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Precauções de utilização
Símbolos no manual
Atenção
Indica uma situação potencialmente perigosa
ou de utilização indevida que possa resultar em
ferimentos graves ou morte.
NOTA:
Cor de fundo: Amarelo
Banda triangular: Preto
Símbolo: Preto

Disposio médico
(Medical Device)

Cuidado
Indica uma situação potencialmente perigosa
ou de utilização indevida que, se não for
evitada, pode resultar em ferimentos leves ou
moderados e/ou danos materiais, financeiros e
ambientais consideráveis.

Este símbolo informa ao usuário que este
Instruções de Uso e cópias traduzidas podem
ser baixadas do site da MediCapture em:
www.medicapture.com/support

Esta imagem indica o fabricante e aparece ao
lado do nome e endereço do fabricante.

Este símbolo indica o polo equipotencial que
coloca as várias partes de um sistema com o
mesmo potencial.

Símbolos no produto (Nem todos os símbolos são impressos em todas as regiões)
Antes de tentar configurar o produto,
leia atentamente o Instruções de Uso.

Este símbolo indica o polo equipotencial que
coloca as várias partes de um sistema com o
mesmo potencial.

Esta imagem indica o fabricante e aparece ao
lado do nome e endereço do fabricante.

Este símbolo indica a conformidade com
a Diretiva de Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos (Diretiva REEE).
O produto contém resíduos de equipamentos
elétricos e eletrônicos, e deve ser coletado
separadamente e não descartado como lixo
municipal não separado.

Este símbolo indica a data de fabricação. O país
de origem também pode ser indicado como um
símbolo ISO.

REF

Descrição do dispositivo
(Número de catálogo)

Disposio médico
(Medical Device)

Número de série

Conformité Européenne
(Conformidade Européia)

Unique Device Identifier

Underwriters Laboratories
(UL®) mark

Este símbolo indica o representante europeu
da MediCapture.

Federal Communications Commission –
Declaração de Conformidade

I: Alimentação CA LIGADA
O: Alimentação CA DESLIGADA
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ATENÇÃO:
Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser conectado a uma fonte de alimentação com
aterramento de proteção.
Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante.
Para evitar o risco de choque elétrico, substitua o fusível usando somente pessoal técnico qualificado, e apenas pelo
tipo especificado no Instruções de Uso.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou umidade. Este
dispositivo foi concebido apenas para uso em espaços interiores.
Não conecte/desconecte as conexões de vídeo físicas quando a alimentação estiver ligada. Este dispositivo pode
aquecer durante a operação, especialmente na parte inferior e na parte traseira. Ao mudar as conexões de vídeo físicas,
aguarde até o dispositivo arrefecer antes de reconectar o dispositivo.
O equipamento externo, destinado à conexão para entrada/saída de sinal ou outros conectores, deve cumprir a norma
UL/EN 60601-1 relativa ao equipamento elétrico médico. Qualquer pessoa que conecte o equipamento à peça de
entrada de sinal ou à peça de saída de sinal está configurando um sistema médico e, portanto, é responsável por
assegurar que o sistema cumpra com os requisitos da norma de sistema médico IEC 60601-1-1.
O equipamento que não cumpra a norma UL/EN/IEC 60601-1 deve ser mantido fora do ambiente do paciente, conforme
definido na norma do sistema.
Nota:
Para o usuário e/ou paciente: Qualquer incidente grave relacionado ao produto deve ser comunicado ao fabricante e à
autoridade competente do Estado-membro onde o usuário/paciente está estabelecido.

CUIDADO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico e interferências inoportunas, use apenas acessórios recomendados.
Não use as imagens para fins de diagnóstico ou avaliação. A compressão reduz as informações da imagem e, portanto,
não é apropriada para diagnóstico.
É importante observar suas obrigações como operador deste dispositivo médico, para garantir sua operação segura,
sem risco de perigo para os pacientes, usuários ou terceiros. Se nenhuma outra lei local for aplicável, recomenda-se
que um teste de segurança seja realizado, pelo menos, uma vez a cada 2 anos, de acordo com a norma EN 62353. É
importante assegurar que as pessoas que executam a verificação de segurança possuem as qualificações necessárias.
A distância de separação entre a antena e o usuário (espectador) deve ser maior que 20 cm.
Após uma forte perturbação elétrica, como um raio ou uma forte descarga eletrostática, o sinal de saída pode tremer,
mudar de cor ou ficar preto. Se verificar estes sintomas, reinicie o dispositivo desligando a alimentação, aguarde alguns
segundos e, de seguida, ligue a alimentação.

Método de descarte: Use seus regulamentos locais para o descarte adequado.
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Informações sobre as encomendas
A MediCapture recomenda unidades flash USB da marca MediCapture®.
Visite medicapture.com para obter informações sobre como adquirir unidades flash.
Suporte técnico
Para obter suporte técnico e outras perguntas, visite medicapture.com ou ligue para 888-922-7887
(chamada gratuita dentro dos EUA) ou +1-503-445-6935 (fora dos EUA).

MediCapture® Inc.

ANVISA REP: SCHÖLLY LATIN AMERICA

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Riscos residuais
Instruções de segurança importantes para evitar riscos residuais

1. Leia todas as instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Observe todas as advertências contidas nestas instruções.
4. Siga todas as instruções.
5. Não abuse deste aparelho.
6. Certifique-se de que sua fonte de vídeo esteja conectada diretamente ao monitor através da fiação de
segurança primária.
7. Limpe o dispositivo regularmente com um pano macio umedecido com desinfetante, álcool ou outros
produtos para superfícies. Siga as instruções do fabricante do desinfetante!
		IMPORTANTE! Certifique-se de que não entra nenhuma umidade no dispositivo. Não utilize agentes de
limpeza, agentes ou solventes neste dispositivo.
8. Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
9. Não instale perto de qualquer fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos
que produzam calor.
10. Não mexa com o plugue polarizado ou do tipo aterramento. Um plugue polarizado tem dois tipos de
lâminas, uma mais larga do que a outra. Um plugue do tipo aterramento tem duas lâminas e um terceiro
pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Quando o plugue
fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para substituição da tomada obsoleta.
11. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado, especialmente perto plugues, tomadas e no
ponto onde o cabo sai do aparelho.
12. Utilize apenas conexões/acessórios especificados pelo fabricante. Use somente um cabo de alimentação
de utilização hospital ou equivalente proporcionando um aterramento confiável.
13. Utilize apenas com um carrinho, suporte, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o
aparelho. Quando for usado um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto do carrinho/aparelho para
evitar que o carrinho tombe e para evitar ferimentos.
		 Ponha o dispositivo na posição para desconexão fácil do cabo de alimentação.
14. Desconecte o aparelho durante tempestades ou quando não for utilizado durante longos períodos
de tempo.
15. Método de Desconexão: Desligar a alimentação de CA pelo interruptor no painel traseiro, desligue o cabo
de alimentação.
16. Não coloque recipientes contendo água ou outros líquidos (tais como vasos, etc.) no topo do aparelho.
Não jogar água em cima do aparelho.
17. Oriente todos os serviços para o pessoal de manutenção qualificado. A manutenção é necessária quando o
aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como quando um cabo de alimentação ou plugue estiverem
danificados, tenha sido derramado líquido sobre o aparelho, queda de objetos sobre o aparelho, ter sido
exposto à chuva ou umidade ou não funcionar normalmente ou se tiver caído.
18. Equipamento de serviço apenas por pessoal qualificado, onde o pessoal qualificado se refere à pessoa com
formação adequada ou treinamento atribuído pelo hospital, instituição médica ou distribuidor autorizado.
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Proteção de dados
Os dados pessoais sensíveis são processados ao utilizar os dispositivos da MediCapture. O usuário de um dispositivo da
MediCapture é obrigado, se o dispositivo for enviado à MediCapture (i) para fins de manutenção (ii) sob garantia (iii) após seu uso
como dispositivo de demonstração/teste ou (iv) por qualquer outro motivo, a repor o dispositivo em seu estado de entrega e a apagar
todos os dados pessoais do dispositivo.
A função de formatação do dispositivo deve ser usada para este fim (ver capítulo Eliminação de dados neste Instruções de Uso).
Se a MediCapture notar que os dados pessoais estão armazenados no dispositivo, ou se houver apenas suspeita razoável de que este
é o caso, o dispositivo será devolvido às custas do usuário e este será instruído a reenviar o dispositivo na condição descrita acima.
Se uma atualização de software for instalada no dispositivo, os dados só serão transmitidos para o dispositivo e não vice-versa.

