo 2: Criar uma nova conta
Neste passo, cria a sua conta CardiacSense constituída por endereço de e-mail e
palavra-passe.
Nota
O endereço de e-mail que introduz aqui faz parte dos seus detalhes de
identificação e não pode ser alterado depois de concluir o processo de
Início de sessão.
1. Introduza o seu Endereço de e-mail. Este endereço é utilizado para iniciar
sessão na aplicação e é utilizado pela CardiacSense para lhe enviar
informação importante.
2. Toque na seta para baixo junto a Política da palavra-passe para lhe
apresentar as regras para definir a sua palavra-passe para a aplicação.

Figura 5-5. Ecrãs de e-mail e palavra-passe

Os endereços de e-mail ou palavras-passe inválidos são indicados por um
retângulo vermelho ou mensagem.

3. Introduza uma Palavra-passe. Se necessário, toque no ícone de olho para
substituir os asteriscos por caracteres visíveis, para que possa verificar se a
palavra-passe é aquela que pretende.
Nota
Se tiver introduzido um endereço de e-mail ou palavra-passe incorretos
mais do que cinco vezes de seguida, o sistema bloqueia o ecrã de início
de sessão durante 15 minutos.
Quando o endereço de e-mail e a palavra-passe foram corretamente
escritos, o botão Seguinte fica ativo.
4. Toque no botão Seguinte.
Receberá um e-mail da CardiacSense a solicitar que confirme o seu endereço
de e-mail e ative a sua conta.
Nota
Tem de ativar a sua conta dentro de 24 horas, pois, de contrário, terá
de reiniciar o processo de registo.
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Figura 5-6. Verificação do e-mail

Para verificar o seu e-mail e ativar a sua conta:
1. Abra a sua caixa de entrada e, em seguida, abra o e-mail enviado pela
CardiacSense.

Figura 5-7. Ativação da conta de e-mail

Se não tiver recebido o e-mail, verifique na aplicação CS3 Mobile se o seu
endereço de e-mail está correto e toque em Reenviar e-mail.
2. Clique em Ativar a minha conta. É exibida a mensagem Parabéns!, o que
indica que a sua conta foi ativada.
3. Regresse à aplicação CS3 Mobile e toque em Retroceder para iniciar sessão.
4. Escreva as credenciais da sua conta (Endereço de e-mail e Palavra-passe)
para iniciar sessão na sua conta.
5. Toque em Seguinte para continuar para o próximo passo (Passo 3:
Informações pessoais).
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5.3.3 Passo 3: Introduzir informações pessoais
Neste passo, é-lhe solicitado que introduza as suas informações pessoais,
que são fundamentais para que os algoritmos da CardiacSense forneçam
resultados exatos e personalizem os relatórios com o seu número de ID.
1. Escreva o seu nome e apelido.
2. Escreva o seu número de ID.

Figura 5-8. Ecrãs de informações pessoais

3. Toque no ícone do calendário para selecionar a sua data de nascimento.
É apresentado um ecrã de confirmação com a sua idade. Toque em Sim
para confirmar a sua idade.
Nota
Prestar atenção às unidades de medição selecionadas ao introduzir o
seu peso (kg/lb) e altura (cm/pés).

4. Introduza o seu peso e altura, e selecione o seu sexo biológico.
Nota
O seu peso pode ser atualizado mais tarde (consultar a secção 9.3).

5. Introduza o seu país de residência, utilizando o preenchimento
automático.
Precaução
Confirmar que selecionou o país de residência certo, uma vez que é
exigido para conformidade com os requisitos regulamentares locais e
novas versões das funcionalidades. O seu país de residência não
pode ser alterado sem a ajuda do Apoio ao cliente.

6. Depois de todos os campos serem preenchidos, toque em Seguinte para
prosseguir para o passo seguinte (Passo 4: Informações médicas).
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5.3.4 Passo 4: Introduzir informações médicas
Neste passo, é-lhe solicitado que indique a sua condição médica. É
importante que seja o mais exato(a) possível, e se não tiver a certeza
selecione “Não sei”.

Precaução
Se não tiver a certeza acerca da sua condição médica, deve introduzir
“Não sei”. Informações médicas erradas aparecerão no relatório e
podem levar a um falso diagnóstico pelo seu médico.
A aplicação apresenta uma condição de cada vez e indica o seu progresso
(1 de 12 no exemplo seguinte).

Figura 5-9. Ecrãs de informações médicas

1. Selecione o seu estado clínico atual para as condições médicas
apresentadas.
Depois de responder a todas as perguntas, reveja as suas respostas e
edite-as, se necessário, clicando na resposta.
A pergunta é novamente apresentada e pode selecionar uma resposta
diferente.
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Figura 5-90. Alterar uma condição médica

2. Depois de todas as condições médicas serem preenchidas, toque em
Seguinte para definir limiares para os seus parâmetros médicos medidos e
introduzidos manualmente.
Os limiares são valores predefinidos que afetam as notificações. Consulte
o seu médico antes de alterar os limiares.

Figura 5-11. Definir limiares

Nota
Os parâmetros médicos têm limiares predefinidos. Para continuar sem
alterar os limiares predefinidos, tocar em Seguinte.

Os limiares podem ser atualizados mais tarde (consultar a
secção 9.4).
3. Toque no parâmetro médico para definir o respetivo limiar.
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4. Arraste os identificadores ou escreva os valores para definir os limiares
superior e inferior (ao tocar em Restaurar predefinição, faz a aplicação
regressar aos valores predefinidos).
5. Toque em Guardar para guardar a alteração e continuar para o próximo
parâmetro médico.
6. Depois de todas as condições médicas serem preenchidas, toque em
Seguinte para prosseguir para o passo seguinte (Passo 5: Preferências e
termos).
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5.3.5 Passo 5: Definir preferências e os termos
Neste passo, é-lhe perguntado se autoriza a CardiacSense a utilizar os seus
dados para fins de investigação (opcional) e pedido que aceite os termos e as
condições para utilização do produto (obrigatório).

