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O Liver Assist da XVIVO B.V. é um sistema de bombeamento que proporciona a perfusão 
dupla e isolada de fígados, com termorregulação e oxigenação, durante o período entre a 
hepatectomia do dador e o transplante hepático do recetor.  
 
O Liver Assist é um sistema modular constituído por cinco módulos principais: 

• Bomba VP (para a perfusão da Veia Porta) 

• Bomba AH (para a perfusão da Artéria Hepática) 

• Unidade térmica 

• Carrinho, incluindo tampo de mesa 

• Conjunto descartável 
 
O Liver Assist apenas pode ser utilizado com os seguintes conjuntos descartáveis:   

• NL40046511, referência: 11.451. 
 
O Liver Assist inclui os seguintes acessórios reutilizáveis: 

• Cabo de alimentação da unidade térmica 

• Cabo de alimentação entre as bombas (VP e AH) e a unidade térmica  

• Cabo de dados entre as bombas (VP e AH) e a unidade térmica 

• Cabos do sensor de pressão (2x)  

• Sensores de temperatura (3x) 

• Sensores de fluxo (2x) 

• Instruções de Utilização 

• Tubagem de água térmica 

• Acopladores para tubos de água (2x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:  Liver Assist com unidades de bomba, unidade térmica e suporte amovível conectado ao 
carrinho 
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O Liver Assist destina-se a ser utilizado no âmbito da perfusão mecânica ex-situ e isolada, 
com termorregulação e oxigenação, de fígados provenientes de dadores, durante um 
período máximo de 6 horas. 
 
O LIVER ASSIST foi concebido para ser utilizado por profissionais devidamente formados, 
num ambiente profissional hospitalar. Os utilizadores devem estar familiarizados com a 
prática médica corrente de perfusão de órgãos. Existem dois tipos de utilizadores deste 
dispositivo: 

• cirurgiões devidamente esterilizados, que efetuam a ligação do órgão aos tubos do 
conjunto descartável e determinam as condições da perfusão. Após o 
procedimento, devem avaliar a qualidade do órgão para o respetivo transplante e 
retirá-lo do dispositivo.  

• perfusionistas, não esterilizados, que preparam o dispositivo para ser utilizado, 
colocam e preparam o sistema descartável, e utilizam o dispositivo durante o 
período da perfusão. Após o procedimento, procedem à limpeza do dispositivo.  

 
Indicações de Utilização 
O LIVER ASSIST é indicado para a realização da perfusão mecânica, em ambiente 
hospitalar, de fígados com origem em todos os tipos de dadores mortos, tanto hipotérmicos 
como normotérmicos, preservados em vez de armazenados a frio estático, ou 
recondicionados após o armazenamento a frio estático. O dispositivo destina-se a melhorar 
o resultado dos transplantes de fígados provenientes de dadores que preencham os 
critérios normalizados, ou à avaliação da viabilidade dos fígados de dadores de critérios 
expandidos ou descartados. 

 

 
 Figura 2: Vista frontal e traseira das bombas. 
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Figura 3: Vista do lado direito e esquerdo das bombas 

 
1. Painel de controlo 
2. Garrafa de oxigénio 
3. Compartimento da garrafa de 

oxigénio  
4. Entrada de alimentação elétrica 
5. Ligação do cabo de dados  
6. Conexão USB 
7. Pino de ligação equipotencial 
8. Etiqueta do produto 

9. Junta de parafuso 
10. Conexão da temperatura do 

reservatório (T2) 
11. Conexão da temperatura da 

perfusão (T1) 
12. Conexão do cabo do sensor de 

pressão 
13. Conexão do sensor de fluxo 
14. Acoplamento da bomba magnética 
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Painel de controlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Painel de controlo. 
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Figura 5: Vista frontal e traseira da unidade térmica 

 
 
 

 
 
Figura 6: Vista do lado direito e esquerdo da unidade térmica 
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Figura 7: Acessórios da unidade térmica: conectores rápidos da água térmica, indicador de fluxo, 
acoplamento e tubagem da água térmica 

 

 
15. Reservatório térmico 
16. Entrada de alimentação elétrica 
17. Ligação do cabo de dados 
18. Saída de alimentação elétrica 
19. Pino de ligação equipotencial 
20. Etiqueta do produto 
21. Conexão a parafuso para a 

fixação no carrinho 
22. Conector de entrada da água 

térmica 

23. Conector de saída da água 
térmica 

24. Aberturas de entrada de ar  
25. Aberturas de saída de ar  
26. Conector da água 
27. Acoplador da tubagem de água 
28. Indicador de fluxo  
29. Válvula de descarga da água 

 29a   Balão de extração de ar da      
tubagem térmica 
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Figura 8: Carrinho 

 
 

30. Mesa  
31. Suporte do reservatório de órgãos 
32. Barra de empurrar 
33. Suporte do oxigenador 

34. Furos de parafusos para conexão 
das bombas e da unidade térmica 

35. Etiqueta do produto 
36. Suporte do sensor de pressão 
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Figura 9. Conjunto descartável 
 

37. Tampa esterilizada com pano 
38. Tampa interior 
39. Reservatório esterilizado 
40. Linha de enchimento VP 
41. Sensor de pressão VP 
42. Conexão do sensor de 

temperatura T2 
43. Linha de amostra VP 
44. Oxigenador VP 
45. Linha de oxigénio VP 
46. Cabeça da bomba VP 

47. Tubo do sensor de fluxo VP 
48. Linhas de perfusão VP 
49. Linha de bílis 
50. Linha de enchimento AH 
51. Sensor de pressão AH 
52. Linha de amostra AH 
53. Linha de oxigénio AH 
54. Oxigenador HA 
55. Cabeça da bomba HA 
56. Tubo do sensor de fluxo HA 
57. Linhas de perfusão HA 
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Podem ser encomendadas (novamente) as seguintes peças, acessórios e materiais 
descartáveis do Liver Assist: 
 

Artigo Referência 

Liver Assist 11.01.101 

Bomba (VP) 11.01.201 

Bomba (AH) 11.01.202 

Unidade térmica 11.01.203 

Carrinho 11.01.204 

Mesa de trabalho 11.01.212 

Descartável NL40046511 11,451 

Sensor azul da temperatura 05.01.301 

Sensor vermelho da temperatura 05.01.302 

Sensor de fluxo ¼” 05.01.303 

Reservatório de recolha de bílis 11.01.501 

Cânula de recolha de bílis -  8 Fr 11.01.546 

Cânula para perfusão de órgãos -   8 Fr 05.01.507 

Cânula para perfusão de órgãos - 10 Fr 05.01.503 

Cânula para perfusão de órgãos - 12 Fr 05.01.504 

Cânula para patch - pequena 05.01.508 

Cânula para patch - média 05.01.509 

Cânula para patch - grande 05.01.510 

Cânula aórtica - 25 Fr 11.01.519 

Cânula portal -25 Fr 11.01.520 

Conjunto de tubagem de água térmica 11.01.326 

Cobertura térmica  05.01.331 

Formação 11.01.801 

Manutenção periódica 05.01.802 

 
 
Consulte a página 2 para as informações de endereço, ou envie o seu pedido para: 
order.xnl@xvivogroup.com  
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Bomba de perfusão: Bomba rotativa, pulsátil 60 BPM (AH) + contínua (VP) 

Fluxo de perfusão: AH:  até 570 ml/min a 12 °C/até 1 L/min a 37 °C 
VP:  até 500 ml/min a 12 °C/até 2 L/min a 37 °C 