Uso pretendido:
Este dispositivo se destina a gravar vídeo e imagens de uma variedade de sistemas de imagens médicas.
A população de paciente pretendida não é especificada para este dispositivo. As ocupações previstas do usuário são médicos
ou enfermeiras, com idades entre os 20 e os 59 anos, nível de ensino: colégio ou universidade ou superior.
Contraindicações e efeitos secundários:
Contraindicações diretamente relacionadas com o produto são presentemente desconhecidas.Com base na condição geral
do paciente, o médico responsável deve decidir se o uso planejado é possível ou não. Para obter mais notas e instruções,
consulte a documentação médica mais recente.
Descrição funcional geral:
O MVR/MVR Pro é um gravador de vídeo médico de alta definição de qualidade médica. O MVR/MVR Pro não possui peças
aplicadas que entrem em contato com o paciente. É uma ferramenta auxiliar sem aplicação médica para os pacientes ao usar
o dispositivo.
O MVR/MVR Pro pode ser operado usando o monitor de tela tátil integrado, um monitor de tela tátil externo, os botões do painel
frontal ou o controle remoto de IR fornecido.
A versão MVR não possui o monitor de tela tátil integrado.
Para mais informações sobre os tipos de monitores de tela tátil externos, visite www.medicapture.com.
Depois de instalar todas as conexões de vídeo físicas (consulte a seção Painel Traseiro), o usuário pode armazenar imagens e
vídeos — forencidos pelo sistema de imagem — em tempo real no armazenamento interno, em um mídia de armazenamento
USB ou em um armazenamento de rede. As imagens são armazenadas no formato JPG ou PNG. Os vídeos são armazenados no
formato MP4 de alta qualidade. Ambos os formatos coletados podem ser visualizados e armazenados a partir do armazenamento
USB em qualquer sistema de PC comum ou servidor para armazenamento de longo prazo.
As funções adicionais (opcionais) incluem:
•

Ativação 4K. O MVR/MVR Pro pode gravar um sinal HDMI 4K em 2160p30 (sem ativação, o sinal será
reduzido para 1080p30).

Na função Análise, um usuário pode reproduzir e editar os dados gravados no estudo de paciente ativo.
Depois de fechar a sessão, o usuário tem acesso ao Arquivo (armazenamento interno ou mídia USB) para analisar e editar várias
sessões armazenadas de diferentes pacientes.
O MVR/MVR Pro incluir gravação com várias entradas. Detecta automaticamente a resolução de entrada das possíveis entradas
de vídeo. Por este motivo, o MVR/MVR Pro tem de ser ligado antes de as fontes de sinal serem ativadas. Se forem detectados
dois sinais, aparece um ícone adicional no monitor. O usuário pode alternar entre estas fontes de sinal durante o estudo de
paciente ativo. Para mais detalhes, consulte a seção Alteração dos sinais de entrada na vista ao vivo.
Atenção:

O MVR/MVR Pro possui uma funcionalidade poderosa em dimensões mecânicas minimizadas. Resultados de
refrigeração passiva em um design inaudível sem ventilador. O dispositivo estará muito quente ao toque, o que
é normal. O MVR/MVR Pro opera na amplitude térmica de -20 °C a 40 °C.
A MediCapture recomenda uma instalação em um local onde o ar possa fornecer uma refrigeração adequada. Não é recomendado
empilhar o MVR/MVR Pro com conversores ou outros dispositivos quentes.
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Primeira instalação / Preparativos gerais para uma operação e desempenho seguros:
1. Conectar ao cabo de força na parte de trás do dispositivo.
2. Conecte um cabo de rede à LAN - se necessário.
3. Conecte uma câmera com um conector de saída HDMI ao conector de entrada HDMI do MVR/MVR Pro. Recomenda-se a
manter quaisquer conexões de cabo o mais curtas possível para evitar interferências eletromagnéticas causadas por cabos.
4. Antes de gravar imagens e vídeo pela primeira vez, é recomendado verificar as configurações iniciais encontradas na
página INFORMAÇÕES
.
Enquanto não for iniciado um estudo de paciente, esta página INFORMAÇÕES dá acesso às configurações do
MVR/MVR Pro
.
É recomendado verificar as seguintes configurações antes do primeiro uso do MVR/MVR Pro:
a) Idioma da interface do usuário
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Nota: pode selecionar o layout (idioma) do teclado tátil sempre que este aparece.
Basta tocar no ícone “globo”
para alterar o layout.
b) Fuso horário, data e hora
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definição de informações do paciente
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Configurar a rede
Para armazenamento em rede, a aplicação MVR Remote App e impressão
em rede, use a configuração Auto-IP ou a configuração IP Manual.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Propriedades de armazenamento em rede
Defina as propriedades da pasta em compartilhamento (shared folder) no destino
de armazenamento da rede.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Seleção do destino de armazenamento
Para multiarmazenamento, você pode selecionar duas de três opções. Esta
configuração é muito importante, pois também define suas opções de análise no
arquivo e as opções de pesquisa das informações do paciente existentes.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
g) Formato de codec e qualidade de vídeo: H.264* ou HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Formato de fotos: JPG ou PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Contas de usuário
Contas de usuários podem ser definidos com senhas específicas para proteger o
dispositivo e os dados contra uso indevido.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Seleção de impressora e número de cópias impressas.
Por favor, peça a seu administrador de TI para conectar o MVR/MVR Pro à rede
LAN ou à conexão Wi-Fi primeiro.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Ativar/desativar gravação de áudio e seleção de microfone.
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Verifica antes de operar o dispositivo:
A operação deste dispositivo não requer manutenção especial, calibração, precaução higiênica especial ou o uso de componentes
consumíveis.
Inicio:
1. Insira a unidade flash USB MediCapture fornecida no painel dianteiro (ligue a unidade flash USB e todos os dispositivos
externos primeiro, por exemplo, mouse, teclado, tela tátil, etc. antes de ativar o dispositivo no painel traseiro).
2. Ligue a unidade a partir do interruptor de alimentação no painel traseiro.
3. Ligue o(s) sistema(s) da câmera depois de o MVR/MVR Pro iniciar sua sequência de inicialização.
4. Utilize seu equipamento de vídeo como de costume.
5. Pressione Iniciar para criar uma nova pasta de paciente, para selecionar um paciente da lista ou inserir manualmente as
informações do paciente. Selecione Captura de Foto e/ou Gravação de Vídeo pressionando os botões correspondentes.
Pressione novamente para parar gravação.
6. Quando você desejar terminar o estudo, pressione o ícone FIM DE ESTUDO (END OF STUDY) na tela tátil
seu teclado]. Depois, você pode terminar a análise do estudo e editá-lo.
Se você desejar continuar com o último estudo ativo, por favor, toque no ícone de retorno superior
teclado] para voltar.

[ou "F3" em

[ou "ESC" em seu

7. Quando você terminar o estudo, é seguro remover a unidade flash USB do MVR/MVR Pro. Insira uma pen no conector USB de
um computador. Arraste e largue suas gravações a partir da pen para o seu computador para visualização, arquivo, etc.
Nota: Não remova a unidade flash do MVR/MVR Pro durante a gravação!

Compatibilidade com outros dispositivos
A lista de compatibilidade para fontes de vídeo médico pode ser encontrada no "Anexo A: especificações do MVR/MVR Pro"
neste documento.
Especificações de sinais de entrada de vídeo para fontes de vídeo e especificações de sinais de saída de vídeo para monitores para
exibir a interface do usuário (também monitores externos de tela sensível ao toque para operação opcional).