Figura 5-12. Preferências e termos

1. Selecione para permitir que a CardiacSense utilize os seus dados para
fins de investigação.
Os dados utilizados para fins de investigação são anonimizados e
nenhuma informação pessoal é partilhada com terceiros. Os dados são
apenas utilizados para melhorar os algoritmos da CardiacSense, para
beneficiar a gestão de saúde dos utilizadores.
2. Marque a caixa de verificação Termos e condições (obrigatório).
Mais informações sobre a utilização dos seus dados para fins de investigação
e os termos e condições estão disponíveis, clicando em Mais informações e
Ler termos e condições, respetivamente.
A CardiacSense irá informá-lo(a) sobre futuras alterações à sua política de
privacidade e pedir-lhe que concorde com os termos revistos.
3. Depois de marcar os Termos e as condições, toque em Seguinte para
prosseguir para o passo seguinte (Passo 6: Emparelhar o relógio).
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5.3.6 Passo 6: Emparelhar o relógio
O relógio e o smartphone têm de ser emparelhados para que funcionem em
conjunto. Depois de emparelhados, só podem funcionar um com o outro.
Esta operação só precisa de ser realizada uma vez.
O desemparelhamento do relógio e da aplicação pode ser feito no menu de
definições da aplicação (consulte as instruções na secção Error! Reference
source not found.) e depois apenas tocando em Repor relógio para
Predefinições de fábrica (descrito na secção 11.2).
Precaução
Antes de emparelhar com o relógio, certificar-se de que a data e a
hora no seu smartphone estão corretas.

1. Certifique-se de que o Bluetooth e a localização estão ativados no seu
smartphone e coloque o seu relógio e o telefone a menos de 4 m (13 pés)
um do outro.
2. Ligue o relógio, premindo o botão LIGAR/DESLIGAR durante 2 a
3 segundos.
O relógio vibra momentaneamente e o mostrador acende-se.

Figura 5-13. Ligar o relógio

3. Toque em Procurar relógios.
O relógio exibe o ecrã de sincronização com o respetivo número de série.

Figura 5-10. Ecrã de sincronização do relógio
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O seu smartphone pesquisa dispositivos transmissores de Bluetooth ao
seu alcance e apresenta a lista de relógios encontrados.

Figura 5-15. Escolher o relógio

4. Quando encontrado, toque em Emparelhar junto ao número de série do
seu relógio.
Se o seu relógio não estiver na lista, toque em Atualizar lista para que o
telemóvel continue a pesquisar mais dispositivos.
5. Toque no sinal de aprovação azul ✓ no relógio, no prazo de 1 minuto, para
concluir o processo de emparelhamento.

Figura 5-116. Confirmar o emparelhamento no relógio

Se não houver resposta do relógio dentro de 1 minuto, execute uma das
seguintes opções no ecrã seguinte:
 Toque em Reenviar pedido.
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 Toque em Pesquisar relógios para regressar à lista de relógios.
Após o emparelhamento bem-sucedido, é apresentada na aplicação uma
mensagem.

Figura 5-17. Relógio emparelhado com o smartphone

Figura 5-12. Relógio emparelhado com um smartphone

Nota
Para poupar a energia da bateria, o mostrador desliga-se
automaticamente após 3 segundos. Para voltar a ligá-lo, premir o
botão LIGAR/DESLIGAR ou voltar o seu pulso de modo que o relógio
fique com o mostrador virado para si.

O mostrador do relógio liga-se sozinho caso detete fibrilhação
auricular (A-Fib).
A aplicação apresenta o ecrã Principal (separador Painel de controlo).
Nota
Os ecrãs da aplicação são apresentados em orientação horizontal.
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5.4

Ecrã da aplicação para telemóvel
O ecrã da aplicação CS3 Mobile inclui um ícone de menu
secção 6.2.2) e dois separadores de ecrã.

(consulte a

Figura 5-19. Ecrã principal (separador Painel de controlo)

•

Separador Painel de controlo — apresenta notificações, Pulsação medida
ou informações médicas introduzidas manualmente a partir de dispositivos
externos de medição de Pulsação (consulte mais pormenores na
secção 6.2.1).

31

5.5

Usar o relógio
Quando o relógio estiver totalmente carregado, use-o no pulso esquerdo ou
direito, logo acima do osso, sobre pele intacta.
Aperte a bracelete de modo que o relógio fique em total contacto com a pele
e fique confortável. Não aperte excessivamente a bracelete do relógio.
Uma bracelete de relógio demasiado larga ou demasiado apertada
pode afetar os resultados da medição.
Depois de o seu CS Watch 3 e smartphone estarem emparelhados, o relógio
começa a monitorizar a sua Pulsação. Pode fechar a aplicação; o relógio
continua a monitorizar a sua Pulsação mesmo quando a aplicação CS3
Mobile está fechada.
A baixa temperatura cutânea, restrições do fluxo sanguíneo ou
movimentos excessivos podem originar resultados de medição
errados ou mesmo a falta de resultados. Nesses casos, remover o
relógio do pulso, aquecer as mãos e voltar a colocá-lo.
O CS Watch 3 é classificado como IP-67, o que significa que pode usar o
relógio durante exercício físico, à chuva e ao lavar as mãos ou tomar um
duche.

Nota
Recomenda-se que desligue o relógio quando não estiver a utilizá-lo.
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5.6

Substituir a bracelete do relógio
Se a bracelete ligada ao CS Watch 3 for demasiado curta, substitua-a pela
bracelete mais longa fornecida com o CS System 3 (veja o item 4 na
Figura 4-1).

Para remover a bracelete:
1. Vire o relógio ao contrário para ver o lado de trás.

Figura 5-130. Lado de trás do relógio

2. Faça deslizar a pequena alavanca de mola prateada para dentro.

Figura 5-21. Alavanca de mola prateada da bracelete

3. Mantendo sob pressão (pela mola), rode suavemente a bracelete,
fazendo-a girar em torno da extremidade imóvel.

Figura 5-142. Rodar a bracelete

4. Remova a bracelete.

Figura 5-15. Bracelete do relógio removida

Para ligar a bracelete de substituição:
1. Insira o pino na extremidade mais afastada da alavanca prateada dentro da
pequena cavidade do suporte da bracelete do relógio, conforme mostrado na
Figura 5-142.
2. Faça a pequena alavanca de mola prateada deslizar para dentro (conforme
mostrado na Figura 5-) e, mantendo sob pressão (pela mola), rode
suavemente a bracelete para a devida posição, girando-a em torno da
extremidade imóvel (veja a Figura 5-142).
3. Insira o pino no lado da alavanca prateada na outra pequena cavidade do
suporte da bracelete. Poderá ouvir um clique quando o pino entrar na
cavidade. Empurre ou puxe suavemente a bracelete para ouvir um clique e se
certificar de que a bracelete está firmemente ligada ao relógio.
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6

Utilizar o CS System 3
O CS System 3 funciona melhor quando o CS Watch 3 está no seu pulso e
perto do smartphone emparelhado.

6.1

Mostrador do relógio
O mostrador predefinido do relógio mostra a hora, a data (mês e dia), o
estado da bateria do relógio e o estado do Bluetooth.
Para navegar pelos ecrãs do relógio, deslize para a esquerda para o ecrã
seguinte.
Durante o funcionamento, podem aparecer os seguintes ícones no mostrador
do relógio.