Pressão de perfusão: AH:  até 50 mmHg a 12 °C/até 90 mmHg a 37 °C 
VP:  até 11 mmHg a 12 °C/até 16 mmHg a 37 °C 

Temperatura de perfusão: 12 °C - 37 °C 

Precisão: Pressão: ± 1,5% ou 1 mmHg 
Fluxo: ± 0,07 L/min 
Temperatura: ± 1 °C 

Solução de perfusão: Qualquer solução de preservação certificada de perfusão 
mecânica (2 a 4 L) 

Valores exibidos: Tempo de perfusão, fluxo, pressão, temperatura, temperatura 
do reservatório, resistência vascular, menu, mensagens 

Alarme:  Pressão do nível sonoro do alarme: 65 dB(A) 

Capacidade da bateria:  20 minutos 
(Bateria de iões de lítio, 11,25 V / 8850 mAh / 99,6 Wh) 

Carregamento da bateria: Autocarregável quando ligada à eletricidade (mín. 8 h) 

Potência:  CA 110V/60 Hz ou 230V/50 Hz  880 VA 

Fusíveis (AH/VP): Littelfuse: 0215002.txp 2AT 250V HBC 

Unidade térmica dos 
fusíveis: 

Littelfuse: 0215008.txp 8AT 250V HBC 

Carga máxima no tampo da 
mesa:  

15 kg, incluindo os órgãos e a solução de perfusão 

Transporte e condições de 
armazenamento: 

5 a 40 °C, 30 a 85% HR 
Pressão atmosférica: 50,0 kPa a 106,0 kPa 

Condições de 
funcionamento: 

Temperatura ambiente 18 a 24 °C, 30 a 85% HR 
Pressão atmosférica: 70,0 kPa a 106,0 kPa 
Nível de ruído de fundo: < 50 dBA 
Não utilizar o dispositivo numa área com pouca ventilação 

Vida útil do produto: 7 anos 

Dimensões:  1120 mm x 925 mm x 625 mm 

Peso  81 kg 

Proteção de entrada: IP20 
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O Liver Assist é enviado em embalagens de cartão separadas. O dispositivo tem de ser 
desembalado, verificado e instalado por um indivíduo devidamente autorizado pela XVIVO. 
 

• Colocar o carrinho na posição correta (figura 8).  

• Posicionar as bombas e a unidade térmica no carrinho; a bomba AH do lado 

esquerdo e a bomba VP do lado direito (figura 1).  

• Fixar as bombas e a unidade ao carrinho, com 2 parafusos (34). 

• Fixar o suporte de alumínio (33) do sistema descartável ao lado esquerdo e direito 

do carrinho, prendendo-o com o grampo de aperto. 

• Ligar o cabo de dados incluído às unidades do Liver Assist, utilizando o conector 

de dados no painel traseiro do dispositivo (5) (17) (5). 

• Ligar o cabo de alimentação à entrada IEC situada no painel traseiro da unidade 

térmica (18). 

• Ligar a união em Y do cabo de alimentação às bombas e à unidade térmica (4) (16).  

• Ligar o cabo de alimentação a uma corrente com ligação à terra. 

• Ligar o Liver Assist ao conector de equalização de potencial do hospital utilizando 

um cabo de ligação equipotencial, de forma a garantir a equalização do potencial 

do Liver Assist com outros dispositivos médicos (consultar a norma IEC 60601- 1 

para equipamentos elétricos para medicina). 

• Desinfetar a unidade térmica, conforme descrito na secção 4.2. 

 
    

 
 
 
 
 
  

A ligação à corrente deve ser de fácil acesso, de forma a ser possível desligar a 
alimentação do dispositivo. 
 
Não substituir o cabo de alimentação IEC nem os fusíveis. Esta modificação anulará a 
garantia, para além de que infringe a conformidade do Liver Assist com os requisitos da 
Diretiva 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos. 
 
Não bloquear as aberturas de entrada e saída de ar da unidade térmica. 
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• Ligar o Liver Assist, pressionando o botão de energia no painel de controlo. 

• Aguardar até concluir o autoteste.  

• Pressionar o botão OK para ativar o procedimento de configuração. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

• Desembalar um circuito de perfusão estéril.  

• Ligar o sensor de pressão, embalado em separado, às linhas de pressão da VP e 

da AH do circuito de perfusão. Certifique-se de que estes estão bem ligados, de 

forma a manter a esterilidade. 

• Colocar o reservatório dos órgãos no suporte da mesa, utilizando o tubo vermelho 

do lado arterial (AH) e o tubo azul do lado portal (VP). 

• Colocar os oxigenadores nos respetivos suportes (figura 10). 

 

  

Figura 10: Ligação do oxigenador ao suporte 

Conectar DESCARTÁVEL 
 

Pressionar para continuar 

Conectar DESCARTÁVEL 
 

Pressionar para continuar 

VEIA PORTA ARTÉRIA HEPÁTICA 

Antes de iniciar o procedimento, verificar as unidades, o carrinho, os sensores, 
os cabos e as ligações. Não utilizar um dispositivo danificado. 
 

Uma sequência de mensagens irá orientá-lo através do processo de configuração e 
execução. Irão surgir mensagens adicionais quando forem necessárias ações; 
consultar a secção 6.1.  
O número da versão do firmware é exibido durante o arranque. Para obter 
informações completas sobre a versão, pressionar o botão OK durante o autoteste 
para ver o número de compilação. 
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• Antes de colocar a cabeça da bomba no acoplamento da bomba magnética, 
remover o dispositivo de fixação de metal marcado com uma etiqueta laranja 
“remover antes de utilizar”. 

• Ligar a cabeça da bomba ao acoplamento da bomba magnética situado nas partes 
exteriores das bombas do Liver Assist (figura 3, peça 14). Empurrar a cabeça da 
bomba no acoplamento e rodar a cabeça da bomba para bloqueá-la, ver figura 11; 
certificar-se de que está devidamente colocada. A saída das cabeças da bomba 
deve estar orientada na horizontal para remover facilmente o ar das cabeças da 
bomba. 
 

  
Figura 11:  Ligação da cabeça da bomba 

 

• Ligar os oxigenadores à fonte de oxigénio, utilizando o tubo verde com o filtro de 

gás incorporado. 

• Ligar a tubagem de água térmica aos oxigenadores, utilizando os conectores da 
água (26). 

 
Fonte de gás: 
Aconselha-se a utilização da fonte de gás do bloco operatório. Consulte as instruções do 
oxigenador para os requisitos da fonte de oxigénio.  
Se não houver uma fonte de oxigénio/gás disponível, pode ser utilizada uma garrafa. Se 
utilizar uma garrafa, certifique-se de que esta contém gás suficiente. A XVIVO não se 
responsabiliza pela utilização incorreta da fonte de gás. 
 

 
 
 

 

• Colocar os sensores de pressão de cada lado da mesa (36). 

• Ligar os cabos dos sensores de pressão às bombas (12) e aos sensores de 

pressão.  

• Ligar os sensores de temperatura (10,11) de acordo com as cores (figura 12) 

• Ligar o sensor T1 da AH (vermelho) à saída do oxigenador da AH, e o sensor T1 

da VP (vermelho) à saída do oxigenador da VP (figura 9 e 14). 

• Ligar o sensor T2 da VP (azul) à linha de perfusão da VP.  

• Conectar o sensor de fluxo (13). 

• Certifique-se de ligar os conectores dos sensores com o ponto vermelho virado para 

cima. 

