CARREGADOR SEM FIO PARA
TERAPIA DBS MEDITRONIC

MODELO WR9200 PARA DISPOSITIVOS RC ACTIVA™

Guia Rápido
RECARGA DO SEU CARREGADOR

1 Conecte o cabo USB na base.
o cabo USB no adaptador de energia e conecte o adaptador
2 Conecte
em uma tomada na parede. A base deve ficar sobre uma superfície
plana enquanto estiver conectada.

o carregador, com fundo para cima, dentro da base. Deixe
3 Coloque
seu carregador ligado à base entre as sessões de recarga para
manter a carga total.

ATENÇÃO: Se você estiver carregando seu recarregador pela
primeira vez, é importante completar a carga sem retirar o carregador
da base para retirar corretamente do modo de transporte.
Carregando

Totalmente
carregado

4

Quando seu recarregador estiver totalmente carregado, o ícone da
bateria será exibido conforme mostrado na figura

EMPARELHAMENTO DO CARREGADOR AO APP
*O aplicativo do carregador é opcional e não é necessário para carregar o implante

1
2
3
4

Ligue e destrave seu aparelho portátil
Abra o aplicativo do carregador tocando
no ícone do app ( )
Ligue seu carregador
No app do carregador, pressione Connect.

5

Pressione Scan Code.
Observação: Pressione “Allow” (Permitir) no pop-up que
solicita acesso à camera, se necessário.

6

Aponte a câmera do aparelho para o código digitalizável
no carregador, mantendo todo o código visível na tela do
aparelho, até receber a confirmação no aparelho de que o
emparelhamento está completo.

Para vídeos de tutoriais, visite Medtronic.com/myDBSRecharger
Veja instruções adicionais no verso.
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RECARGA DE SEU IMPLANTE
Carregando

Totalmente
Carregado

1

Verifique o nível da bateria do
carregador e recarregue seu
carregador, se necessário.
Veja "Recarga do seu carregador" no
outro lado para instruções.

2

3

Coloque o carregador em seu campo
cirúrgico ou cinto e posicione os dois
círculos concêntricos sobre o campo
cirúrgico e o carregador sobre o local
do neuroestimulador.
Observação: Use o contrapeso ao usar o
campo cirúrgico para equilibrar o
carregador.
Ligue seu carregador O carregador
apitará até que seja conectado ao
seu neuroestimulador.

INDICADORES DO SEU CARREGADOR
Tom

Luz

Tom de bip
repetitivo

Significado
Carregador está
buscando o
neuroestimulador
Girando
Neuroestimulador
encontrado

2
tons,
aumenta
ndo
o
volume

Acesa

Observação: Se você
ouvir 3 tons adicionais,
veja o Indicador de
Substituição Eletiva na
linha seguinte.

Indicador de
Substituição Eletiva
3 tons no
mesmo
volume

Acesa

Consulte o
programador do
paciente ou manual do
app de terapia do
paciente para obter
mais informações.
Carregando
neuroestimulador

Nenhum
Pulsando
normal
Sessão de carga
concluída.
Série A
de tons
Aumenta
ndo
volume

Acesa
Neuroestimulador não
encontrado

2 tons,
baixando
volume e
repetitivo
2 tons,
baixando
volume e
repetitivo

ou
Outro alerta/erro
Piscante

Verifique o app para
mais informações
Bateria do carregador
está baixa.

Piscante

USANDO O APP OPCIONAL DO CARREGADOR

1

1

2
3

4

2
3
4

Botão Menu (

) – Pressione para
acessar as configurações de velocidade
de carga e informações do app. O
carregador está configurado para
velocidade rápida como padrão.
Ícone Bateria do Neuroestimulador
– Status da bateria do
neuroestimulador. O número ao lado
desta imagem indica o estado da carga
da bateria do neuroestimulador.
Ícone de Conexão – Seu status de
conexão entre o carregador e seu
neuroestimulador.

Botão do Carregador – Pressione
para visualizar o status da bateria do
carregador e alterar o volume do seu
carregador.