Notificações

Data

Estado da
bateria

Estado do
relógio
Figura 6-1. Parte frontal do relógio

Os ícones também estão listados na aplicação CS3 Mobile (consulte a
secção 6.3.2).
Detetada fibrilhação auricular:

O CS System 3 detetou condições de
fibrilhação auricular (A-Fib).
Quando um episódio de fibrilhação auricular
começa (início) e termina (fim), o relógio vibra.
É vivamente recomendado que avise o seu
médico de que o relógio CardiacSense
detetou arritmia tipo fibrilhação auricular.
Estado da bateria:

Cheia

25%

10%

Em 40%, recomenda-se que carregue o
relógio.
Em 10%, o relógio deve ser carregado.
Em 5%, o ecrã do relógio apaga-se e o relógio
entra em modo de suspensão total.
Estado do Bluetooth: falha de

hardware/ligado/desligado.
Modo de voo (consulte a secção 6.1.1).
Estado da memória:

baixa/muito baixa/sem registo
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6.1.1 Pulsação
Ao deslizar para a direita a partir do ecrã principal, faz aparecer um ecrã que
mostra as medições em tempo real da sua Pulsação.

Figura 6-2. Pulsação

6.1.2 Atividade física
A atividade física é rastreada automaticamente em tempo real pelo CS System 3.
O CS Watch 3 apresenta o número de passos dados e o número de calorias
queimadas. Todas as medições da atividade física são repostas todas as noites,
à meia-noite.

Figura 6.3. Atividade física

6.1.3 Definições
Ao deslizar para o ecrã de definições, faz aparecer o número de série do CS
Watch 3. A imagem abaixo mostra um interruptor deslizante que alterna do modo
Bluetooth para o modo de voo, que desliga o relógio da aplicação CS3 Mobile.

Figura 6-4. Modo de voo

Quando estiver no modo de voo, a monitorização continua, mas os resultados
medidos só são armazenados no relógio, não são transferidos para a aplicação.
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6.1.4 Reposição de fábrica
Ao deslizar o ecrã de reposição de fábrica, aparece um botão Repor relógio.

Figura 6-5. Reposição de fábrica

Ao premir Repor, apaga a memória interna do relógio e elimina os dados de
emparelhamento com a aplicação. Não reverte o firmware do relógio para a
sua versão de fábrica ou anterior.
Para mais pormenores sobre a reposição do relógio para as definições de
fábrica, consulte a secção 11.2.

6.2

Monitorização contínua
Depois de o relógio ser colocado no seu pulso e ligado, monitoriza
continuamente a sua Pulsação. Deslize o ecrã para a direita para ver a
Pulsação medida.

Figura 6-6. Pulsação

Quando for detetada fibrilhação auricular, é apresentada a notificação AF no
ecrã do relógio.

Figura 6-7. Notificação AF

Aconselha-se a realizar uma medição ECG (consultar as instruções no
Capítulo 7).
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Figura 6-8. Efetuar medições ECG
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Ecrã da aplicação
Quando abrir a aplicação Cs3 Mobile, aparece o ecrã principal. Não é
necessário iniciar sessão.

Figura 6-9. Ecrã principal (separador Painel de controlo)

6.2.1 Separador Painel de controlo
O separador Painel de controlo é o ecrã principal da aplicação. O ecrã
apresenta a atividade física medida em tempo real, notificações (se alguma),
a Pulsação medida em tempo real e outros parâmetros médicos medidos ou
inseridos manualmente.
Nota
Os campos com um sinal "+" são campos em que os respetivos
valores são inseridos manualmente. Todos os outros valores de
campos são atualizados através da medição com o relógio.

•

Os valores da tensão arterial, SpO2 e glicose são introduzidos
manualmente pelo utilizador e repostos à meia-noite, todas as noites
(consulte mais pormenores na secção 6.3.2).

•

O valor do peso é introduzido manualmente durante o processo de
configuração da conta e apresenta a data da última entrada (não é
reposto).
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6.2.2 Menu principal
Ao tocar no ícone de menu
no canto superior esquerdo do ecrã faz abrir
um menu com uma lista de opções de menu disponíveis.

Figura 6-10. Menu

Nota
Para aceder a O meu perfil, tem de iniciar sessão na aplicação
(explicada no Capítulo 9, Alterar as informações da sua conta).

•

Painel de controlo — regressa ao ecrã Painel de controlo.

•

O meu perfil — permite alterações da ID do seu relógio, das suas
informações pessoais e médicas, reposição dos limiares definidos e o
acesso aos formulários de consentimento das preferências e termos
(consulte o Capítulo 9).

Figura 6-11. O meu perfil
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•

Definições — permite alterações das definições relacionadas com a
aplicação, como alteração do idioma da interface da aplicação e das
unidades de medição. (Para mais detalhes, consulte o Capítulo 9, Alterar
as informações da sua conta.)

Figura 6-12. Definições

•

Relatório mensal — utilizado para solicitar um relatório dos últimos
30 dias a partir de uma data selecionada (consulte mais pormenores na
secção 8.2).
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6.3

Dados detetados e medidos
O separador Painel de controlo apresenta notificações e parâmetros médicos.

6.3.1 Notificações
Quando a fibrilhação auricular for detetada ou se algum dos parâmetros
médicos (p. ex.: Pulsação) exceder os limiares definidos, os seus valores são
apresentados a vermelho com um contorno vermelho.

Figura 6-13. Notificações

6.3.2 Adicionar dados medidos externamente
Os dados médicos não medidos pelo CS Watch 3 podem ser adicionados
manualmente ao painel de controlo da aplicação CS3 Mobile.
Nota
A adição de dados médicos medidos externamente à aplicação CS3
Mobile requer ligação à internet.

Figura 6-14. Adicionar dados medidos externamente

Nota
O valor adicionado inclui a hora do dia em que foi adicionado e é
reposto todos os dias à meia-noite, exceto o peso.

41

Para adicionar manualmente um valor:
1. Abra a aplicação CS3 Mobile no separador Painel de controlo.
2. Toque no símbolo “+” situado no canto inferior direito do campo relevante.
Aparece uma janela para atualização dos valores.

Figura 6-15. Atualizar valores medidos externamente

3. Escreva o valor da medição ou utilize as setas para alterar os valores.
4. Toque no botão Atualizar para guardar as alterações.
O ecrã regressa ao ecrã Painel de controlo.