Monitor de tela tátil
Somente MVR Pro
O monitor de tela tátil integrado serve
para operar o MVR Pro e para um
acesso fácil às configurações.
A posição da tela tátil pode
ser alterada ao pressionar
o botão de liberação no
lado esquerdo.

<8>

MVR/MVRPro-IFU01-PT-BR-220101-SCH

MediCapture© MV R/ MVR Pro Instruções de Uso - Português do Brasil

Painel frontal
Botão Capturar Foto

Botão Gravar Vídeo

(Capture Photo)
Grava a imagem no monitor
no(s) armazenamento(s) .

Botão Novo Paciente (New Patient)

(Record Video) Grava clipes de
vídeo do que é exibido no monitor.
Pressione uma vez para iniciar a
gravação e novamente para parar.

Prima antes de cada sessão do paciente. Abre
uma nova pasta/novo estudo para armazenar as
imagens e os vídeos do paciente. Fim do estudo.
Fecha a sessão de gravação ativa.

Conector da unidade
USB Conecte uma
unidade USB aqui. As
imagens e vídeos são
guardados na unidade.

Receptor IV

Anéis de luz

Pisca uma luz azul quando estiver pronto para a gravação ou quando um novo estudo puder ser criado.

O anel de luz LED azul indica que a função está disponível no momento.

Painel traseiro MVR / MVR Pro
Conectores USB (2)

para acessórios opcionais

Pedal/Cabo
Remoto

Conector de antena 1

Entrada HDMI 1

para Bluetooth e Wi-Fi

Wired Network
connection (LAN)

Para uma câmera HD

Conector de antena 2 com conector HDMI
2.ª antena para Wi-Fi

(DVI com adaptador).

Conector de alimentação

Use o cabo de alimentação fornecido para
ligar a uma tomada de 100 V–240 V.

l= ligado
LAN

WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI out

Input 1 (4K / HD)

(conexão à fonte
de alimentação,
rede elétrica)

Interruptor de
alimentação

Input 2 (HD)

H/S

O= desligado

Fone de ouvido/ Conector de PC
(USB type-C)
microfone

Interface de serviço e para
controle externo (RS-232).

Saída HDMI

Saída para conexão
a um monitor HD ou
tela tátil opcional.

Entrada HDMI 2

para uma câmera HD com
saída HDMI (DVI com
adaptador).

(sem conexão à
fonte de alimentação,
rede elétrica)

Polo
equipotencial

Se você quiser ativar Wi-Fi ou Bluetooth nas configurações (SETTINGS), por favor, conecte a antena fornecida ao conector 1.
Nenhuma antena de outro fabricante ou fornecedor pode ser usada para este fim.

A unidade é para interconexão exclusiva com o equipamento de certificação IEC60601 no ambiente do paciente e
equipamento de certificação IEC60XXX fora do ambiente do paciente.
Deve ser usado um cabo de alimentação certificado com este equipamento. Os regulamentos de instalação e/ou equipamentos
nacionais relevantes devem ser considerados. O cabo de alimentação não deve ser menos robusto do que um cabo flexível
blindado de borracha dura ordinária de acordo com IEC 60245 (designação 53) ou cabo flexível blindado de cloreto de polivinilo
de acordo com IEC 60227 (designação 53).
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Interface de usuário do monitor
O MVR/MVR Pro exibe ícones fáceis de usar. Pode tocar diretamente nos ícones na tela tátil.
Capturar foto
Iniciar/parar gravação de vídeo
Ícone de controle e
análise do último estudo
Alterar sinal de entrada
Tempo/espaço de gravação
restante no armazenamento USB
ou armazenamento interno
Armazenamento de rede ativo
Página de informações
Tela de vista ao vivo do MVR/MVR Pro. Este é o tamanho do ícone, exibido em um monitor Full-HD.
Em um monitor 4K, os ícones aparecerão mais pequenos.
Atenção:

Fim do estudo

A posição dos ícones na vista ao vivo pode ser disposta de acordo com sua localização
preferencial. Basta deslizar os ícones para a esquerda ou para a direita para mudar a posição.
Se não desejar ver os ícones no monitor, você pode facilmente deslizá-los para fora da área
visível do monitor.
Deslize os ícones com um dedo ao usar o monitor de tela tátil.

Teclado USB com Trackpad integrado
Um teclado USB com trackpad integrado pode servir como alternativa a um monitor touchscreen. O trackpad integrado funciona
como um mouse com função de duplo clique.
Observe as funções da tecla de atalho para operar a interface do usuário do MVR:

Esc = Voltar
(em Configurações
[Settings])
1 = Entrada 1
(selecionar)
2 = Entrada 2
(selecionar)
r = Revisão em
modo ao vivo
c = Mudar entrada
(alternar entrada 1 / 2)

F1 = Tirar foto
F2 = Iniciar / Parar gravação de vídeo
- Pressione 3 segundos = Pausa
F3 = Novo estudo /
Fim do estudo
i = Tela de informação (Information)

Home =
Alterar entrada
(alternar entrada 1 / 2)
PgUp ou PgDn =
Tela de informação
em estudo aberto
Enter = Selecionar,
Pausa de vídeo on/off
Teclas de seta para
controlar o cursor
ou para mover
entre campos em
Configurações
(Settings)

O Trackpad
funciona como
um mouse para
controlar o cursor.
Duplo clique =
Enter / seleção
Entrar / seleção
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Controle remoto
Importante:
Remova o selo de proteção da bateria ou insira a bateria do controle remoto antes de usar.

Botão Capturar Foto

(Capture Photo):
Grava a imagem no monitor
no(s) armazenamento(s).

Botão de seleção de entrada:
Alterne entre a entrada 1
e a entrada 2

Roda de navegação:

Botão Página para Cima/
Baixo (Page Up/Down):

Botão OK = Botão Selecionar (Select)
OK 3 segundos = Vídeo em pausa

Botão ESC:

Acessa e fecha a página
de informações do sistema
MVR/MVR Pro.

Botão Novo Paciente

Botão Gravar Vídeo

Fecha a página de análise

(Record Video):
Grava clipes de vídeo do
que está sendo exibido no
monitor. Pressione uma vez
para iniciar a gravação e
novamente para parar.

(New Patient):
Prima antes de cada sessão
de gravação. Abre uma nova
pasta/estudo.
FIM DO ESTUDO:
Fecha a sessão de gravação
para as próximas etapas.

Controle remoto com um dispositivo remoto (tablet) usando a aplicação remota MVR (MVR Remote App)
Os dispositivos remotos Android (tablets) podem ser
usados para controle externo de MVR / MVR Pro, seja
através de conexão USB como um monitor externo de tela
sensível ao toque (= USB tethering) ou sem fio como um
dispositivo portátil de mão.
MediCapture recomenda a utilização de tablets
MediCapture pré-instalados e testados.
Example: TBHI9PRO – Tablet MVR (MVR Remote Tablet)
Para mais instruções sobre a configuração e uso de um
tablet como controle remoto, favor entrar em contato
com a MediCapture para obter o documento adicional
Suplemento do Instruções de Uso, (Instructions for Use
Supplement, Tablet).
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Conexão do MVR/MVR Pro
O MVR/MVR Pro se conecta a uma ou duas fontes de vídeo (por exemplo, um câmera endoscópica, câmera cirúrgica,
ultrassom, etc.).
1. Se você estiver adicionando o MVR/MVR Pro a equipamento de imagem que já esteja usando, comece por localizar
a saída de vídeo da fonte de vídeo principal.
2. Conecte o cabo apropriado entre a saída de vídeo da fonte de vídeo e a entrada de vídeo apropriada no painel
traseiro do MVR/MVR Pro.
3. Conecte o cabo de alimentação.
4. Você também pode conectar pedais padrão ou gatilhos da câmera ao painel traseiro. Pode ser usado um pedal ou
um gatilho para capturar fotos. Conecte o pedal ou o gatinho ao conector “Remoto”. Ao tocar no pedal ou no gatilho,
irá executar a mesma função que pressionar o botão Capturar Foto (Capture Photo) no painel frontal.
Atenção: para operar dois cabos remotos de sua fonte de imagem (Capturar Foto + Gravar Vídeo),
é necessário um adaptador para o conector remoto do MVR/MVR Pro.
Os pedais estão disponíveis como opção em medicapture.com.
Note que para um gatilho da câmera ser compatível com o MVR/MVR Pro, deve ser do tipo
“contato fechado” simples, não um gatilho do tipo “programável”.

