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2500 Citygate Drive
Columbus, OH 43219 U.S.A.
Telefone: +1 614 543-8099
Suporte: +1 614 543-0331
Fax: +1 614 430-5425
Informações: balanceinfo@bertec.com
Vendas: balancesales@bertec.com
Suporte: support@bertec.com
www.bertecbalance.com
O representante autorizado da Bertec na Comunidade Europeia:
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Aviso: Qualquer acidente grave que ocorra em relação aos sistemas Balance Advantage
Static, Dynamic ou BVA deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do
estado-membro em que o usuário e/ou o paciente esteja estabelecido.
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Copyright

Bertec® Balance Advantage®
Uma Divisão da Bertec® Corporation
Software Versões 1.0.0, 2.0.0 e 2.1.0
Copyright © 2018 Bertec® Corporation. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As empresas, nomes e dados utilizados como exemplos neste
documento são fictícios, a menos que indicado de outra forma. Nenhuma parte deste documento pode ser
reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer fim,
sem autorização expressa e por escrito da Bertec® ou seus licenciados.
Balance Advantage, We Bring Balance to Lives, Bertec Corporation, assim como suas logos são marcas registradas
da Bertec Corporation. Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.
Impresso nos Estados Unidos da América.
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Contrato de Licença de Software e Firmware

Contrato de Licença de Software e Firmware da Bertec Corporation
Cláusula 1

Objeto do Contrato

1.1

A Licença concedida nos termos do presente Contrato diz respeito a todo e qualquer software ou firmware presente ou em associação a todo
hardware, equipamento e sistema desenvolvido e produzido pelo Licenciante (“Produto” ou “Produtos”).

1.2

Os termos e condições do Contrato concedem o uso de uma ou várias licenças do pacote de software embutido em qualquer Produto do
Licenciante e/ou no firmware associado aos Produtos do Licenciante (“Licença”).

1.3

O Licenciante concede a Licenciado uma Licença não exclusiva e intransferível, sem o direito de sublicenciar, distribuir ou modificar, para uso
do Licenciado e seus funcionários designados dos Produtos do Licenciante, conforme entregues.

1.4

A Licença concedida ao Licenciado será encerrada imediatamente, caso o Licenciante viole qualquer um dos termos e condições previstos no
Contrato.

Cláusula 2

Direitos do Proprietário/Título

2.1

Os Produtos do Licenciante são protegidos por direitos autorais. O Licenciante retém todos os direitos, título e propriedade do Produto e de
cópias no todo ou em parte e derivados do Produto produzidos pelo Licenciado ou Licenciante, incluindo traduções, compilações, cópias
parciais, modificações, atualizações e conexão de know-how destas, independentemente da forma ou mídia nas quais eles possam existir. A
Licença não constitui uma venda do Produto, e o Licenciado não terá o direito de reproduzir o Produto de qualquer maneira ou forma que seja.
O Licenciado será especificamente proibido de reverter a engenharia/o desenvolvimento de qualquer segmento ou forma do Produto, sendo
ainda proibido de obter ou desenvolver um código fonte equivalente a qualquer segmento do Produto. Ao término do Contrato, por qualquer
motivo que for, o Licenciado deverá destruir o Produto e certificar a destruição, por escrito, ao Licenciante.

2.2

Ao receber a entrega do Produto, o Licenciado não se tornará o proprietário legal, mas meramente receberá os direitos de uso do Produto,
conforme restrições constantes neste Contrato.

2.3

A Licença não concede ao Licenciado o direito de usar o nome corporativo do Licenciante, nome comercial, nome fantasia, logo, direitos
autorais, ilustrações ou qualquer direito de propriedade associado ao Licenciante.

Cláusula 3

Direito de Usufruto

3.1

O Licenciante concede ao Licenciado o direito de usar os Produtos em um local específico, em um ambiente adequado para os Produtos. O
uso dos Produtos em uma filial, subsidiária ou empresa associada não é permitido sem o expresso consentimento por escrito do Licenciante.

3.2

O Licenciado não tem autorização para produzir uma segunda cópia do Produto para uma licença flutuante ou fins de backup.