Advertência
NÃO ajustar a medicação nem adiar cuidados médicos com base nos
resultados da medição deste dispositivo. Tomar a medicação, tal como
receitada pelo seu médico.
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7

Efetuar uma medição ECG
Poderá iniciar uma medição ECG em qualquer altura a partir do relógio ou
quando solicitado pelo relógio e aplicação em caso de deteção de fibrilhação
auricular.

Figura 7-1. Notificação A-Fib

Quando o sensor PPG do relógio detetar uma condição A-Fib, o CS Watch 3
apresenta uma notificação AF seguida por um ecrã de instruções para
Colocar os seus dedos nos sensores ECG. A aplicação apresenta o separador
Dados em tempo real com as mesmas instruções.

Figura 7-2. Instrução de fibrilhação auricular para ECG

Nota
A realização de uma medição ECG não requer o início de sessão na
aplicação, mas requer uma ligação Bluetooth entre o CS Watch 3 e o
smartphone emparelhado.
Nota
Certificar-se de que o seu pulso não está suado nem húmido quando
realizar medições ECG, pois pode levar à falta de resultados de
medição.

Nota
O ecrã tátil do relógio é desativado durante as medições ECG.

A medição ECG só funciona se o seu relógio estiver no pulso e os dedos
estiverem sobre os sensores ECG (veja a Figura 4-2).
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7.1

Medição ECG
As medições ECG são guardadas como Relatórios de eventos e podem ser
partilhados com o pessoal médico ou uma pessoa escolhida por si.
Um exemplo de relatório de evento é mostrado na secção 8.1.
Nota
A medição ECG pode demorar até 5 minutos. Deve sentar-se em
posição vertical e evitar mover-se durante a realização da medição
ECG.

Se a medição for interrompida por uma chamada telefónica, deverá
reiniciar a aplicação depois de a chamada ter terminado.

Para efetuar uma medição ECG:
1. Deslize o ecrã do seu relógio para a esquerda até chegar ao ecrã
mostrado abaixo:

Figura 7-3. Sinal de V para iniciar ECG

2. Toque no sinal de V.
3. Coloque os seus dedos nos sensores ECG e mantenha-os nos sensores
até a mensagem “Pode remover os seus dedos” ser apresentada no ecrã
da aplicação.

Figura 7-4. Sensores ECG do relógio

Após cerca de 20 segundos de recolha de dados, o relógio apresenta uma
linha de progresso azul e a aplicação CS3 Mobile apresenta a medição
ECG da frequência cardíaca (é mostrada a percentagem de progresso no
canto superior direito).
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Figura 7-5. Medição ECG (com um relatório)

Nota
A remoção dos dedos durante uma medição ECG pausa a medição.
Voltar a colocá-los para continuar. Se retirar os dedos durante mais de
20 segundos, termina a medição ECG sem um relatório.

No fim de uma medição ECG completa, a aplicação apresenta a
mensagem “A gerar relatório… pode retirar os seus dedos”.

Figura 7-6. Medição ECG terminada

4. Retire os seus dedos dos sensores ECG.
 Se não for detetada A-Fib, são apresentados os seguintes ecrãs do
relógio e da aplicação.

Figura 7-7. Mensagem ECG concluído (sem A-Fib)
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 Se for detetada A-Fib, são apresentados os seguintes ecrãs do relógio
e da aplicação.

Figura 7-8. Mensagem ECG concluído (detetada A-Fib)

Caution
Não utilize o dispositivo para diagnosticar condições médicas. Todas as
interpretações devem ser revistas por um professional de saúde para a
tomada de decisão clínica

Os dados medidos são guardados no smartphone (no caso dos
subscritores Pro, o relatório é igualmente carregado para a aplicação CS3
Cloud).
5. Selecione se deseja partilhar o relatório ou regressar ao Painel de
controlo.

Figura 7-9. Partilhar relatório

 Toque em Partilhar relatório para partilhar o relatório e escolher a
aplicação para partilha.

Figura 7-10. Partilha de relatório ECG
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Após a partilha, é apresentado o ecrã principal da aplicação.
 Toque em Regressar ao painel de controlo para rejeitar a partilha de
um relatório. É apresentada uma mensagem que lhe pergunta se
deseja sair sem partilhar o relatório.

Figura 7-11. Sair sem partilhar o relatório

7.1.1 Medição ECG mal-sucedida
Se uma medição parar antes de ser concluída com êxito, é apresentada uma
notificação na aplicação e no relógio que lhe pede para repetir.

Figura 7-12 Medição ECG falhada

Os dados não são guardados e não é gerado relatório.
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8

Relatórios de eventos e relatórios mensais

8.1

Relatórios de eventos
Os relatórios de eventos são guardados como ficheiros PDF na pasta
/CardiacSense, dentro da pasta raiz de armazenamento interno do
dispositivo:
•

Smartphone de base Android: Os meus ficheiros > Armazenamento
interno > Android > dados > com.cardiacsense > ficheiros > CardiacSense

•

Smartphone de base iOS: Ficheiros > No meu iPhone > cardiacsense

A convenção de denominação dos ficheiros de relatório é:
Resultados <DD-MM-AAAA> <Hora-minutos-segundos>.pdf.

O relatório de evento inclui gráficos de medição ECG e pode ser muito longo.
A pasta /CardiacSense no seu smartphone pode conter muitos relatórios. Os
relatórios antigos podem ser removidos utilizando o Gestor de ficheiros.
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8.2

Relatórios mensais
A aplicação CS3 Cloud gera automaticamente um relatório mensal dos
últimos 30 dias num ficheiro de formato PDF e é enviado para o e-mail do
utilizador no início de cada mês.
O utilizador também pode iniciar um pedido para criar um relatório dos últimos
30 dias a partir de uma data selecionada. O relatório de formato PDF é
enviado para o e-mail do utilizador e pode partilhar com qualquer pessoa que
o utilizador escolher. Este relatório não é partilhado através da aplicação CS3
Mobile.

Para iniciar um relatório mensal:
1. Toque no ícone de menu

no canto superior esquerdo do ecrã.

Figura 8-1. Iniciar um relatório mensal

2. Selecione Relatório mensal.
É apresentado um ecrã a solicitar que selecione a data a partir da qual
deseja criar um relatório dos últimos 30 dias.

Figura 8-2. Selecionar a data para um relatório mensal

3. Selecione a data a partir do calendário e toque em Confirmar a data.
Aparece uma mensagem de confirmação com as datas selecionadas.
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Figura 8-3. Selecionar a data para relatório mensal

4. Toque em Enviar pedido para confirmar a data e o envio do relatório
mensal para o seu e-mail pelo CS System 3. É gerado um relatório, que é
enviado para o seu e-mail.