Inserir uma unidade flash USB
A maneira mais fácil de começar é gravar na unidade flash USB fornecida.1 Insira a unidade flash na porta USB frontal.
São recomendadas unidades flash da marca MediCapture.
Conector da unidade USB
Conecte uma unidade USB aqui. As imagens
e vídeos são guardados na unidade.

1

As unidades flash da marca MediCapture são fornecidas em uma variedade de modelos.
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Criação de dados de pacientes
O fluxo de trabalho para a introdução de dados de pacientes depende das configurações das informações do paciente.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
O MVR/MVR Pro começa com uma tela inicial definida depois de ser ligado ou depois da conclusão de um estudo.
Fluxo de trabalho após a ligação da MVR / MVR Pro:

INÍCIO

Toque em Inicio, pressione o botão Paciente na frente [ou
use a tecla "F3" em seu teclado] para iniciar um novo estudo.
Sem informações do paciente
O MVR/MVR Pro cria uma pasta para armazenar imagens e
vídeos gravados nesse estudo.
Informações manuais do paciente
Você pode digitar informações do paciente para atribuir
imagens e vídeos a um paciente. Para introduzir informações
do paciente, use um monitor tátil integrado, um monitor tátil
externo ou um teclado USB.
As configurações de Informação ao Paciente devem ser
ajustadas para Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Tela ao vivo para gravação

Voltar ao estudo
(tela ao vivo)

Fim do estudo

Uso do botão Paciente (Patiente) para terminar o estudo de gravação
Você pode usar o botão Paciente (Patient) na frente para fechar um estudo.

Anel de luz
Aceso a azul quando for possível
fechar um estudo de gravação
(FIM DO ESTUDO).
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Introdução manual dos dados do paciente
Você pode digitar informações
do paciente para atribuir imagens
e vídeos a um paciente. As
configurações das informações
do paciente têm de ser definidas
como Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Toque em Inicio (Start)
para iniciar seu novo estudo.

Pesquisa de paciente recente no armazenamento
Em vez de digitar os dados do paciente manualmente, você também pode listar todos os pacientes recentes que estão nos
mídia de armazenamento do MVR/MVR Pro (os que estão habilitados e conectados). Toque no ícone “pesquisa” (search)
na tela “INSERIR DADOS DO PACIENTE” (ENTER PATIENT DATA) para obter a lista.
Selecione os dados do paciente
existente e toque novamente para
copiar os dados do paciente para
seu novo estudo. Você ainda pode
alterar esses dados.
Toque em Inicio (Start) para iniciar
seu novo estudo.

Captura de imagens
Para capturar uma imagem, toque no ícone Capturar Foto (Capture Photo) na tela tátil.
Painel frontal: pressione o botão Capturar Foto (Capture Photo) no painel frontal [Teclado USB: A tecla de função "F1" tem
a mesma função].

Anel de luz
Acende a azul quando o dispositivo estiver pronto para
capturar imagens. Apaga por breves instantes durante
a captura de imagens.
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MVR/MVRPro-IFU01-PT-BR-220101-SCH

MediCapture© MV R/ MVR Pro Instruções de Uso - Português do Brasil

Gravação de vídeos
Para iniciar uma gravação de vídeo, toque no ícone Gravar Vídeo (Record Video) na tela tátil. Toque no ícone de novo para
parar a gravação.
Painel frontal: pressione o botão Gravar Vídeo (Record Video) no painel frontal. Pressione o botão novamente para
parar a gravação [Teclado USB: A tecla de função "F2" tem a mesma função].
Dicas de gravação:
• Você pode capturar imagens estáticas enquanto o vídeo está sendo gravado. Basta pressionar
o botão Capturar Foto (Capture Photo) enquanto a gravação do vídeo está em progresso. Ao
analisar um arquivo de vídeo, você pode ver etiquetas no cronograma. Essas etiquetas são
úteis para identificar quando uma imagem foi capturada durante a gravação.
• As gravações longas são automaticamente divididas em arquivos de 4 GB cada. Isto assegura
que os arquivos são mantidos a um tamanho manejável. O processo é “contínuo”. Ao efetuar
uma gravação longa, você não notará quando um novo arquivo for automaticamente iniciado.
Ao reproduzir uma gravação longa usando a “reprodução contínua” (uma característica na
maioria dos leitores de mídia), não haverá falhas na reprodução.

Pode obter mais
informações sobre
etiquetas no capítulo.
"Análise de vídeos
no MVR/MVR Pro".

Anel de luz
Acende a azul quando o dispositivo estiver pronto para
gravar vídeos. Pisca a azul durante a gravação de vídeos.

Pausa de uma gravação de vídeo
Para usar Pausa (Pause) você tem de habilitar a função nas configurações.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
O ícone Pausa (Pause) aparecerá na tela ao vivo depois de Pausa ser habilitada.
Para colocar um vídeo em pausa, toque no ícone Pausa (Pause) na tela tátil. Para continuar a gravação de vídeo, toque no
ícone Pausa (Pause) de novo.
Operação alternativa:
Para pausar um vídeo durante a gravação,
• Pressione o botão Gravar Vídeo (Record Video) no painel frontal por 3 segundos.
• Você também pode usar o botão OK no controle remoto.
• [Teclado USB: A tecla "F2" durante 3 segundos ou "Enter" tem a mesma função].
O anel de luz pisca em uma sequência muito rápida quando a gravação de vídeo está pausada.
Para continuar a gravação de vídeo,
• Pressione o botão Gravar Vídeo (Record Video) ou o botão OK no controle remoto de novo.
• [Teclado USB: Pressionar "F2" ou "Enter" tem a mesma função].
A função Pausa (Pause) é usada para criar somente um arquivo de vídeo com conteúdo de diferentes seções. Pode ser usada
várias vezes durante uma gravação de vídeo para eliminar partes “indesejadas”. Ao analisar um arquivo de vídeo que foi
pausado, você pode ver etiquetas no cronograma. Essas etiquetas são úteis para identificar as diferentes seções do vídeo.

Início do vídeo

Parada do vídeo
Pausa

Parte 1

Início do vídeo

Parte 2

Pausa

Pode obter mais
informações sobre
etiquetas no capítulo
"Análise de vídeos

Parte 3

no MVR/MVR Pro".
Parada do víde
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Alteração dos sinais de entrada na vista ao vivo = Multi Input
Se estiverem sendo conectadas duas câmeras, o MVR/MVR Pro detecta as resoluções de entrada e exibe um ícone
adicional no monitor. Você tem a opção de alterar entre entrada 1 e entrada 2 a qualquer momento durante uma sessão de
coleta de imagens (estudo do paciente). É necessário parar qualquer gravação de vídeo primeiro.
• Usando o monitor de tela tátil, basta tocar no ícone Entrada (Input) para alternar entre ambos os sinais.
• Em alternativa, você pode usar o botão do controle remoto para alternar a entrada.
• [Teclado USB: Pressionar "c" tem a mesma função].

Opções de armazenamento = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
O MVR/MVR Pro oferece a possibilidade de armazenar seus estudos de gravação em vários destinos de armazenamento.
Nota: é possível escolher dois
tipos/opções de armazenamento
em simultâneo.
As opções são:
• Armazenamento USB
• Armazenamento interno
• Armazenamento de rede
Você também pode selecionar diferentes
resoluções de vídeo para diferentes
destinos de armazenamento.
Exemplo: gravação em USB na resolução
mais elevada possível e gravação em um
servidor de rede em resolução reduzida.

Nota: as imagens são sempre capturadas na resolução de entrada original.

As resoluções 1920x1200 e 1280x1024 serão suportadas na configuração 1080p —
gravadas e capturadas na resolução e formato originais.