3.3

O Licenciado fica terminantemente proibido de traduzir, duplicar, manipular, reformatar ou decodificar o Produto. Caso o Licenciante tenha
conhecimento de uma violação dos termos acima referidos, o Licenciador reserva-se o direito de tomar medidas legais ou entrar com uma
ação judicial. É rigorosamente proibido passar o Produto para terceiros ou concorrentes do Licenciante, seus funcionários, representantes ou
agentes para uso ou demonstração.

Cláusula 4

4.1

Cláusula 5

Confidencialidade
Toda e qualquer informação, dados técnicos ou know-how relacionados ao Produto desenvolvido pelo Licenciante ou pelo Licenciado,
deverão ser categorizados como informação confidencial de propriedade do Licenciante. O Licenciado deverá tomar os cuidados cabíveis para
proteger todas as informações confidenciais associadas ou desenvolvidas para os Produtos do Licenciante. O Licenciado não deverá divulgar
informações confidenciais do Licenciante a quaisquer terceiros sem a permissão por escrito do Licenciante. O Licenciado concorda que
qualquer divulgação de informações confidenciais do Licenciante resultarão em prejuízos irreparáveis ao Licenciante, tornando a divulgação
inadequada sujeita a ações inibitórias.

Entrega, instalação, treinamento e assistência

5.1

O Produto será entregue ao Licenciado conforme especificado na documentação da Ordem de Compra e a Aceitação emitida pelo Licenciante.

5.2

Se especificado na documentação da Ordem de Compra, o Licenciante fornecerá assistência na instalação e no treinamento.

Cláusula 6

Garantia

6.1

O Licenciante garante que o Produto apresentará um desempenho de acordo com a documentação escrita e que tem o direito de conceder a
Licença prevista neste documento, e ainda que o uso do Produto não infringirá os direitos de propriedade intelectual de quaisquer terceiros.

6.2

O Licenciante garante ao Licenciado que é o proprietário legal dos Produtos e que estes são entregues ao Licenciado livres de qualquer penhor
ou restrição.

6.3

Os Produtos são entregues ao Licenciado em conformidade com os termos e condições da garantia previstos na documentação da Ordem de
Compra do Licenciante.
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6.4

Caso descubra qualquer mau funcionamento no Produto, o Licenciado deverá notificar imediatamente o Licenciante por meio de
comunicação eletrônica, e o Licenciantes deverá envidar todos os esforços para corrigir o Produto, de modo que as operações estejam em
conformidade com os termos e condições da Ordem de Compra e a garantia do Licenciante. A garantia concedida ao Licenciado deverá ser
anulada, caso o Licenciado ou seus agentes modifiquem o Produto ou se o Produto
for utilizado pelo Licenciado fora do escopo para o qual o Produto foi designado ou se o Produto for operado em um ambiente que venha a
causar
danos ao Produto.

6.5

Ao comunicar erros ou mau funcionamento no Produto, o Licenciado deverá fornecer detalhes completos sobre como os erros se manifestam
e apresentar informações de maneira tal que os erros possam ser reproduzidos pelo Licenciante. Se necessário, o acesso do Licenciante às
instalações do Licenciado deverá ser concedido de modo que a fonte dos erros/mau funcionamento seja analisada. Após a correção dos erros,
deverá ser gerado um registro, e ambas as partes certificarão que os Produtos estão em pleno funcionamento e em conformidade com a
documentação da Ordem de Compra.

Cláusula 7
7.1

Cláusula 8
8.1
Cláusula 9
9.1
Cláusula 10
10.1

Cláusula 11
11.1

Cláusula 12
12.1

Cláusula 13
13.1
Cláusula 14
14.1

iv

Limitação de responsabilidade
A responsabilidade máxima do Licenciante por quaisquer reclamações, danos, ações ou causas de ações decorrentes do presente Contrato,
deverá ser limitada ao custo original do Produto. NENHUMA DAS PARTES SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE A OUTRA OU PERANTE
TERCEIROS POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO LUCROS CESSANTES
DECORRENTES OU RESULTANTES DESTE CONTRATO, MESMO QUE A OUTRA PARTE TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSÍVEL EXISTÊNCIA
OU DESENVOLVIMENTO DE TAIS DANOS. O DISPOSTO ACIMA SE APLICARÁ, INDEPENDENTEMENTE DA NEGLIGÊNCIA OU OUTRA CONDUTA
POR QUALQUER DAS PARTES E INDEPENDENTEMENTE DE TAL RESPONSABILIDADE DECORRER DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, ATO
ILÍCITO OU QUALQUER OUTRA TEORIA DE RESPONSABILIDADE LEGAL. CABE AO LICENSIADO O RISCO TOTAL PELO DESEMPENHO, NÃO
DESEMPENHO OU RESULTADOS OBTIDOS PELO USO DOS PRODUTOS.