Figura 8-4. Confirmação de que foi gerado um relatório mensal

5. Toque em OK para fechar a mensagem.
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9

Alterar as informações da sua conta
Pode alterar as informações da sua conta para corrigir um erro (p. ex.: a sua
data de nascimento), refletir uma alteração na sua condição médica ou alterar
determinadas definições do CS System 3 que têm obrigatoriedade de
palavra-passe.
Para visualizar ou alterar as informações da sua conta, tem de iniciar sessão
na sua conta. Caso se tenha esquecido da palavra-passe da sua conta,
consulte Error! Reference source not found..

Figura 9-1. Ecrã de início de sessão

1. Toque no ícone de Menu.
2. Selecione O meu perfil.
3. Inicie sessão na sua conta.
Ficam disponíveis as respetivas opções do menu O meu perfil.

Figura 9-2. Submenus da conta
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9.1

Alterar a ID do seu relógio
Tanto o CS Watch 3 como a aplicação CS System 3 têm ID únicas e, depois
de emparelhados, só podem funcionar um com o outro. Antes de substituir o
seu relógio ou smartphone por um novo, tem de remover o relógio antigo da
aplicação e emparelhar o novo relógio.
1. No menu O meu perfil, selecione ID do relógio.

Figura 9-3. Remover o relógio

2. Toque em Remover relógio.
3. Toque em Sim quando surgir a pergunta “Tem a certeza de que
pretende remover o relógio da sua conta?”.
Após a remoção, a aplicação avança para o ecrã passa para o ecrã “Ligar
o relógio” (ver Figura 5- na secção 5.3.6). Emparelhe os novos
dispositivos, conforme descrito no Passo 5: Emparelhar o relógio (secção
5.3.6).

A reposição do relógio para as predefinições de fábrica (consulte a
secção 11.2) também remove o relógio da aplicação.
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9.2

Alterar as suas informações pessoais
1. No menu O meu perfil, selecione Informações pessoais.

Figura 9-4. Ecrã de informações pessoais

2. Toque em qualquer campo que deseje alterar (exceto o seu endereço de
e-mail e o país de residência).
3. Introduza a alteração pretendida.
4. Quando concluído, toque em Guardar para regressar ao ecrã O meu perfil.

9.3

Alterar as suas informações médicas
1. No menu O meu perfil, selecione Informações médicas.

Figura 10-5. Ecrãs de informações médicas

2. Toque em qualquer um dos valores azuis e selecione outro valor a partir
da lista.
3. Quando concluído, toque em Retroceder para regressar ao O meu perfil.

53

9.4

Alterar os limiares
1. No menu O meu perfil, selecione Limiares.

Figura 9-6. Ecrã de limiares

2. Modifique os limiares superior e inferior da Pulsação.
3. Quando concluído, toque em Guardar para regressar ao O meu perfil.
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9.5

Alterar a palavra-passe da sua conta
A CardiacSense recomenda que a palavra-passe da sua conta seja alterada
regularmente para aumentar a segurança dos dados.

Para alterar a palavra-passe da sua conta:
1. No menu O meu perfil, selecione Palavra-passe da conta.
2. Toque em Alterar a palavra-passe.

Figura 9-7. Alterar a palavra-passe da conta

3. Introduza a sua Palavra-passe atual, a Nova palavra-passe (de acordo
com a política de palavra-passe) e depois volte a escrever a nova
palavra-passe para confirmar.
4. Toque em Guardar. Verá a mensagem “A sua palavra-passe foi alterada
com êxito”.
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9.6

Repor a sua palavra-passe
Caso se tenha esquecido da sua palavra-passe, terá de escolher uma nova.
Para repor a sua palavra-passe:
1. Toque em Menu e selecione O meu perfil.
2. No ecrã Início de sessão, toque em “Esqueceu-se da sua palavra-passe?”

Figura 9-8. Repor a palavra-passe da conta

3. No próximo ecrã, escreva o seu endereço de e-mail (utilizado pela
CardiacSense para lhe enviar um link para repor a sua palavra-passe) e
toque em Enviar.
4. Aceda à sua Caixa de entrada do e-mail, abra o e-mail com “Palavra-passe
da aplicação CardiacSense” no Assunto e clique em Repor a minha
palavra-passe.

Figura 9-9. Criar uma nova palavra-passe da conta

5. Crie uma nova palavra-passe (respeitando as regras da Política de palavrapasse), confirme a sua palavra-passe e clique em Guardar.
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9.7

Alterar os seus formulários de consentimento
Os dados utilizados para fins de investigação são anonimizados e nenhuma
informação pessoal é partilhada com terceiros. Os dados são utilizados
apenas para melhorar os algoritmos da CardiacSense, de modo a beneficiar a
gestão de saúde dos utilizadores.
Para alterar o consentimento de uso dos seus dados para fins de
investigação:
1. No menu O meu perfil, selecione Formulários de consentimento.

Figura 9-10. Ecrã de preferências e termos

2. Marque a caixa de verificação se concordar que “A CardiacSense possa
utilizar os meus dados para fins de investigação” ou desmarque a caixa de
verificação de não concordar.
3. Quando concluído, toque em Retroceder para regressar ao O meu perfil.
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9.8

Alterar o idioma da aplicação
Para alterar o idioma da aplicação:
1. Toque em Menu > Definições.
2. Selecione Idioma.
3. Escolha o seu idioma preferido a partir da lista predefinida (consulte a
secção 5.3 para referência).
4. Toque em Guardar.

9.9

Alterar as unidades
Para alterar as unidades de medição da aplicação:
1. Toque em Menu > Definições.
2. Selecione Unidades.

Figura 9-11. Ecrã de preferências e termos

3. Escolha as unidades de medição para usar na aplicação CS4 Mobile.
4. Toque em Guardar.
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10

A aplicação CS3 Cloud
A aplicação CS3 Cloud armazena as informações pessoais e os dados
médicos do utilizador e gera um relatório mensal que é enviado para o e-mail
do utilizador.
Nota
A aplicação CS3 Cloud comunica com o smartphone através da
internet e não é acessível ao utilizador.
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11

Resolução de problemas e manutenção

11.1 Resolução de problemas
11.1.1 Resolução de problemas do CS Watch 3
Problema
O mostrador não está a
funcionar.

Causa possível

Medida corretiva

O relógio está desligado
ou a bateria está gasta.

Ligar o relógio ou
carregar a bateria.

Possível problema com os
sensores.

Entrar em contacto com
a CardiacSense para
obter assistência.

Existe um problema geral
com o relógio ou com os
respetivos sensores.

Entrar em contacto com
a CardiacSense para
obter assistência.