Gravação em uma unidade flash USB
Gravar na unidade flash USB fornecida pela MediCapture é a forma mais fácil de começar a usar seu MVR/MVR Pro. Quando
terminar a gravação, você pode remover a unidade flash e transportá-la facilmente consigo.
Certifique-se de que o armazenamento USB esteja ativado.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Conector da unidade USB
Conecte uma unidade USB aqui. As imagens
e vídeos são guardados na unidade.

Nota: caso a política no ambiente de TI não permita o uso de mídia de armazenamento USB,
os administradores de TI podem desativar a opção USB para armazenamento.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Gravação em um disco rígido USB
Gravar em um disco rígido USB é uma forma muito semelhante à gravação em uma unidade flash USB. O benefício principal de usar
um disco rígido USB é que pode fornecer uma capacidade de armazenamento muito maior do que uma unidade flash USB. Antes de
usar um disco rígido USB com seu MVR/MVR Pro, considere o seguinte:
CUIDADO:
• Exclua qualquer software que venha pré-carregado na unidade (poderá ser incompatível
Após
inserir um disco
com o MVR/MVR Pro).
rígido externo, não
• Para proteger seus vídeos e imagens, é importante efetuar uma cópia de segurança dos
desconecte!
mesmos transferindo-os do disco rígido externo para o seu computador ou rede.
Aguarde pelo menos
• Devido às grandes capacidades dos discos rígidos USB externos, demorará
um (1) minuto para
aproximadamente 20–60 segundos ao MVR/MVR Pro para reconhecer o dispositivo.
dar tempo suficiente
Seja paciente e aguarde até o disco rígido externo ser reconhecido. O disco rígido
ao sistema para
externo terá sido reconhecido quando a retroiluminação Novo Paciente (New Patient)
reconhecer o disco
se acender e o ícone USB aparecer no monitor conectado.
rígido externo.

Formatos de disco rígido
Os discos rígidos USB externos são fornecidos em diferentes “formatos”: FAT32, NTFS ou exFAT. O MVR/MVR Pro consegue
processar os três formatos. No caso de não-reconhecimento do disco rígido USB, pode ser útil formatar a unidade para FAT32.
Nota: a função automatic video repair não funciona com o formato de arquivo exFAT.
A MediCapture recomenda o uso de disco rígidos no formato FAT32 ou NTFS.

Como determinar o formato de um disco rígido USB:
•

Ligue o disco a um computador Windows.

•

Clique com o botão direito do mouse no ícone da unidade e selecione “Propriedades” (Properties).

•

Na guia Geral (General), o Sistema de Arquivos (formato) será listado.
Transferência de imagens da unidade USB para seu computador

1.

Se você gravar seus vídeos em uma unidade flash USB ou disco rígido USB, desconecte-o do MVR/MVR Pro no final de
seus estudos de imagem. Insira a unidade em um conector USB em seu computador.
Nota: não remova o dispositivo de armazenamento USB —- unidade flash ou disco rígido —
do MVR/MVR Pro durante a gravação! Seu arquivo de gravação pode ficar corrompido.

2.

O computador irá gerenciar a unidade USB como qualquer outra unidade em seu computador. Navegue até a unidade
e abra-a que possa visualizar as pastas que contém.

3.

Você pode clicar nas imagens e vídeos para revê-los enquanto estão na unidade ou pode movê-los para o disco rígido
de seu computador e rever e armazená-los lá (recomendado). Consulte a documentação de Windows ou Mac OS
para obter informações sobre como acessar às unidades em seu computador e gerenciar arquivos.

Gravação no armazenamento interno
A gravação no armazenamento interno como uma segunda opção melhora a segurança dos dados armazenados, pois você cria
sempre uma gravação de backup.
Não considere o armazenamento interno como um armazenamento de longo prazo. Até mesmo a capacidade da maior memória
interna acaba por ficar cheia. A melhor prática é apagar a cache regularmente.
O MVR/MVR Pro oferece funções para limpar o armazenamento interno automaticamente. As regras para limpar a memória interna
devem ser configuradas pelo administrador de TI.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Gravação no armazenamento de rede
A gravação no armazenamento de rede é a melhor opção para armazenamento de longo prazo. As imagens e os vídeos são gravados
em tempo real e em formatos padrão neste armazenamento em massa externo.
Peça ao administrador de TI para ajustar as configurações para armazenamento de rede.
1. Crie uma conexão LAN física para o servidor de rede usando o conector de rede na traseira do MVR/MVR Pro. Em
alternativa, você pode configurar uma conexão Wi-Fi para seu roteador Wi-Fi.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Para uma conexão LAN com fio: escolha Auto-IP setup ou Manual IP setup das configurações de IP.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Propriedades do servidor de armazenamento de rede.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Configurações de armazenamento do armazenamento de rede (ativação e limites de resolução).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Análise de estudos no MVR/MVR Pro
Você pode analisar seu estudo ativo a partir da tela de gravação ao vivo. Isto é útil para controlar suas gravações antes de terminar
este estudo. As gravações de vídeo têm de ser paradas antes de mudar para Análise.
Toque no ícone Análise (Review) para acessar Análise (Review). Fechar a tela Análise (Review) retorna você à tela de gravação
ao vivo.

Ícone de controle
Analisar estudo atual

Arquivo
O Arquivo oferece recursos para procurar seus estudos gravados. Você pode acessar o Arquivo a partir da tela Início (Start). Ambas
as opções habilitadas para armazenamento múltiplo podem ser acessadas no Arquivo. Todas as opções habilitadas precisam ser
conectadas ao MVR/MVR Pro.
Recursos disponíveis no Arquivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisar imagens e reproduzir vídeos
Excluir arquivos
Excluir estudos em branco
Tirar instantâneos de vídeos em pausa. Os vídeos em pausa podem ser movidos quadro a quadro
Eliminar seções de vídeo no início e/ou no final, cortar vídeo em várias partes e armazenar como
novo vídeo combinado. (A partir da versão de firmware FW 191018)
Editar imagens com anotações e armazená-las como nova imagem
Ampliar ou cortar imagens e armazená-las como nova imagem
Copiar estudos concluídos, imagens únicas ou vídeos únicos para USB
Selecionar imagens e imprimi-las em um relatório
Enviar relatórios para uma impressora de rede ou armazená-los como arquivo PDF
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Selecione um depósito. Interno, USB ou Rede

Toque no estudo para seleção

Para selecionar um estudo,
um vídeo ou uma imagem
estática, basta tocar no ícone
de visualização.

Toque no vídeo para reprodução

Toque na imagem para edição

Eliminação de dados
Os dados em mídias de armazenamento selecionadas podem ser apagados individualmente. A confirmação de cada atividade de
exclusão é solicitada na tela.
• Eliminação de arquivos individuais (fotos/videos): Selecione o arquivo que você deseja excluir e toque no ícone excluir.
• A eliminação de um estudo completo é possível, assim que ele estiver vazio - Todos os arquivos devem ser previamente
eliminados.
• Limpeza de todos os dados do armazenamento do dispositivo. Favor usar o processo de formatação para apagar todos os
dados do armazenamento conectado diretamente (memória USB ou memória interna):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Nota: Ao usar o processo de formatação, todos os dados são apagados e não podem ser recuperados!
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Análise de vídeos no MVR/MVR Pro
Um vídeo selecionado começa a reproduzir automaticamente. Para colocar o vídeo em pausa, toque no ícone Pausa (Pause).
Você pode agora usar o controle deslizante do cronograma para mudar a posição no vídeo ou avance para a frente ou para trás
quadro a quadro.
Você pode ampliar o vídeo pausado usando dois dedos.
Se você quiser captar um instantâneo do vídeo pausado, toque no ícone Foto (Photo).
Tirar
Esta imagem capturada será adicionada ao estudo do paciente.
instantâneo
Você pode ver etiquetas no
cronograma do vídeo. As etiquetas
são criadas sempre que:
• o vídeo é pausado
durante a gravação
• uma imagem é capturada
durante a gravação
• perda de sincronização
do sinal de vídeo por
menos de 10 segundos
(muito provavelmente
causado por um cabo de
vídeo danificado)
Você pode saltar entre etiquetas
usando os ícones de avanço/
retrocesso azuis.