 

Empurrar
Rodar

O Liver Assist não deve ser utilizado em contacto com agentes, gases ou 
líquidos inflamáveis, ou num ambiente rico em oxigénio. 
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Figura 12: Ligação dos sensores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Ligação do sensor de fluxo ao sistema descartável 

 

   
 
 

 

Cada sensor é diferente e não é intercambiável. Ligar os sensores aos 
respetivos conectores; caso contrário, estes podem provocar danos.   
 
Não derramar líquidos nos conectores eletrónicos; isto pode originar uma 
alteração dos valores de medição ou um alarme. 
 
Não colocar uma carga superior a 15 kg no tampo da mesa, incluindo os 
órgãos e líquidos. 

 

Abrir o sensor de fluxo, pressionando o dispositivo de fixação de 
alumínio para libertar a tampa. Abrir a tampa e prender o sensor à volta 
do tubo de silicone.  
Pressionar a tampa para fechar o sensor. 

Certifique-se de que a seta no sensor de fluxo está apontada na mesma direção do 
fluxo no tubo (na direção do reservatório). A ligação incorreta deste sensor originará 
uma medição de fluxo errada. 
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Figura 14: Ligação do sensor de temperatura ao sistema descartável 

 
 

• Para encher o circuito, ligar as 2 linhas de enchimento embaladas em separado aos 

oxigenadores VP e AH, ver figura 15. Certifique-se de que estes estão bem ligados, 

de forma a manter a esterilidade.    

• Remover a tampa amarela de extração de ar em ambos os oxigenadores, ver figura 

15. Não eliminar as tampas amarelas, armazená-las cuidadosamente.  

• Encher o sistema com a solução de perfusão escolhida (mín. 2 L) através das linhas 

de enchimento. A seguir ao enchimento, fechar as linhas de enchimento pelas 

braçadeiras e válvulas rotativas para evitar fugas involuntárias.  

 

 
Figura 15:  Ligação da linha de enchimento 

 
 
 

• Quando o sistema tiver sido devidamente abastecido, pressionar o botão OK para 

avançar. 

 

 

pressionar 

rodar 



 

 
11.01.601.7c PT  Página 19 de 39 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Começar por preparar o lado da VP. De seguida, preparar o lado da AH. 

• Pressionar os botões para cima e para baixo das bombas VP e AH para alterar a 

velocidade do fluxo. A variação da saída da bomba irá remover o ar da tubagem do 

circuito descartável. 

• Extrair o ar do oxigenador pela válvula de extração de ar se nenhuma linha de 
amostra estiver ligada ao oxigenador. Se estiver ligada uma linha de amostra ao 
oxigenador, extrair o ar do oxigenador pela linha de amostra.  
Remover primeiro a tampa da válvula de extração de ar ou a linha de amostra. 
Rode a válvula vermelha de extração de ar do oxigenador para baixo (filtro pré-
arterial) e aspire até o ar ser extraído. Mude a válvula vermelha para cima (filtro 
pós-arterial) e aspire novamente até todo o ar ser extraído. Mude a válvula para a 
posição fechada (posição central) e coloque a tampa na válvula de extração de ar 
ou na linha de amostra. 

• Se aplicável, extrair o ar de ambos os lados da linha de amostra.  

• Colocar novamente as tampas amarelas em ambos os oxigenadores. 
 
É de salientar que apenas a bomba da VP é capaz de ler o estado da unidade térmica.  

• Ligar a tubagem de água (26) aos oxigenadores. 

• Encher o reservatório de água (15) da unidade térmica com 3 litros de água 

desmineralizada. 

• Utilizar o balão de extração de ar da tubagem térmica (29a) para ativar uma 

circulação inicial nos tubos térmicos. 

 
Certifique-se de que a bomba de água térmica nunca fica sem água! Utilizar apenas 
água desmineralizada (gelo opcional) no reservatório térmico.  
 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE PREPARAÇÃO 
Pressionar -/+ para ajustar 

Saída da bomba:    .. % 
Pressionar para continuar 

 

Apenas utilizar uma solução de perfusão mecânica certificada com o Liver 
Assist.  
Verificar o rótulo da solução de perfusão para garantir que esta é destinada à 
perfusão mecânica. Se tiver dúvidas relativamente às soluções adequadas, 
contacte a XVIVO para obter informações sobre os tipos de perfusato 
recomendados para a utilização com o Liver Assist.  
A utilização de soluções que não sejam de perfusão mecânica com o Liver 
Assist poderá originar a danificação dos órgãos ou causar complicações. 
 

SISTEMA DE PREPARAÇÃO 
Pressionar -/+ para ajustar 

Saída da bomba:    .. % 
Pressionar para continuar 

VEIA PORTA ARTÉRIA HEPÁTICA 
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• Retirar a tampa no topo do sensor de pressão (transdutor) e colocar uma seringa 

esterilizada na abertura (figura 15).  

• Durante a aspiração com a seringa, puxe a aba azul até extrair o ar da linha de 

pressão e a seringa conter solução de perfusão suficiente. 

• Remover a seringa e substituir a tampa. Rodar a válvula do sensor de pressão 

(transdutor) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir o sensor, 

para a medição da pressão atmosférica, e retirar a tampa (ver figura 15) 

• Pressionar o botão OK para repor a zero o sensor de pressão atmosférica. Este 

passo irá demorar alguns segundos.  

• Rodar novamente a válvula do sensor de pressão para a posição (final) de medição 

(no sentido dos ponteiros do relógio, ver figura 15). 

• Colocar novamente a tampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Preparação e reposição a zero do sensor de pressão 

 
 
  

Reposição a zero da pressão 
Rodar a 

válvula do transdutor 
Pressionar para continuar 

Reposição a zero da pressão 
Rodar a 

válvula do transdutor 
Pressionar para continuar 

 

ARTÉRIA HEPÁTICA VEIA PORTA 

Aspirar 
perfusato 

Pressionar OK 
para repor a zero 

Posição de 
início 

Linha de preparação e 
transdutor 

Posição de 
reposição a zero 

Posição de medição Substituir tampa 
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• Utilizando os botões para cima e para 

baixo, definir a temperatura pretendida da solução de perfusão. 

• Pressionar o botão OK para confirmar e avançar para o passo seguinte. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Definir a pressão de perfusão desejada das bombas AH e VP. 

• Pressionar o botão OK para confirmar e avançar para o passo seguinte. 

 
 
 
 
  

Configurar pressão 
Pressionar -/+ para ajustar 

Valor:   .. mmHg 
Pressionar para continuar 

Configurar ponto de ajuste de temperatura 
Pressionar -/+ para ajustar 

Valor:   .. °C 
Pressionar para continuar 

Configurar pressão 
Pressionar -/+ para ajustar 

Valor:   .. mmHg 
Pressionar para continuar 

VEIA PORTA ARTÉRIA HEPÁTICA 

Antes de avançar para o próximo passo, certifique-se de que a válvula do 
sensor de pressão se encontra na posição correta (figura 14).  
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• Ligar a fonte de oxigénio e ajustar o fluxo para alcançar a saturação necessária 

(consultar o manual do utilizador do oxigenador para obter o fluxo máximo). 

• Proceder à canulação do coto aórtico (24 Fr, a direito) e da veia porta (24 Fr, com 

curva). 

• Abrir o pano esterilizado para criar uma zona esterilizada. 

• Colocar o fígado no reservatório. 

• Extrair o ar e conectar as cânulas aos respetivos tubos de entrada. 