O relógio não detetou
contacto com os seus
dedos nos sensores ECG.

Afastar os dedos e
voltar a colocá-los nos
sensores ECG.

A bateria do relógio tem
apenas 20% de carga.

Colocar o relógio no
suporte e carregá-lo.

O relógio tem memória de
armazenamento limitada.

Verificar se o relógio e o
smartphone estão
ligados.

O relógio não está a
registar as medições
porque não tem espaço de
armazenamento na
memória.

Verificar se o relógio e o
smartphone estão
ligados.

O Bluetooth do relógio ou
smartphone está
desligado, ou a
distância/interferências
entre eles não permite a
ligação por Bluetooth.

Ligar o Bluetooth no
relógio e no
smartphone, e verificar
se estão emparelhados.

Falha de hardware do
Bluetooth.

Entrar em contacto com
a assistência.

Os LED verdes no lado
traseiro estão apagados.
O mostrador está ligado,
mas os LED verdes no
lado traseiro estão
apagados.

60

11.1.2 Resolução de problemas da aplicação CS3 Mobile para telemóvel
Sintoma
Não são apresentados
resultados.

Causa possível

Medida corretiva

Não existe comunicação
do telemóvel com o
relógio.

Ligar o Bluetooth e os
Serviços de localização.

A bateria fraca do
smartphone está a fazer
com que entre no modo
de poupança da bateria e
desligue os Serviços de
localização e/ou
Bluetooth.

Carregar o smartphone.

Não são apresentados
sinais e a aplicação movese para segundo plano.

Chamada telefónica ou
notificação a chegar
durante a visualização dos
sinais em tempo real.

Voltar a iniciar a
aplicação.

O processo de criação de
relatório é interrompido.

Bateria fraca no relógio ou
no telefone ou notificação
a chegar ao smartphone.

Repetir o processo.

Sem ligação à internet.
Dados não guardados na
aplicação.

Verificar a ligação à
internet do seu
smartphone.

Nenhuma ligação com o
relógio.

Verificar o
emparelhamento por
Bluetooth com o relógio.
Verificar se a distância
entre o relógio e o
smartphone é inferior a
4 m (13 pés).

(canto superior direito do
ecrã)

(canto superior direito do
ecrã)

11.1.3 Resolução de problemas do suporte de carregamento
Sintoma

Causa possível

Medida corretiva

Falha do indicador LED.

Falha de hardware.

Substituir o suporte.

O relógio não está a
carregar.

O relógio está colocado ao
contrário no suporte.

Colocar o relógio no
suporte na orientação
correta. Utilizar o íman
do suporte para
posicionar o relógio
corretamente no
suporte.
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11.2 Repor o relógio nas predefinições de fábrica
A reposição do relógio é necessária se adquirir um novo smartphone ou para
repor o seu smartphone nas predefinições de fábrica.
O processo de reposição do relógio elimina os dados do emparelhamento
com a aplicação anterior. Apaga a memória interna, onde todos os dados
tratados e não tratados são armazenados, mas não reverte o firmware do
relógio para a versão de fábrica ou versão anterior.

Para repor o relógio:
1. Deslize para o lado até aparecer o ecrã de reposição de fábrica:

Figura 11-1. Ecrã de reposição de fábrica

Toque em Repor relógio.

Figura 11-2. Confirmação da reposição

Toque no sinal de aprovação azul ✓ para repor o relógio.
Poderá efetuar um novo emparelhamento de relógio e aplicação.
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11.3 Atualizar o firmware do relógio
Quando um novo firmware para o relógio estiver disponível, é
automaticamente atualizado no relógio. A aplicação exibe uma mensagem de
que o software do relógio está a ser atualizado e que deve manter a aplicação
para telemóvel aberta durante a atualização.

Figura 11-3. Atualizar o firmware do relógio

11.4 Atualizar a aplicação
Sempre que a CardiacSense lançar uma nova versão da aplicação CS3
Mobile, a nova versão substitui automaticamente a aplicação atual do seu
smartphone (exceto se as atualizações automáticas da aplicação não forem
permitidas no seu smartphone). Em qualquer caso, a aplicação é atualizada
da próxima vez que for iniciada e houver ligação à internet.
A atualização é realizada em segundo plano e não afeta o emparelhamento
do relógio com a aplicação. Os seus dados, relatórios e palavras-passe são
guardados.

11.5 Limpar o relógio e o suporte
Para garantir um desempenho adequado e duradouro do CS Watch 3 e do
respetivo suporte de carregamento, limpe-os regularmente.
Limpe o relógio e o suporte com um pano não abrasivo que não largue pelos.

Advertência
Para evitar a possibilidade de choque elétrico, durante a limpeza, a
fonte de alimentação tem de ser desligada da tomada elétrica.

Precaução
Para reduzir o risco de medições erradas, manter os sensores do
dispositivo sem sujidade ou gordura.

Precaução
Não utilizar detergentes para limpar o relógio e o suporte.

Se necessário, humedeça ligeiramente o pano com água da torneira.
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11.6 Armazenamento do relógio
Antes de guardar o relógio, deve certificar-se de que está totalmente
carregado e desligado. A bateria deve ser carregada mesmo quando não
estiver a ser utilizada.
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12

Especificações

12.1 Smartphones compatíveis
A aplicação para telemóvel da CardiacSense foi testada nos seguintes
smartphones:
•

Smartphones com iOS versão 12–14:
 iPhone 6 Plus
 iPhone 8 e posterior

•

Smartphones Android com versão OS 7–10:
 LG V40 ThinQ
 Samsung Galaxy S8–S20
 Xiaomi Redmi Note 8–20
 Huawei P20
 OnePlus 7

12.2 Requisitos de comunicação
•

Wi-Fi

•

Wi-Fi (802.11g e posterior).
Bluetooth® de baixo consumo

•

Versão 4.
Ligação à internet
O início de sessão na aplicação CS3 Mobile e o carregamento de dados
para a aplicação CS3 Cloud requer que o smartphone tenha acesso à
internet, quer por rede Wi-Fi e um router local ou através de uma rede de
dados de telemóvel e um operador de rede de telemóvel. Recomenda-se
a utilização de uma rede Wi-Fi.