Uma etiqueta
para trás
Um quadro para trás

Etiqueta

Posição no cronograma

Uma etiqueta
para a frente
Um quadro para a frente

Análise de imagens estáticas no MVR/MVR Pro

Uma imagem selecionada pode
ser editadas de várias formas e
armazenada posteriormente como
uma nova imagem no estudo.
As opções são:
• Ampliação/corte
• Adicionar notas de texto
• Marcar áreas com círculos,
quadrados ou desenhos livres
• Adicionar notas ao arquivo de
imagem que aparece
nos relatórios
Nota: para descobrir todas as opções
de edição, veja nossos vídeos de
demonstração em medicapture.com
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Criação e impressão de relatórios
As imagens estáticas de um estudo selecionado podem ser salvas como um relatório PDF. Pode-se adicionar notas que aparecerão
no relatório. O relatório em PDF será armazenado na mesma pasta que suas imagens e vídeos. O relatório também pode ser
impresso com uma impressora de rede*.
Todas as imagens selecionadas
aparecerão no relatório.
Ao tocar nos ícones superiores, você
pode alterar o layout do relatório (número
de imagens por página, disposição) e
selecionar o número de cópias.
* Peça ao administrador de TI para
conectar uma impressora de rede ou
uma impressora Wi-Fi local e configurar
as propriedades da impressora.

Imagem de cabeçalho do relatório
Você pode importar uma imagem de cabeçalho para personalizar o relatório. Esta imagem aparecerá na parte superior da
primeira página de seus relatórios. O tamanho recomendado da imagem do cabeçalho é 1600–3200 pixels de largura. A altura
recomendada é 200 1000 pixels. Os arquivos PNG ou JPG podem ser usados como imagem do cabeçalho.

Visualização de imagens estáticas em seu computador
Você pode visualizar facilmente as imagens gravadas que transferiu para seu computador. Windows e Mac fornecem software
de visualização integrado que abrirá automaticamente quando clicar duas vezes em um arquivo de imagem. Você também pode
ver e editar suas imagens estáticas usando programas de gerenciamento de imagens médicas especializadas disponíveis de
muitos fornecedores de terceiros.

Visualização de vídeos em seu computador
O MVR/MVR Pro grava vídeos de alta definição no formato H.264* ou HEVC* (=H.265), por vezes referido como MPEG-4 ou
MP4. Estes formatos amplamente usados são ideais para aplicações médicas porque fornecem vídeo de alta qualidade em
um tamanho de arquivo compacto. Os novos computadores Windows e Mac fornecem software de visualização integrado que
abrirá automaticamente quando clicar duas vezes em um arquivo de vídeo. No entanto, alguns computadores mais antigos
podem precisar de software adicional para reproduzir vídeos H.264*/HEVC*. Por exemplo, em computadores com Windows XP
e Vista, a reprodução é ativada instalando um simples “add-on” ao Windows Media Player. Para obter informações sobre como
instalar este “add-on”, visite medicapture.com/support.

Outras características
Captura de imagens durante a gravação de vídeos
Enquanto o vídeo estiver sendo gravado, você pode também capturar imagens estáticas; basta pressionar o botão Capturar Foto
(Capture Photo) como faria normalmente.
Criação de etiquetas nos arquivos de vídeo
As etiquetas são marcadores úteis em seu arquivo de vídeo para identificar eventos importantes. As etiquetas são adicionadas
ao cronograma de vídeo quando:
•
uma imagem foi capturada durante a gravação
•
a gravação de vídeo foi pausada e retomada
•
houve perda de sincronização da fonte de vídeo por um breve momento (provavelmente causada por um
cabo danificado, etc.)
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Função Automatic Video Repair da MediCapture
As unidades USB não podem ser removidas durante a gravação! Remover a unidade USB durante a gravação resulta em
arquivos corrompidos.
Desligar o MVR/MVR Pro ou uma falha de energia durante uma gravação de vídeo ativa também causará arquivos de vídeo
corrompidos.
O MVR/MVR Pro possui uma função de reparo automático de vídeo. Assim que você liga uma unidade USB com um arquivo de
vídeo danificado, o MVR/MVR Pro detecta o arquivo e corrige-o para reprodução. É apresentada uma mensagem na tela para
informar sobre o progresso bem-sucedido.
O MVR/MVR Pro também analisa o armazenamento interno quanto a arquivos de vídeo corrompidos e repara-os automaticamente.
Atenção: o reparo automático de vídeo somente funciona em unidades USB no formato FAT32 ou NTFS.
As unidades USB no formato exFAT não são suportadas pela função de reparo automático de vídeo.
Pedais e gatilhos da câmera
Um conector padrão de pedal/gatilho da câmera está localizado no painel traseiro. Desempenha a mesma função que o botão
Capturar Foto (Capture Photo) correspondente no painel frontal. Note que os conectores de pedal/gatilho respondem a um “contato
fechado” simples, não são “programáveis”.
Atenção: para operar dois cabos remotos de sua fonte de imagem
(Capturar Foto + Gravar Vídeo), é necessário um adaptador para o conector remoto do MVR/MVR Pro.

Página de informações/System Settings
Um ícone de informações é
exibido na tela ao vivo. Usando
um monitor de tela tátil ou um
mouse USB, você pode clicar
no ícone de informações para acessar a
página INFORMAÇÕES (INFORMATION).
[Teclado USB: "i" tem a mesma função].
A página INFORMAÇÕES
(INFORMATION) dá uma visão geral
sobre parâmetros relevantes e acesso
às SETTINGS do sistema.

Atenção: O ícone/função SETTINGS somente está disponível quando não tiver sido iniciado nenhum estudo de

gravação. Depois de iniciar um estudo de gravação, as configurações não podem ser alteradas. Se desejar acessar as
definições do sistema, você precisa fechar o estudo primeiro. Em seguida, abra a página INFORMAÇÕES (INFORMATION)
e toque em SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC address / QR code
Você pode encontrar o ID do
dispositivo (Device ID) e o endereço
MAC da LAN tocando no ícone de
Informações do dispositivo.

O Device Info também
contém um código QR
para escaneamento.
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Configurações (para administradores)
Você pode encontrar todos os recursos de configuração do MVR/MVR Pro nas Configurações (Settings).
Atenção: as Configurações Avançadas, bem como a conexão de rede opcional somente
podem ser alteradas por pessoal técnico ou administradores de TI.
As SETTINGS somente estão disponíveis em inglês.
As Configurações Avançadas podem ser protegidas por uma senha. Você pode criar sua senha.

Estrutura das configurações:
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
- Video Time Limit
- Time Lapse Speed
- Pause Function
- Pre-Recording
• Photo Settings
- Image Format
- Freeze on capture
• Audio Input
- Audio activation
- Microphone selection (voice
source) Bluetooth /
Wired headset microphone /
USB microphone
System
• Patient Info
- Patient Info selection
(Off / Manual / CSV)
- Location input (Hospital /
Department / Location /
Device title)

• Printer
- Printer Selection
- Number of copies
• Display (MVR Pro only)
- Brightness
• Date and Time
- Time zone selection
- Date
- Time
• Language
- User Interface language selection
Archive
• Storage
- Activation of USB / Internal /
Network
- Resolution limits
• Report Settings
- Header image import
- Page layout
- Page size
- Auto print report (activation)
Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi
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- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)
• Update & Default
- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
• User accounts
- User account activation
- User account setup
• Activation keys
- 4K recording
• Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Bloqueio / Proteção de configurações avançadas (Advanced Settings):
➤ Settings ➤ Advanced
Recomendamos aos administradores que bloqueiem a seção Configurações Avançadas com uma senha.
Fechado

Aberto

As vantagens são:
• Nenhum usuário tem acesso a
Configurações Avançadas
• O administrador pode usar a tela
de Login de Usuário (ver próxima
seção) usando sua senha para
Configurações Avançadas (sem
Nome de Usuário, somente
Senha). Isto abre a tela protegida
para Configurações Avançadas.
Será possível desativar as contas
de Usuário - caso as informações
da conta de Usuário tenham sido
perdidas.