• Iniciar a perfusão arterial e portal.  

• Fechar a tampa interior e exterior do reservatório. 

 

 
 

 

 

 
 

 Figura 15: Correções da perda de pressão  
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Ao utilizar cânulas pequenas (<24 Fr), tenha em conta a queda de pressão. 
Consulte a seguinte figura para a respetiva correção. 
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Durante a perfusão, a medição dos valores será exibida no ecrã. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Durante a perfusão, os valores de referência de pressão e temperatura podem ser alterados 
pressionando os botões para cima e para baixo (unidade VP para a temperatura).  
Para alterar a pressão, pressionar os botões para cima e para baixo da bomba VP até o ecrã 
exibir o valor pretendido; para confirmar, pressionar o botão OK. 
Agora, a temperatura também pode ser alterada, utilizando os botões para cima e para baixo. 
Definir o valor pretendido e confirmar, pressionando o botão OK. Serão utilizadas a pressão 
e a temperatura definidas. 
Abaixo de 12 °C, o sistema arrefece continuamente, em vez de regular para uma determinada 
temperatura definida, de forma a permitir uma temperatura de perfusão mais baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configurar ponto de ajuste de 
temperatura 

Pressionar -/+ para ajustar 
Valor:  .. C 

Pressionar para continuar 

Depois de iniciar o procedimento da perfusão, verificar todas as ligações e se 
o fluxo e as pressões atuais correspondem aos valores pretendidos. 
Certifique-se de que o dispositivo funciona devidamente e que não ressoa, 
produz ruído excessivo ou apresenta outras falhas. 
 
Se surgir algum erro ou avaria, consulte a secção de resolução de problemas 
no capítulo 6 do presente manual. Se esta secção não resolver o seu 
problema, contacte pessoal técnico qualificado ou a XVIVO. 
 
Se a perfusão for irrecuperável, continue a preservação através do 
armazenamento a frio estático. 

Execução: 00:15:27 
Pressão: .. mmHg 

 
RV:  .. mmHg/mL/min 

 

Configurar pressão 
Pressionar -/+ para ajustar 

Valor: .. mmHg 
Pressionar para continuar 

ARTÉRIA HEPÁTICA 

Em caso de emergência, pressionar os botões das bombas para interromper o 
funcionamento do Liver Assist; o dispositivo irá parar as bombas.  
 

Execução: 00:15:27 
T Return: .. C 

Pressão: .. mmHg 
RV:  .. mmHg/L/min 

VEIA PORTA 

Configurar pressão 
Pressionar -/+ para ajustar 

Valor: .. mmHg 
Pressionar para continuar 

ARTÉRIA HEPÁTICA 

VEIA PORTA 
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Desligar o Liver Assist irá repor todos os valores para as definições do fabricante.  
 
Observação: O sistema possui limites de fluxo e de pressão consoante a temperatura, de 
forma a prevenir a ocorrência de danos ou a perda dos órgãos. Trata-se de valores 
predefinidos de segurança, que não podem ser alterados. Se o limite for alcançado, o 
dispositivo reduzirá a velocidade da bomba  
para manter uma pressão e um fluxo de perfusão seguros.  
 
As pressões permitidas a temperaturas diferentes são representadas na figura 16. 
 

 
Figura 16: Limites de pressão 

 
 
Os fluxos permitidos a temperaturas diferentes são representados na figura 17. 
 

 
Figura 17: Limites de fluxo 
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O Liver Assist pode ser alimentado pela bateria por um período de tempo limitado (20 
minutos) para permitir o respetivo transporte dentro do hospital, de uma divisão para outra, 
durante o procedimento de perfusão. Durante o transporte, a perfusão continua, mas o 
controlo da temperatura fica indisponível. Quando o dispositivo for desligado da corrente 
para ser transportado, irá soar um alarme de aviso a cada minuto, para recordar que está a 
ser alimentado pela bateria. Desde então, possui de cerca de 20 minutos para ligar o 
dispositivo à corrente ou mudar para o armazenamento a frio. Se o transporte demorar 
demasiado tempo, irá soar um alarme quando a bateria estiver fraca (consultar capítulo 6.2). 
 
Para o transporte do Liver Assist: 

• Certifique-se de que o reservatório que contém o órgão está coberto, para garantir 
a esterilidade 

• Desconectar a linha de oxigénio da fonte de oxigénio 

• Desligar o cabo de alimentação da corrente (irá soar um alarme de aviso) 

• Desligar o cabo de ligação equipotencial 

• Soltar os travões das rodas do carrinho 

• Transportar cuidadosamente o dispositivo para outro local, utilizando a barra de 
empurrar (peça 32, capítulo 1.4) para mover o equipamento 

• Travar as rodas do carrinho 

• Ligar o cabo de ligação equipotencial ao conector de equalização de potencial 

• Ligar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica com ligação à terra, mantendo 
o dispositivo ligado à corrente para carregar a bateria 

• Conectar a linha de oxigénio à fonte de oxigénio 
 
 

 

 

• Pressionar os botões das bombas para desligar as bombas AH e VP. 

• Pressionar os botões de energia para desligar todo o sistema. 

• Desligar a fonte de oxigénio. 

• Retirar o fígado do reservatório. 

• Desconectar os sensores do conjunto descartável. Puxe cuidadosamente os 

conectores das respetivas tomadas, num movimento retilíneo para evitar danos. 

• Retirar o conjunto descartável usado. 

• Eliminar o material descartável usado junto dos resíduos hospitalares, em 

consonância com os regulamentos locais. 

• Conectar a tubagem de água utilizando o acoplador incluído (27) para evitar a fuga 

acidental de água. 

 

 
NÃO REUTILIZAR OS CIRCUITOS DE PERFUSÃO 
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A tubagem, os conjuntos de tubos, a cabeça da bomba, o oxigenador e o reservatório são 
destinados a uma única utilização. Após a respetiva utilização, estes materiais devem ser 
eliminados de acordo com as diretrizes locais relativas a resíduos biomédicos.  

  
Os sensores de temperatura, o sensor de fluxo e o cabo do sensor de pressão são 
reutilizáveis; certifique-se de os separar dos resíduos médicos após a utilização!  

 
 

 

 

 

• Limpar o exterior do dispositivo com um líquido de limpeza ou detergente não 

agressivo para remover todas as impurezas.  

• Deixar secar e verificar se as superfícies se encontram danificadas ou 

deterioradas.  

• Não utilizar abrasivos, uma vez que estes irão danificar a superfície do dispositivo. 

• Quando o dispositivo for utilizado regularmente, este deve ser mantido ligado à 

corrente para recarregar a bateria.  

• Drenar, desinfetar e descalcificar o reservatório de água com frequência; 

consultar as secções 4.2 e 4.3 para garantir um desempenho otimizado do 

dispositivo. 

 

1. Durante o processo de desinfeção, utilizar luvas e óculos de proteção. 

2. Preparar 2 litros de solução de cloramina T a 0,5%; seguir as instruções do 
fabricante do desinfetante (por exemplo: 4 pastilhas DISIFIN em 2 litros de água 
desmineralizada (www.disifin.co.uk)). 

3. Escoar a água da unidade térmica e da tubagem de água, utilizando a torneira de 

3 vias (29). Após a drenagem, fechar a torneira de 3 vias. 

4. Limpar os conectores brancos (26), o acoplador da tubagem de água (27), a 

torneira de 3 vias e a tampa do reservatório da unidade térmica (15) com um 

desinfetante para superfícies.  