12.3 Especificações do relógio
12.3.1 Especificações técnicas
Tipo de bateria
Vida útil prevista da bateria
Tempo de funcionamento previsto
(bateria totalmente carregada até à
recarga)
Tensão de funcionamento
Consumo energético
Peso
Dimensões
Perímetro do pulso
Vida útil prevista
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Iões de lítio: 3,7 V, 300 mAh
24 meses de uso típico
~48 horas

3,7 V
< 10 mA/h
40 gramas (1,41 onças)
Diâmetro: 44 mm (1,73 polegadas)
Espessura: 15 mm (0,59 polegadas)
Mín.: 14 cm (5,5 pol.), máx.: 20 cm
(7,8 pol.)
2 anos

12.3.2 Ambiente operacional e de armazenamento
Pressão atmosférica

700 hPa–1060 hPa

Classificação IP (de acordo com a
norma IEC 60529)

Relógio — IP67
Suporte — IP22

Temperatura de funcionamento

+5 °C a +50 °C

Temperatura de armazenamento

-15 °C a +60 °C

Intervalo de humidade relativa

15% a 90%, sem condensação

Nota: Se o dispositivo tiver sido armazenado ou transportado a
temperaturas que excedam as temperaturas operacionais
especificadas, deve deixar-se chegar às temperaturas
operacionais pretendidas
12.3.3 PPG
Medição da Pulsação

Contínua

Capacidade da memória

Mín. 72 horas de armazenamento no
relógio

Intervalo da Pulsação

30–220 BPM

12.3.4 ECG
Frequência de amostragem A/D

128 Hz

CMMR

80 dB

Impedância de entrada do modo
comum

5 GΩ

Intervalo diferencial

±300 mV

Canal de ECG

Derivação única

Frequência de resposta

0,5 Hz–40 Hz

Intervalo da pulsação

30–220 BPM

Intervalo dinâmico de entrada

10 mV pico a pico

Capacidade da memória

Mín. 72 horas de armazenamento no
relógio

Resolução

17 bits

Interface de utilizador

3 elétrodos em aço inoxidável

Não utilizar o dispositivo fora das condições ambientais definidas.
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12.4 Emissões eletromagnéticas
O CS System 3 destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético
especificado nas seguintes tabelas. Não é um dispositivo de suporte de vida.
O utilizador tem de assegurar que é utilizado num ambiente com tais
características.
12.4.1 Declaração da FCC sobre interferências de radiofrequência
ID FCC: 2A4CTCS322
Este equipamento foi testado e verificou-se que estava em conformidade com
os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a parte
15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos de forma a fornecer
proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação
residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as
instruções, pode causar interferências nocivas para comunicações de rádio.
Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa
determinada instalação. Se este equipamento originar interferências
prejudiciais com a receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado
ligando e desligando o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir
as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:
•

Reorientar ou mudar a localização da antena recetora.

•

Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.

•

Ligar o equipamento a uma tomada pertencente a um circuito diferente
daquele ao qual o recetor está ligado.

•

Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV para obter ajuda.

A CardiacSense Ltd. não é responsável por quaisquer interferências de rádio
ou de comunicações causadas pela utilização de outros cabos e bateria além
dos recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas a este
equipamento. As alterações ou as modificações não expressamente
aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador em operar
o equipamento.
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. O
funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e
2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas,
incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Advertência
Os equipamentos de comunicações de RF portátil (incluindo
componentes periféricos, tais como cabos de antena e antenas
externas), não devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm
(12 polegadas) de qualquer parte deste dispositivo, incluindo cabos,
especificada pelo fabricante. Caso contrário, o desempenho deste
equipamento pode degradar-se.

67

12.4.2 Declaração — emissões eletromagnéticas
Ensaio de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético —
orientações

Emissões de RF CISPR
11

Grupo 1 Classe
B

O CS System 3 utiliza energia de RF apenas
para o seu funcionamento interno. Por
conseguinte, as suas emissões de RF são
muito baixas e não é provável que causem
interferências em equipamento eletrónico
vizinho.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações e oscilações
de tensão
IEC 61000-3-3:2013

Em
conformidade

O CS System 3 é adequado para utilização
em todos os estabelecimentos para além
dos domésticos e pode ser utilizado em
estabelecimentos domésticos e outros
ligados diretamente à rede pública elétrica
de baixa tensão utilizada para fins
domésticos, desde que seja respeitada a
seguinte advertência:
Advertência: Este dispositivo pode causar
interferências de rádio ou perturbar o
funcionamento de equipamento vizinho.
Pode ser necessário tomar medidas de
atenuação, tais como utilizar o CS System 3
noutro local.

Advertência
A utilização de outros acessórios, transdutores e cabos além dos
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste dispositivo poderia
aumentar as emissões eletromagnéticas ou diminuir a imunidade
eletromagnética deste dispositivo e resultar num funcionamento
inadequado.
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12.4.3 Declaração — imunidade eletromagnética
Ensaio de
imunidade

Nível de ensaio IEC
60601

Nível de
conformidade

Ambiente
eletromagnético
—
orientações

Descarga eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

8 kV contacto 2 kV,
4 kV, 8 kV, 15 kV ar

8 kV contacto
2 kV, 4 kV, 8 kV,
15 kV ar

Corrente elétrica
transitória
rápida/rajada
IEC 61000-4-4

2 kV para linhas de
fornecimento e energia
1 kV para linhas de
entrada/saída

Sobretensão
IEC 61000-4-5

1 kV linha(s) a linha(s)
2 kV linha(s) a terra
2 kV entrada/saída de
sinal a terra

Buracos de tensão,
breves interrupções e
variações de tensão
em linhas de entrada
de energia
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 ciclo a 0°,
45°, 90°, 135°,180°,
225°, 270° e 315°
0% UT; 1 ciclo e 70%
UT; 25/30 ciclos
Fase única em 0° 0%
UT; 250/300 ciclos

Avaliado
durante a
aprovação do
adaptador
CA/CC
Avaliado
durante a
aprovação do
adaptador
CA/CC
Avaliado
durante a
aprovação do
adaptador
CA/CC

Campo magnético da
frequência energética
(50 Hz/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

O chão deve ser de
madeira, betão ou
mosaico cerâmico.
Se o chão estiver
coberto com
material sintético, a
humidade relativa
deve ser de, pelo
menos, 30%.
A qualidade da
energia elétrica
deve ser a de um
ambiente comercial
ou hospitalar típico.
A qualidade da
energia elétrica
deve ser a de um
ambiente comercial
ou hospitalar típico.
A qualidade da
energia elétrica
deve ser a de um
ambiente comercial
ou hospitalar típico.
Se o utilizador do
CS System 3
necessitar de
funcionamento
contínuo durante
interrupções da
energia elétrica,
recomenda-se que o
CS System 3 seja
alimentado a partir
de uma fonte de
alimentação
ininterrupta ou
bateria.
Os campos
magnéticos da
frequência
energética devem
situar-se em níveis
característicos de
uma localização
típica num ambiente
comercial ou
hospitalar típico.