Contas de usuários para proteção de segurança
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Para proteção avançada de dispositivos e segurança de dados de estudos registrados,
MVR / MVR Pro pode ser bloqueado com contas de usuário.

Habilitar contas de usuário
e adicionar usuários

Nome de usuário

Senha para conta de usuário
<24>
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Por favor, observe:
Uma vez habilitadas as contas de usuário, você precisa saber os
Nomes de Usuário e Senhas para operar MVR / MVR Pro.
MediCapture não tem acesso às informações da conta de usuário e, portanto,
não existe uma "Senha Mestra" (Master Password).
Caso você não se lembre das informações de sua conta de usuário,
MVR / MVR Pro requer uma configuração completa para as configurações padrão de fábrica,
o que significa que muitas de suas informações arquivadas serão perdidas.

Login do usuário com nome de usuário e senha.

Nota: Se a informação da conta do usuário for perdida, o administrador pode fazer o login com sua senha,
configurada para bloquear as Configurações Avançadas (Advanced Settings).
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Configurações de entrada de vídeo especial:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Gravação Picture-In-Picture (PIP)
Ao usar Multi-Input, você pode configurar
o MVR/MVR Pro como Picture-inPicture.
A entrada 2 será exibida como uma
janela na entrada 1.
• Exatamente esta vista é gravada
como uma imagem ou um vídeo na
pasta de estudo do paciente.
• Você pode escolher o tamanho e
posição da janela PIP.
Gravação paralela
Ao usar Multi-Input, você pode configurar
o MVR/MVR Pro como Gravação paralela
(Parallel Recording).
Ambas as entradas, entrada 1 e entrada 2, são gravadas ao mesmo tempo quando você inicia uma gravação.
• Isto cria dois arquivos de vídeo independentes na pasta de estudo do paciente.
• Você somente vê uma entrada na tela da vista ao vivo, a segunda entrada também é registrada.
Nota: você somente pode escolher uma opção para as configurações de entrada de vídeo especial:
PIP ou gravação paralela.
Ambas as funções são limitadas a 1080p60 em ambas as entradas.
Quando uma câmera 4K é conectada à entrada 1, não é possível usar estas opções.

Opções de gravação (Recording Options)
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Limite de tempo do vídeo (Video Time Limit)
Permite escolher os limites de tempo
nas gravações. Por exemplo, você pode
definir um limite de tempo de gravação de
5 minutos.
Gravação de lapso de tempo
A gravação de lapso de tempo é uma
opção para poupar espaço de gravação
no mídia de armazenamento. É útil para
a documentação de operações completas
e longas o processos que possam durar
um período de tempo muito longo.
Você pode tirar instantâneos do vídeo
gravado na função de edição do Arquivo
posteriormente para extrair eventos
importantes como uma imagem capturada.
Atenção: os vídeos gravados no modo de lapso de tempo reproduzem em um tempo muito mais curto
(dependendo da velocidade de lapso de tempo). Não use a gravação de lapso de tempo
quando exigir que a documentação de vídeo seja reprodução de vídeo em tempo real.
Você pode alterar a velocidade (=fator) da gravação de lapso de tempo movendo o controle deslizante.
Exemplo: x60 acelerará a reprodução de vídeo 60 vezes (1 hora de gravação será reproduzida em 1 minuto).
Função de pausa (Pause Function)
Você pode ativar a função Pausa (Pause) opcional.
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Chaves de atualização/ativação
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Atualização de gravação 4K
• O MVR/MVR Pro pode ser atualizado
para gravar em uma resolução
superior a 2160p.
• Seu equipamento de câmara deve
fornecer um sinal em HDMI e
m2160p30.
• Se seu equipamento de câmera
fornecer 4x 3G-SDI no formato QuadSplit (=Square Division) ou 2-Sample
Interleave, o item adicional MVC
Pro HDMI to SDI da MediCapture
converterá seus sinais em HDMI.
• Insira a chave de ativação de 8 dígitos.
A chave é específica para o dispositivo
atual e não pode ser usada com outros
dispositivos.

Contate a MediCapture para obter informações sobre a chave de ativação 4K do MVR/MVR Pro.
O ID de dispositivo único tem de ser fornecido (ver tela Informações).
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Anexo A: especificações do MVR/MVR Pro
Função

Grava imagens estáticas e vídeo em alta definição a partir de fontes de vídeo médicas em um
armazenamento USB, armazenamento interno ou armazenamento de rede.

Caixa

Caixa de metal em aço inoxidável, base metálica em cobre

Botões

Aço inoxidável, resistente a fluidos

Conexões de vídeo
(Sinais de entrada
aceitos)

Entrada 1 (4K /UHD): HDMI (DVI com adaptador)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
- sem sinais de entrelaçamento na Entrada 1
Entrada 2 (HD): HDMI (DVI com adaptador)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*Para gravar sinais de entrada 4K em resolução 4K, "4K recording" precisa ser ativado.
Caso contrário, os sinais de entrada de 4K serão gravados em HD.

Saída de Vídeo

HDMI (DVI com adaptador)
3840x2160p60/50/30/25 (UHD “4K”)
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD)

Resolução de gravação

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*Para gravar sinais de entrada 4K em resolução 4K, "4K recording" precisa ser ativado.
Caso contrário, os sinais de entrada de 4K serão gravados em HD.

Formatos de gravação
de vídeo

MP4: H.264* / HEVC* H.265 High Efficiency Video Coding

Taxa de bits da
gravação de vídeo

H.264* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps
Super quality: (HD 1080): 32 Mbps, (HD 720): 16 Mbps
HEVC* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 8 Mbps, (HD 720): 4 Mbps
Super quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps

Formato de imagem

JPG / PNG

Gravação de som

Microfone Bluetooth,
Auricular com fio com microfone (4 polos),
Microfone USB

Entrada do auricular

Tabela de PIN:
1.
2.
3.
4.

Armazenamento interno

Esquerda
Direita
Comum/terra
Entrada Mic

High speed solid-state memory 128GB
Armazenamento interno maior mediante por encomenda.

Armazenamento externo Unidades USB (unidades flash ou discos rígidos). FAT32 / NTFS / exFAT
Suporte USB

USB3.0, Super speed, 1 conector frontal, 2 conectores traseiros
A carga máxima permitida para os conectores USB traseiros é de 1 A.

Remote

Mini jack de 3,5 mm. Compatível com pedais padrão (não incluídos) e gatilhos de câmera de
contato fechado.

LAN

RJ-45, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bandas operacionais:
2.412-2.472 GHz, 5.18-5.24 GHz, 5.26-5.32 GHz, 5.5-5.70 GHz

Bluetooth

BT4.1+HS, BLE, 2.402-2.480 GHz

Firmware

As atualizações de firmware não afetam a potência de saída de RF. Isto é determinado exclusivamente
pelo projeto dos componentes de hardware.
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Mecânica

MVR Pro com monitor de tela tátil:
Dimensões (LxPxA): 173 x 153 x 50 mm (sem antena), Peso: 1,28kg
MVR sem monitor de tela tátil:
Dimensões (LxPxA): 160 x 150 x 40 mm (sem antena), Peso: 1,00kg

Ambiente

Operacional: temperatura ambiente -20 a +40 °C, pressão de ar entre 700 to 1060hPa,
umidade entre 30 e 75% (sem condensação)
Armazenamento e transporte: temperatura ambiente -40° to +85° C, pressão de ar entre
700 e 1060 hPa, umidade entre 0 e 93% (sem condensação)

Proteção contra a
penetração de líquidos:

IP20 (= não protegido)

Grau de proteção na
presença de misturas
inflamáveis:

Este dispositivo não está protegido contra explosões

Alimentação

CA de 100-240 V, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, tomada de CA de 3 pinos