5. Fechar o circuito de água. 

6. Adicionar 2 litros de solução de cloramina T a 0,5% ao reservatório da unidade 

térmica. 

7. Conectar os sensores: 

• Conectar o sensor de fluxo, os sensores de temperatura e o cabo do sensor 

de pressão à bomba VP.  

• Submergir o sensor de fluxo num copo com água da torneira.  
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• Conectar um sensor de pressão separado, por exemplo, proveniente de um 

conjunto descartável usado, ou um sensor de pressão novo (como o Edwards 

TruWave).  

Observação: Não é necessário conectar um sistema descartável completo. 

8. Ligar o cabo de alimentação do dispositivo à corrente. 

9. Ligar a bomba VP. 

10. Ignorar o procedimento de configuração, pressionando o botão OK na bomba VP. 

Avançar até o ecrã exibir a mensagem ”pressure zeroing” (reposição a zero da 

pressão).  

11. Circular a solução de desinfeção durante 30 minutos à temperatura ambiente; 

confirmar se a roda vermelha indicadora de fluxo (28) está a girar, para garantir o 

fluxo. 

12. Desligar a bomba VP e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 

3). 

13. Primeira Lavagem: Adicionar 2 litros de água desmineralizada à unidade térmica, 

circular a água durante 5 minutos à temperatura ambiente; confirmar se a roda 

vermelha indicadora de fluxo está a girar, para garantir o fluxo. 

(Seguir os passos 9 e 10 para iniciar a circulação) 

14. Desligar a bomba VP e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 

3). 

15. Segunda Lavagem: Adicionar 2 litros de água desmineralizada à unidade 

térmica, circular a água durante 5 minutos à temperatura ambiente; confirmar se a 

roda vermelha indicadora de fluxo está a girar, para garantir o fluxo. (Seguir os 

passos 9 e 10 para iniciar a circulação) 

16. Desligar a bomba VP e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 

2). 

17. Encher a unidade térmica com 2 litros de água desmineralizada para preparar a 

unidade para a próxima utilização. 

 

 

1. Conectar o acoplador da tubagem de água ao circuito da água térmica. 

2. Drenar a unidade térmica e a tubagem de água, utilizando a torneira de 3 vias 

(29). Após a drenagem, fechar a torneira de 3 vias. 

3. Preparar 2 litros de solução descalcificante específica para aparelhos ou 

máquinas (de café) (por exemplo, ácido cítrico diluído); utilizar a diluição indicada 

em água desmineralizada. 

4. Adicionar 2 litros da solução descalcificante ao reservatório da unidade térmica 

(15). 

5. Aguardar meia hora. 

6. Enquanto aguarda, efetue a ligação dos sensores: 

• Conectar o sensor de fluxo, os sensores de temperatura e o sensor de 

pressão à bomba VP.  

• Submergir o sensor de fluxo num copo com água.  
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• Conectar um sensor de pressão separado, por exemplo, proveniente de um 

conjunto descartável usado, ou um sensor de pressão novo (como o Edwards 

TruWave).  

Observação: Não é necessário conectar um sistema descartável completo. 

Após o período de espera, 

7. Ligar a bomba VP. 

8. Ignorar o procedimento de configuração, pressionando o botão OK na bomba VP. 

Avançar até o ecrã exibir a mensagem ”pressure zeroing” (reposição a zero da 

pressão).  

9. Circular a solução de descalcificação durante 20 minutos à temperatura 

ambiente; confirmar se a roda vermelha indicadora de fluxo (28) está a girar, para 

garantir o fluxo.  

10. Desligar a bomba e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 2). 

11. Primeira Lavagem: Adicionar 2 litros de água desmineralizada à unidade térmica, 

circular a água durante 5 minutos à temperatura ambiente; confirmar se a roda 

vermelha indicadora de fluxo está a girar, para garantir o fluxo.(Seguir os passos 7 

e 8 para iniciar a circulação) 

12. Desligar a bomba VP e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 

2). 

13. Segunda Lavagem: Adicionar 2 litros de água desmineralizada à unidade 

térmica, circular a água durante 5 minutos à temperatura ambiente; confirmar se a 

roda vermelha indicadora de fluxo está a girar, para garantir o fluxo. 

(Seguir os passos 7 e 8 para iniciar a circulação) 

14. Desligar a bomba VP e escoar a unidade térmica e os tubos de água (ver passo 

2). 

15. Encher a unidade térmica com 2 litros de água desmineralizada para preparar a 

unidade para a próxima utilização. 

 

Não permitir a entrada das soluções de limpeza nas entradas de ar, nos conectores 
elétricos do painel traseiro, nos orifícios de ventilação do dispositivo ou nos 
conectores dos sensores de temperatura, pressão ou fluxo, situados no painel 
lateral do Liver Assist! 

 

• A lei federal restringe a venda deste dispositivo exclusivamente a médicos e a 
profissionais de saúde.  

• Antes de utilizar, ler atentamente estas instruções e as instruções do conjunto 
descartável.  

• A utilização deste dispositivo em procedimentos não referidos no presente manual 
pode resultar em ferimentos. 

• A utilização segura deste dispositivo apenas pode ser garantida se o utilizador for 
um profissional devidamente qualificado, tendo concluído um curso de formação do 
Liver Assist. 

• A avaliação dos resultados das medições, referentes à qualidade dos órgãos, é da 
responsabilidade do cirurgião. 

• Iniciar a preparação do recetor quando o procedimento de perfusão mecânica 
concluir. 
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• O funcionamento do Liver Assist depende de uma fonte de alimentação elétrica 
externa. Ligar o Liver Assist a uma tomada elétrica com ligação à terra, com tensão 
e intensidade de corrente compatíveis com os valores indicados no painel traseiro 
do dispositivo.  

• O botão de energia do Liver Assist não desliga totalmente a alimentação do 
dispositivo. A fonte de alimentação da unidade térmica do Liver Assist continuará a 
produzir um baixo ruído quando o dispositivo estiver desligado.  

• A tomada elétrica do cabo de alimentação é o separador que liga ou desliga o Liver 
Assist da corrente. Por este motivo, deve evitar-se o posicionamento do 
equipamento de forma que possa restringir o acesso à tomada, etc. (dificultando 
assim a respetiva desconexão). 

• Se, enquanto estiver em funcionamento, o dispositivo for desligado da corrente, 
este passará a ser alimentado pela bateria de reserva. 

• Em caso de emergência, e se o botão de energia não funcionar, desconectar a 
cabeça da bomba para interromper a perfusão. 

• No caso improvável de a perfusão ser irrecuperável, deve continuar-se a 
preservação através do armazenamento a frio estático. 

• O cabo de alimentação deve permanecer ligado à corrente para o carregamento da 
bateria de reserva. O tempo mínimo necessário de carregamento é de 8 horas. O 
cabo de alimentação deve ser desligado da tomada de CA se o dispositivo não for 
utilizado durante um longo período de tempo. 

• Não bloquear a área lateral necessária para a ventilação da unidade térmica do 
Liver Assist; isto irá afetar o desempenho do dispositivo. 

• Não utilizar o dispositivo fora do ambiente de funcionamento indicado, uma vez que 
as temperaturas mais elevadas podem originar um arrefecimento menos eficaz. 

• Não instalar, utilizar e/ou armazenar a unidade num espaço com pouca ventilação, 
num ambiente com anestésicos inflamáveis ou rico em oxigénio, nem em locais 
expostos à luz solar direta ou a luz artificial forte. 