30 A/m

Nota: UT é a tensão da energia elétrica CA antes da aplicação do
nível de ensaio.
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12.4.4 Distâncias de separação recomendadas
As distâncias de separação recomendadas entre equipamento de
comunicações por RF móvel e portátil e o CS System 3.
Potência de
saída
máxima
nominal do
transmissor
[W]

150 kHz a
80 MHz em
bandas ISM
exteriores

150 kHz a
80 MHz
em bandas ISM

80 MHz a
800 MHz

800 MHz a
2,5 GHz

0,01

0,12

0,2

0,4

1

0,1

0,37

0,64

1,3

2,6

1

1,17

2

4

8

10

3,7

6,4

13

26

100

11,7

20

40

80

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
[m]

12.5 Desempenho essencial
o desempenho essencial do CS System 3 é definido como a capacidade do
sistema em medir continuamente a frequência cardíaca e a Pulsação,
batimento a batimento, e detetar a presença de fibrilhação auricular com
duração mínima de 5 minutos dentro das taxas de desempenho definidas.
O desempenho essencial é mantido através da implementação de um
mecanismo de teste interno integrado, que apresenta notificações de estado
e falhas ao utilizador e permite um funcionamento à prova de falhas.
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12.6 Conformidade
Segurança básica e
desempenho
essencial

ANSI/AAMI IEC/EN 60601- 1:2005/(R)2012 + A1:2012
Equipamento de electromedicina — Parte 1: Requisitos
gerais de segurança básica e de desempenho essencial

Segurança básica de
dispositivos
eletrocardiográficos

IEC 60601-2-47:2012 Equipamento de electromedicina —
Parte 2-47: Regras particulares para a segurança e
desempenho essencial de sistemas eletrocardiográficos
ambulatórios
IEC 62133-2:2017 — Baterias e pilhas contendo eletrólitos
alcalinos e outros não ácidos — Requisitos de segurança
para as pilhas portáteis estanques, e para as baterias por
elas constituídas, para utilização em aplicações portáteis
— Parte 2: Sistemas de lítio
ISO 10993-1:2009 Avaliação biológica dos dispositivos
médicos — Parte 1: Avaliação e testes num processo de
gestão de riscos: contacto permanente com pele intacta
EN ISO 14155:2011 Investigação clínica de dispositivos
médicos em seres humanos — Boa prática clínica
É utilizado um protocolo de comunicação com o CRC para
impedir a leitura não autorizada de dados da medição e a
adulteração dos dados da medição e do doente. O
software do relógio verifica a soma de verificação da
memória flash do programa para impedir a alteração não
autorizada de firmware. A aplicação não irá ser executada
se as verificações da integridade detetarem alterações de
software não autorizadas
A CardiacSense está em conformidade com o RGPD.

Baterias/pilhas

Biocompatibilidade

Avaliação clínica
Cibersegurança

Privacidade dos
dados
Requisitos de
compatibilidade
eletromagnética
(CEM)
FCC

Uso em cuidados
domiciliários

Rotulagem e
símbolos
Segurança ótica

Choque e vibração
Aptidão

IEC 60601-1-2:2014 Ed. 4 — Equipamento de
eletromedicina — Parte 1-2: Requisitos gerais de
segurança básica e de desempenho essencial — Norma
colateral: Interferências eletromagnéticas — Requisitos e
testes
A Comissão Federal de Comunicações (Federal
Communications Commission, FCC), Parte 15.
DISPOSITIVOS DE RADIOFREQUÊNCIA, 47 CFR
Subparte B — Irradiadores acidentais
IEC 60601-1-11:2015 Equipamento de electromedicina —
Parte 1-11: Requisitos gerais de segurança básica e de
desempenho essencial — Norma colateral: Requisitos para
equipamentos de eletromedicina e sistemas de
eletromedicina usados em cuidados de saúde no domicílio
EN ISO 15223-1:2016 Dispositivos médicos — Símbolos a
utilizar nos rótulos, rotulagem e informação a fornecer com
os dispositivos médicos — Parte 1: Requisitos gerais
IEC 62471:2006 Análise de segurança realizada com base
na norma IEC 62471 ou noutras normas de segurança
ótica de lâmpadas
ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98,
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17
IEC 62366-1:2015, Dispositivos médicos -- Parte 1:
Aplicação de engenharia de aptidão à utilização dos
dispositivos médicos
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12.7 Etiquetas e símbolos
Ler as instruções de utilização
Consultar as instruções de utilização

Ano de fabrico
AAAA
Requisitos especiais para resíduos da diretiva relativa a
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

2797

Conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos
2017/745 (UE) e número NB
Fabricante
Peça aplicada Tipo BF (IEC60601-1)
Referência
Número de série
Dispositivo médico

IP-67
IP-22

O relógio tem proteção contra a entrada de poeiras. Protegido
de imersão entre 15 cm e 1 m de profundidade.
O suporte tem proteção contra o toque com dedos e objetos
maiores que 12 mm. Proteção contra pulverização com água.
Intervalo de temperatura de armazenamento
Número de membro BT SIG
Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Conformidade com a FCC parte 15 subparte B

Não seguro para exames de ressonância magnética
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13

Apêndices

Apêndice A. Termos médicos
A.1. Acerca da fibrilhação auricular
A fibrilhação auricular (A-Fib) é uma arritmia cardíaca por reentrada marcada
por contrações aleatórias rápidas do miocárdio auricular que originam uma
frequência auricular rápida e irregular. É reconhecível num eletrocardiograma
pela ausência de ondas P e por uma resposta ventricular irregular.
A fibrilhação auricular é um fator de risco independente de acidente vascular
cerebral e tromboembolia que causa mortalidade. Apesar de as taxas de
fibrilhação auricular estarem a aumentar em todo o mundo, é possível
conseguir melhores resultados através de tratamento bem-sucedido, mas
muitas vezes complexo, e de deteção precoce.

A.2. Acerca de ECG e PPG
A ECG e a PPG são as duas principais tecnologias para medição da
frequência cardíaca.
•

A ECG (eletrocardiografia) utiliza elétrodos para medir o biopotencial
gerado por sinais elétricos que controlam a expansão e a contração das
cavidades cardíacas.

•

A PPG (fotopletismografia) utiliza tecnologia à base de luz para detetar o
débito sanguíneo, controlado pela ação de bombeamento do coração.

A.3. Acerca da FC e pulsação
A frequência cardíaca (FC) é o número de vezes que o seu coração bate num
minuto.
A Pulsação é o número de vezes que as suas artérias criam um “pulso”
detetável devido ao aumento da pressão sanguínea resultante da contração
do coração.
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