Fusível

T1AH, 250V

Conteúdo do kit

Gravador MVR/MVR Pro, unidade flash USB, cabo HDMI, antena Wi-Fi/BT, adaptador HDMI to DVI,
adaptador de cabo remoto dividido, cabo de alimentação, controle remoto de IR, pés de borracha (4),
Instruções de Uso (English)

(Não opere este dispositivo em atmosferas inflamáveis)

(*) H.264 é licenciado via MPEG LA, HEVC é licenciado via Access Advance LLC e MPEG LA.
Conformidade / Certificação / Classificação
Conformidade e
certificação

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Medical Equipment Safety
EN 60601-1-2:2015 – Electro Magnectic Compliance EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Usability
EN 50581:2012 – Restriction of hazardous substances
Este dispositivo cumpre a IEC/EN 62479:2010 para equipamentos eletrônicos e elétricos de baixa
potência com as restrições básicas relacionadas à exposição humana a campos eletromagnéticos
(10 MHz a 300 GHz)

Classificação

Equipamento de classe I/modo de operação: contínuo
Sem AP/APG. Nenhuma peça aplicada.
Nota: Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conformité Européenne (Conformidade Européia)
Médico — equipamento médico geral relativamente a choque elétrico, incêndio e perigos mecânicos
apenas de acordo com as normas IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) e
CAN/CSA-C22.2 n.º 60601-1 (2014)
Em conformidade com WEEE
Em conformidade com RoHS
Regulamento 2017/745 para Dispositivos Médicos (MDR 2017/745)

Parte 15 da FCC, Subparte B, Classe B das Regras de emissão da FCC.
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FCC compliance information
This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certification and approvals, including authority to operate this device.
We MediCapture® Inc., 2250 Hickory Road, Suite 200 Bd., Plymouth Meeting, PA 19462 USA, Phone +1 610-238-0700, declare under
our sole responsibility that the product MVR / MVR Pro complies with Part 15 Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following to conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID: 2AFDI-ITCNFA324
Operations in the 5.15-5.725GHz band are restricted to indoor usage only.
The antenna-to-user (bystander) separation distance must be greater than 20 cm.
Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended
operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible
from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Diretiva 2014/53/UE para equipamentos de rádio da União Européia
(European Union Radio Equipment Directive 2014/53/EU)
MediCapture declara que os equipamentos de rádio dos tipos MVR e MVR Pro estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Este produto opera na faixa de 2,4-2,483 GHz com uma potência de saída de RF operacional inferior a 18,3 dBm e.i.r.p.
Este produto opera na faixa de 5,15-5,35 GHz com uma potência de saída de RF operacional inferior a 18 dBm e.i.r.p.
Este produto opera na faixa de 5,47-5,725 GHz com uma potência de saída de RF operacional inferior a 18 dBm e.i.r.p.
As operações na faixa de 5,15-5,725 GHz são restritas apenas ao uso em interiores.
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Anexo B: garantia limitada da MediCapture
A MediCapture Inc. (“MediCapture”) garante que o(s) produto(s) listado(s) abaixo está(ão) livre(s) de defeitos de material e fabrico
durante um período de um (1) ano. Caso seja necessário o serviço de garantia, o período de garantia será prorrogado pelo número
de dias necessários para restaurar a operação normal e devolver o(s) produto(s).
Dispositivo de gravação de imagens médicas MediCapture MVR/MVR Pro
Condições de garantia
Se, durante o ano que se segue imediatamente à data da compra, um produto abrangido por esta garantia possuir um defeito de
material ou fabrico, MediCapture (ou um serviço de assistência autorizado pela MediCapture) irá restaurar o produto à sua condição
original de funcionamento sem cobrar pelas peças ou mão de obra. Nota: a MediCapture reserva-se o direito de usar subconjuntos
recondicionados como substituições em garantia.
Esta garantia se aplica apenas aos produtos vendidos por revendedores autorizados pela MediCapture para vender tais produtos e
é assegurado apenas pelo comprador original.
ESTA GARANTIA É APLICÁVEL NOS CINQUENTA (50) ESTADOS DOS EUA E DISTRITO DE COLÔMBIA APENAS. NÃO É
APLICÁVEL NAS POSSESSÕES OU TERRITÓRIOS DOS EUA OU EM QUALQUER OUTRO PAÍS. ESTA É A ÚNICA GARANTIA
EXPRESSA QUE A MEDICAPTURE FAZ EM CONEXÃO COM O(S) PRODUTO(S) ACIMA LISTADO(S). QUAISQUER GARANTIAS
APLICÁVEIS A ESTES PRODUTOS SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DA GARANTIA EXPRESSA. A MEDICAPTURE NÃO SERÁ
RESPONSÁVEL POR PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, INCONVENIÊNCIA, DESPESAS POR EQUIPAMENTOS DE
SUBSTITUIÇÃO OU SERVIÇOS, CUSTOS DE ARMAZENAMENTO, PERDA OU CORRUPÇÃO DE DADOS OU QUAISQUER
OUTROS DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELO USO OU MAU USO OU INCAPACIDADE
PARA USAR O(S) PRODUTO(S) ACIMA LISTADO(S), INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA LEGAL EM QUE SE BASEIA O PEDIDO
E MESMO QUE A MEDICAPTURE TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. EM NENHUM CASO
SERÁ A COBRANÇA DE QUALQUER SERVIÇO DA MEDICAPTURE SUPERIOR AO MONTANTE DO PREÇO DE COMPRA DO(S)
PRODUTO(S) LISTADO(S) ACIMA E CAUSADOR DO ALEGADO DANO. SEM LIMITAR O PRECEDENTE, VOCÊ ASSUME TODOS
OS RISCOS E RESPONSABILIDADE POR PERDA, DANOS OU LESÕES A VOCÊ E SUA PROPRIEDADE E PARA OS OUTROS,
SUAS PROPRIEDADES DECORRENTES DO USO OU USO INDEVIDO, OU INCAPACIDADE DE USO; O(S) PRODUTO(S) ACIMA
LISTADO(S) NÃO CAUSADOS DIRETAMENTE POR NEGLIGÊNCIA DA MEDICAPTURE (ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM
LIMITAÇÕES DE DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS
INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, PORTANTO, A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ).
Esta garantia fornece-lhe direitos legais específicos. Você também poderá ter outros direitos que variam de estado para estado.
No caso de quaisquer provisões desta garantia sejam inexequíveis, todas as provisões restantes deverão permanecer em vigor.
Responsabilidades do proprietário
■ Leia totalmente o Instruções de Uso.
■ O registro de garantia não é necessário. No entanto, caso seja necessário o serviço de garantia, você deve ser capaz de
fornecer prova da data de compra e identidade do vendedor que fez a venda (MediCapture ou um revendedor autorizado).
Guarde seu recibo e fatura de compra.
■ Certifique-se de que a prova de compra que você guardar contém o número de série e corresponde ao número da
unidade que adquiriu.
■ Dependendo de onde você comprou sua unidade, notificar prontamente a MediCapture ou qualquer revendedor
autorizado de quaisquer avarias após a entrega.
■ Caso seja necessário serviço, devolva o produto a um centro de serviço autorizado da MediCapture. Todas as
remessas devem ser PRÉ-PAGAS. Não serão aceites remessas PAGAS NO ATO DE ENTREGA. Produtos reparados
na garantia pela MediCapture ou um centro de serviço autorizado serão devolvidos ao remetente PRÉ-PAGO.
■ Os produtos devolvidos para o serviço (dentro ou fora da garantia) DEVEM ter um número de Autorização de
Devolução de Mercadoria (ADM) (Return Merchandise Authorization (RMA)) emitido pela MediCapture ou por um
centro de serviço autorizado.
Exclusões
IMPORTANTE:as seguintes condições podem provocar tornar a garantia inexequível.
■ Compra do produto listado acima de revendedores NÃO autorizados pela MediCapture para vender o produto.
■ Alteração ou remoção da marca comercial, nome ou número de identificação ou número de série dos produtos.
■ Uso de peças ou suprimentos (exceto os vendidos pela MediCapture) que podem causam danos aos produtos.
■ Falhas de produtos que são o resultado de: negligência, abuso, mau uso, modificação ou danos acidentais.
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