• De modo a garantir o funcionamento otimizado e seguro do Liver Assist, é 
necessária uma manutenção anual realizada pela XVIVO.  

• A manutenção e a assistência técnica do dispositivo apenas podem ser prestadas 
por funcionários certificados da XVIVO. Quaisquer reparações ou modificações, 
incluindo a substituição de baterias, anulará a garantia e infringe a conformidade 
do Liver Assist com os requisitos da Diretiva 93/42/CEE relativa a dispositivos 
médicos. A manutenção e a assistência técnica não são permitidas enquanto o 
dispositivo estiver em funcionamento.  

• A conexão USB não deve ser realizada durante a perfusão; esta apenas deve ser 
utilizada para efeitos de assistência técnica, por funcionários certificados da XVIVO. 

• O dispositivo depende do desempenho essencial: 
▪ Temperatura de perfusão entre 0 °C e 43 °C  
▪ Pressão abaixo do limite de segurança  

P(T)=2,41∙T+40,76 (AH) 
P(T)=0,207∙T+21,381 (VP) 

No caso improvável de ocorrer interferência eletromagnética e se observar a 
degradação deste desempenho essencial, tente uma ou mais das seguintes 
medidas: 
▪ aumentar a distância entre o Liver Assist e os sistemas próximos 
▪ ligar o Liver Assist a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual os 

sistemas na proximidade estão ligados 

• A utilização do LIVER ASSIST quando este se encontrar empilhado ou próximo de 
outro equipamento pode originar o funcionamento indevido do dispositivo. Se for 
necessário utilizar o equipamento desta forma, deve verificar-se este dispositivo e 
os restantes para garantir o seu funcionamento normal. 
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• A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados, 
com a exceção das peças de substituição vendidas pela XVIVO, pode causar o 
aumento das emissões eletromagnéticas ou a redução da imunidade 
eletromagnética do Liver Assist, o que provoca o funcionamento incorreto do 
dispositivo. 

• Os equipamentos portáteis de comunicações por radiofrequências (incluindo 
periféricos como cabos de antena e antenas externas) não devem ser utilizados a 
menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer componente do LIVER ASSIST, 
incluindo os cabos indicados pelo fabricante. Caso contrário, o desempenho do 
equipamento pode ser prejudicado. 

• Em termos de emissões, as características deste equipamento tornam-no 
adequado para ser utilizado na área industrial e em hospitais (CISPR 11 classe A). 
Se o dispositivo for utilizado em ambientes residenciais (para os quais normalmente 
é exigida a norma CISPR 11 classe B), este poderá não proporcionar uma proteção 
adequada dos serviços de comunicações por radiofrequências. O utilizador poderá 
ter de tomar medidas de mitigação, como a deslocação ou a reorientação do 
equipamento. 

• No caso improvável de ocorrer uma interrupção provocada por uma descarga 
eletrostática, reiniciar o dispositivo e confirmar o funcionamento correto do 
mesmo. Em caso de ocorrer alguma anomalia, p. ex., durante a medição do fluxo, 
deve continuar-se a preservação através do armazenamento a frio estático. 

• O Liver Assist não se destina a estar em contacto direto com o doente, pelo que 
não se enquadra na definição de peça aplicada. O conjunto descartável encontra-
se em contacto com o órgão subsequentemente isolado. 
No entanto, as seguintes são consideradas peças aplicadas do tipo B, uma vez 
que se encontram em contacto direto com o líquido da perfusão:  
- Cabos do sensor de pressão  
- Sensores de temperatura  
- Sensores de fluxo  
- Acoplamento da bomba magnética 
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Mensagem Prioridade Sinal Sonoro Sinal Visível (LED) 

Aviso  Prioridade baixa (LP) 
É necessária a atenção do 
utilizador, a perfusão encontra-se 
comprometida.  

E   C 

—  __ 
   Amarelo: alarmes gerais 

                      Ciano: alarmes de temperatura 

Erro  
 

Prioridade média (MP) 
É necessária uma resposta rápida 
do utilizador, ou proceder à 
preservação a frio. 

C   C   C 

—  —  —   
    Amarelo: alarmes gerais 

                     Ciano: alarmes de temperatura 

 
Apenas se encontra disponível um alarme configurado pelo fabricante, que é reposto 
automaticamente após a interrupção da energia. 
Não é possível desativar o disparo do alarme. O sinal sonoro pode ser temporariamente 
interrompido, pressionando o botão “pause audible alarm” (colocar o alarme sonoro em 
pausa). Isto irá desativar o sinal sonoro durante 3 minutos, embora o sinal visível permaneça. 
Após 3 minutos, o sinal sonoro será retomado.   
O sinal de alarme não é automaticamente interrompido após o respetivo evento acionador 
deixar de ocorrer; para repor o alarme, pressionar o botão OK. 
O sistema demora aproximadamente 3 segundos a identificar positivamente um alarme. 
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Prior. 

Alarme  Problema Causa Provável  Solução 

 Mensagem “Self-test 
FAILED” no ecrã 

durante o arranque 

Problema do hardware 
interno 

Falha do dispositivo Assistência 
técnica 

(MP) Alarme de prioridade 
média sem mensagem 

visível durante 
arranque 

Sem sensor de pressão  Sensor de pressão não 
conectado à unidade de 
bomba 

Conectar sensor de pressão 

(LP) 
ou 

(MP) 

“Sensor disconnected 
!! CHECK SENSORS 

!!” 

Sensor solto Ligação incorreta do 
sensor 

Conectar novamente o sensor 

(LP) “WARNING 
Perfusion level low. 

!! Add perfusion fluid !!” 

Nível demasiado baixo 
ou má conexão do 
sensor de fluxo 

Ligação solta, aberta ou 
má 

Verificar conectores, sensor de 
fluxo molhado. 
Reabastecer a solução de 
perfusão 

(LP) “WARNING 
Pressure limit 

Set point adjusted” 

Pressão demasiado 
elevada 
  

Resistência elevada Pressionar o botão originará um 
fluxo de saída da bomba de 75% 

(LP) “WARNING 
Flow limit 

Set point adjusted” 

Fluxo demasiado 
elevado 

Resistência baixa Verificar todas as ligações 

(LP) “WARNING 
Temp limit 

Check System” 

A temperatura encontra-
se 3 ºC acima ou abaixo 
do valor definido 

Obstrução da água 
térmica ou do fluxo de 
perfusão 
 

Juntar à unidade térmica gelo 
para arrefecer, ou água quente 
para aquecer Verificar tubagem 

(LP) “WARNING 
Water level low 

Fill THERMO UNIT” 

Nível da unidade térmica 
demasiado baixo 

Ligação solta ou aberta Verificar conectores (tubagem 
térmica, cabo de dados) 
Encher a unidade térmica com 
água 
 

(LP) “WARNING 
Battery power low 
Connect Mains” 

Bateria quase 
descarregada 

Dispositivo desconectado 
da corrente 

Ligar o dispositivo à alimentação 
de CA 

(LP) “WARNING 
No Flow data” 

Erro de medição do 
sensor de fluxo 

Leitura incorreta Conectar novamente o sensor 
de fluxo 

(LP) “WARNING 
Mains disconnected 

Connect Mains” 

Cabo não ligado 
Cabo avariado 
 

Falta de ligação 
Desgaste 

Verificar todos os cabos de 
alimentação  
Substituir cabo 
 

(MP) “ERROR 
Hardware Alarm 
Check System” 

Picos de pressão 
 
 

Sensores a funcionar 
incorretamente 
 

Verificar o sensor T1 de pressão 
e temperatura 
 

(LP) “WARNING 
T Return Out Range 

Check perfusion flow” 

Sensor T2 desconectado 
do conjunto descartável 
Fluxo demasiado baixo 

Sensor T2 de temperatura 
não conectado 
Obstrução do fluxo 

Verificar o sensor T2 de 
temperatura  
Verificar se o fluxo é suficiente 

(LP) Aviso 
PV unit not ready 

Start PV unit” 

A bomba VP não está a 
controlar a temperatura 

Sequência de arranque da 
bomba VP não concluída  

Iniciar bomba VP até estar 
pronta a funcionar 

(MP) “ERROR 
Temp high limit 

Perfusion stopped” 

Temperatura superior a 
42 ºC 

Mau controlo de 
temperatura 

Verificar sensores e sistema de 
temperatura 

(MP) “ERROR 
Temp low limit 

Perfusion stopped” 

Temperatura inferior a 1 
ºC 

Mau controlo de 
temperatura 

Verificar sensores e sistema de 
temperatura 
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Problema  Causa Provável  Medida  

Perfusão irrecuperável Falha do dispositivo 
Continuar a preservação através do armazenamento a frio 
estático 

Sem energia  Tomada sem corrente  
Fusível queimado 

Certifique-se de que a tomada possui corrente elétrica  
Contactar a assistência da XVIVO 

Sinais sonoros ou LEDs 
a piscar  

Erros detetados pelo Liver Assist Seguir as instruções na secção 6.1, de explicação das 
mensagens de erro. 

A bomba não está a 
funcionar corretamente 

Defeito do sensor de pressão  
Ar na cabeça da bomba 

Substituir sensor de pressão  
Preparar a cabeça da bomba/sistema descartável 

A bomba não atinge o 
valor de referência de 
pressão 

A bomba está a ser alimentada pela 
bateria 

Certifique-se de que a tomada possui uma ligação de CA 
(se não houver corrente, o LED indicador de energia da 
unidade térmica encontra-se apagado) 

A unidade térmica não 
funciona 

Tomada sem corrente  
Cabo de dados não conectado 
(corretamente) 

Certifique-se de que a tomada possui uma ligação de CA 
(se não houver corrente, o LED indicador de energia da 
unidade térmica encontra-se apagado)  
Prender o conector do cabo de dados até este ficar bem 
seguro 

Erro da bomba Sensor de pressão conectado 
incorretamente  
Má ligação magnéticaAvaria da 
bomba 

Conectar novamente o sensor de pressão  
Conectar novamente a cabeça da bomba  
Contactar a assistência da XVIVO  
Continuar a preservação através do armazenamento a frio 
estático 

A temperatura não muda Sem água, demasiado ar nos tubos 
de água e na unidade térmica. 

Remover o ar dos tubos de água e/ou adicionar água à 
unidade térmica. 

Elementos do ecrã em 
falta ou incorretos após 
o arranque  

Avaria do ecrã ou do computador 
interno 

Desligar, aguardar 1 minuto e ligar novamente Desligar da 
corrente e ligar novamente. Ligar o dispositivo 
Se isto não resolver o problema, contactar a assistência 
técnica 

Fuga de perfusato  Tubos soltos ou com defeito. Apertar novamente todos os encaixes   

Fuga de água térmica  Ligação incorreta dos tubos à unidade 
térmica 

Apertar novamente as conexões 

O aparelho liga, mas os 
botões não respondem  

Cabo de dados não ligado 
(devidamente) às unidades do Liver 
Assist  
O Liver Assist está bloqueado 
internamente 

Ligar novamente o cabo de dados no painel traseiro do 
Liver Assist  
Desligar, aguardar 1 minuto e ligar novamente Desligar da 
corrente e ligar novamente. Ligar o dispositivo 

Sem leitura do fluxo Sensor de fluxo conectado 
incorretamente  
Má ligação com os tubos 

Conectar o sensor de fluxo com a seta a apontar na 
direção do fluxo do tubo  
Utilizar gel condutor para ecografias (ou água) entre o 
sensor e os tubos. 

 
 

 

Consulte os Termos e Condições Gerais que acompanham o acordo de vendas. 
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O Liver Assist está sujeito à Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Não deite fora o dispositivo. Se estiver na 
União Europeia e pretender desfazer-se do dispositivo no final da sua vida útil, contacte a 
XVIVO para agendar a recolha do seu Liver Assist. A XVIVO garantirá que o seu dispositivo 
é submetido aos procedimentos necessários de tratamento, recuperação e reciclagem, sem 
custos. 
Para a eliminação do dispositivo em países fora da União Europeia, devem ser observados 
os regulamentos locais. 

 
 

 

 

 

Classificação segundo norma 93/42/CEE  Classe IIa 
Classificação segundo norma IEC 60601-1   Classe I 
Classificação segundo norma IEC 62304  Classe A 
Proteção contra choques elétricos Tipo B 
 
Diretiva(s): Diretiva 93/42/CEE do Conselho, anexo II  
 
Norma(s):   

• Segurança    Norma Internacional IEC 60601-1 

• CEM   Norma Internacional IEC 60601-1-2 

• Software   Norma Internacional IEC 62304 

• Usabilidade   Norma Internacional IEC 62366 

• Análise de riscos   Norma Internacional ISO 14971 

• Qualidade   Norma Internacional ISO 13485 
 

Organismo notificado:   BSI (NL) 
    Say Building 

John M. Keynesplein 9 
1066 EP Amesterdão   

 Países Baixos 
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• Declaração sobre emissões eletromagnéticas (Tabela 1), 

• Declaração sobre imunidade eletromagnética (Tabela 2), 

• Declaração sobre imunidade dos equipamentos sem fios de comunicações por 
radiofrequências (Tabela 3). 

 

Tabela 1. Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 

O Liver Assist destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. É da responsabilidade 
do cliente ou do utilizador garantir a utilização do dispositivo neste ambiente.  

Ensaio de medição das 
emissões – orientação  

Conformidade Ambiente eletromagnético  

Emissões de radiofrequência 
CISPR11 (EN 55011) 

Grupo 1 O Liver Assist apenas utiliza energia de radiofrequência 
para o seu funcionamento interno. Desta forma, o nível de 
emissões de radiofrequência é muito baixo, sendo pouco 
provável que interfira com os equipamentos eletrónicos na 
proximidade. 

Emissões de radiofrequência 
CISPR11 (EN 55011) 

Classe A Em termos de emissões, as características do Liver Assist 
tornam-no adequado para ser utilizado na área industrial e 
em hospitais 
(CISPR 11 classe A). Se o dispositivo for utilizado em 
ambientes residenciais (para os quais normalmente é 
exigida a norma CISPR 11 classe B), este poderá não 
proporcionar uma proteção adequada dos serviços de 
comunicações por radiofrequências. O utilizador poderá ter 
de tomar medidas de mitigação, como a deslocação ou a 
reorientação do equipamento. 

Emissões de harmónicas  
IEC 61000-3-2  

Classe A 

Emissões de flutuações de  
tensão/tremulação  
IEC 61000-3-3  

Em conformidade 

 

Tabela 2. Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

O Liver Assist destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. É da responsabilidade do 
cliente ou do utilizador garantir a utilização do dispositivo neste ambiente. 

Ensaio de 
IMUNIDADE 

Nível de ensaio  
nível de ensaio 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético – 
orientação 

Descarga  
eletrostática (ESD)  
IEC 61000-4-2  

±8 kV contacto  
±15 kV ar  

±8 kV contacto  
±15 kV ar  

O pavimento deve ser em madeira, cimento ou 
revestimento cerâmico. Se os pavimentos 
forem revestidos de um material sintético, a 
humidade relativa deve estar a um nível 
mínimo de 30%. 

Transientes 
elétricos  
rápidos  
IEC 61000-4-4 

±2 kV 100 KHz para 
linhas de alimentação 
elétrica  
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 

±2 kV 100 KHz para 
linhas de alimentação 
elétrica  
 
±1 kV para linhas de 
entrada/saída 

A qualidade da corrente elétrica deve ser 
idêntica à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típicos.  

Sobretensão  
IEC 61000-4-5  

± 0,5 e ±1 kV  
de linha(s) para 
linha(s) 
 
±0,5, ±1 e ±2 kV de 
linha(s) para a terra  

± 0,5 e ±1 kV  
de linha(s) para 
linha(s) 
 
±0,5, ±1 e ±2 kV de 
linha(s) para a terra  

A qualidade da corrente elétrica deve ser 
idêntica à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típicos. 
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Quedas de tensão, 
interrupções breves 
e variações de 
tensão das linhas 
de  
entrada da fonte de 
alimentação  
IEC 61000-4-11  

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

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

A qualidade da corrente elétrica deve ser 
idêntica à de um ambiente comercial ou 
hospitalar típicos. Se o utilizador necessitar que 
o Liver Assist continue a funcionar durante as 
interrupções de energia, aconselha-se que o 
dispositivo seja ligado a uma fonte de 
alimentação ou bateria ininterruptível. 
 
* A perda funcional temporária e recuperável é 
permitida. 

Campos 
eletromagnéticos  
de frequência de 
corrente  
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8  

30 A/m 30 A/m Os campos eletromagnéticos de frequência de 
corrente devem ser consistentes com os níveis 
característicos de um local típico num ambiente 
comercial ou hospitalar típico.  

Radiofrequência 
por condução 
IEC 61000-4-6 

3 V 

De 0,15 a 80 MHz 

 
6 V em bandas ISM 
entre 0,15 e 80 MHz 
 
80% AM a 1 kHz 

 
 

3 V 

De 0,15 a 80 MHz 

 
6 V em bandas ISM 
entre 0,15 e 80 MHz 
 
80% AM a 1 kHz 

 
 

Os equipamentos portáteis e móveis de 
comunicações por radiofrequências não devem 
ser utilizados a distâncias inferiores à distância 
recomendada, calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do transmissor, de 
qualquer componente do dispositivo, incluindo 
os cabos. 

Campos de 
radiofrequência de 
proximidade 
IEC6100-4-3 

 
3 V/m 
 
 
ver tabela 4 

 
3 V/m 
 
 
ver tabela 4 

Os equipamentos portáteis de comunicações 
por radiofrequências (incluindo periféricos como 
cabos de antena e antenas externas) não 
devem ser utilizados a menos de 30 cm (12 
polegadas)  
de qualquer componente do dispositivo, 
incluindo os cabos especificados pela XVIVO. 

OBSERVAÇÃO:  UT indica a tensão da CA antes da aplicação do nível do ensaio.  
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Tabela 3. Orientação e declaração do fabricante – Imunidade dos equipamentos sem fios de comunicações por 
radiofrequências 

O Liver Assist destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético a seguir especificado. É da responsabilidade do 
cliente ou do utilizador garantir a utilização do dispositivo neste ambiente.  

Frequência 
de ensaio 

(MHz) 

Banda 

(MHz) 
Serviço Modulação 

Potência 
máxima 

(W) 

Distância 
(m) 

Nível de 
ensaio 

nível de 
ensaio 
(V/m) 

 Nível de 
conformidade 

(V/m) 

385 380 - 390 TETRA 400 
Modulação  

de impulsos 
18 Hz 

1,8 0,3 27 27 

450 430 – 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM 
± 5 kHz desvio 

1 kHz seno 
2 0,3 28 28 

710 

704 - 787 
LTE Banda  

13, 17 

Modulação 
de impulsos 

217 Hz 
0,2 0,3 9 9 745 

780 

810 

800 – 960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE Banda 5 

Modulação 

de impulsos 
18 Hz 

2 0,3 28 28 870 

930 

1720 

1700 – 1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
LTE Banda 1, 3, 

4, 25; UMTS 

Modulação 

de impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 28 1845 

1970 

2450 2450 - 2570 

Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

LTE Banda 7 

Modulação 

de impulsos 
217 Hz 

2 0,3 28 28 

5240 

5100 - 5800 
WLAN 802,11 

a/n 

Modulação 

de impulsos 
217 Hz 

0,2 0,3 9 9 5500 

5785 

OBSERVAÇÃO:  As frequências e os serviços indicados são exemplos representativos baseados nos equipamentos 
sem fios por radiofrequências utilizados na altura da publicação da norma IEC 61000-4-3. A especificação de ensaio não 
pretende abranger todas as frequências e serviços utilizados em cada país. 
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Aviso 

 
Número de LOTE 

 
Número de SÉRIE 

 
Esterilizado por óxido de etileno 

 
Número de referência 

    

Não reutilizar ou reesterilizar, de utilização única  

 
Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

 

Data de fabrico 

 

 
Fabricante 

 

Condições, temperatura de armazenamento 

 

Indica o intervalo de humidade ao qual o dispositivo médico pode 
ser exposto em segurança 

 

Indica o intervalo de pressão atmosférica ao qual o dispositivo 
médico pode ser exposto em segurança 

 

Para garantir a segurança da ligação à terra, utilizar apenas 
ligações elétricas devidamente aterradas, no contexto hospitalar ou 
comercial 

  
Não abrir o dispositivo! Risco de choque elétrico 

 
Ler as instruções de utilização antes de utilizar o dispositivo 

 
Marca CE e número do Organismo Notificado 

85% 

30% 

106 kPa 

50 kPa 

2797 
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Símbolo WEEE, indicador da recolha separada de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos na Europa 

 

Terminal de equipotencialidade para a ligação de um condutor de 
equalização potencial 

 
Fusível substituível; indicação do tipo específico, corrente e tensão 
nominal acima deste símbolo 

 

Porta USB, que apenas deve ser utilizada para operações de 
assistência técnica por funcionários certificados da XVIVO 

 

Importeur / importateur / importador 

 

 

A  Amperes 

CA  Corrente Alternada 

BPM  Batimentos Por Minuto  

°C   Graus centígrados 

CE  Conformité Européenne 

cm   Centímetro (1 cm = 0,01 m) 

CC  Corrente Contínua 

CEM  Compatibilidade eletromagnética 

UE  União Europeia  

h  hora 

Hz  Hertz 

IEC  Comissão Eletrotécnica Internacional 

kg  Quilograma (1 kg = 1000 g = 2,2 lbs) 

KPa  Quilopascal (1 Pa = 0,01 millibar) 

L   Litro (1 L = 0,001 m3)  

LCD   Ecrã de cristais líquidos 

LED   Díodo emissor de luz  

MDD  Diretiva relativa a dispositivos médicos 

min  minuto 

ml/min   Mililitros por minuto (1 ml/min = 0,00006 m3/seg) 

mmHg   Milímetros de mercúrio (1 mmHg = 1 torr = 133,3 Pa) 

P  Pressão 

Q  Fluxo 

HR  Humidade Relativa 

T  Temperatura 

V   Volts  

RV  Resistência Vascular 
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