Garantia Estendida
A proteção da garantia estendida é oferecida ao Licenciado em conformidade com os termos e condições de garantia estendida do Licenciante
previstos em um documento separado.

Manutenção
Se for solicitado pelo Licenciado, o Licenciante fornecerá a manutenção que poderá ser necessária para funcionamento adequado dos
Produtos.

Indenização
O Licenciado deverá indenizar e isentar de responsabilidade o Licenciante de toda e qualquer reclamação, ação, processo, obrigações, julgamentos,
perdas, danos, honorários advocatícios e outras despesas de toda natureza e caráter resultantes do uso dos Produtos pelo Licenciado e/ou
seus agentes.

Restrições de exportação
O Licenciado deverá obedecer quaisquer leis e regulamentações de exportação promulgadas por qualquer agência dos EUA. O Licenciado
indeniza e isenta de responsabilidade o Licenciante em relação a quaisquer perdas, danos, multas ou causas de ação que venham a surgir
como resultado de qualquer violação por parte do Licenciado de qualquer estatuto, lei, regra, regulamentação ou ordenanças federais,
estaduais ou locais.

Força maior
Greves, bloqueios, rebeliões, ataques terroristas, atos de violência, condições de tempo extremas, morte ou circunstâncias semelhantes que
afetem a equipe do Licenciante direta ou indiretamente deverão ser consideradas força maior. Caso a força maior torne fundamentalmente
mais difícil ou impossível para o Licenciante e/ou sua equipe realizar seus deveres conforme especificado na documentação da Ordem de
Compra, o desempenho do Licenciante pode ser adiado durante as condições de força maior.

Ativação da licença
O Licenciado não deverá iniciar o uso do Produto sem cumprir totalmente os procedimentos de ativação do Produto prescritos pelo Licenciante.

Legislação aplicável
A validade, desempenho, construção e interpretação deste Contrato serão governados pelas leis do Estado de Ohio e Estados Unidos da
América, excluindo-se conflitos de lei, regras e regulamentações.
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Instruções de Uso
Este manual abrange os procedimentos operacionais dos produtos a seguir:
Bertec® Balance Advantage® Prime IVR
Bertec® Balance Advantage® Functional
Bertec® Balance Advantage® Essential
Bertec® Balance Advantage® Portable Systems
ADVERTÊNCIA: Leis federais restringem este dispositivo para venda ou sob a solicitação de um médico. Quando prescrito para fins terapêuticos, a pessoa responsável pela prescrição deverá definir
claramente os parâmetros de uso (isto é, trabalho total, frequência cardíaca máxima, etc.) para reduzir
o risco de potenciais lesões.
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Leia com atenção antes de continuar
Uso previsto:
Avaliação e reabilitação do equilíbrio
A família de produtos Bertec® Balance Advantage® (BBA) destina-se a ser uma plataforma objetiva utilizada para
reunir e caracterizar o movimento dos pacientes com transtornos do equilíbrio ou instabilidade.
O sistema BBA só deve ser operado por pessoal qualificado.

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choques elétricos, os sistemas BBA só devem ser conectados a fontes de alimentação devidamente
aterradas que passem pelo transformador de isolamento do paciente dos sistemas Prime IVR, Functional, ou Essential. Os sistemas Portable
não devem ser conectados a tomadas de parede enquanto um paciente é submetido a testes.

- O uso bem-sucedido da tecnologia Bertec® exige um nível adequado de experiência dos profissionais no desenvolvimento de programas adequados de tratamentos específicos para o paciente e seus casos individuais. O
usuário deverá ter certeza de que entende a operação do sistema, que pode administrar os protocolos de teste e
interpretar os resultados.
- O sistema BBA Prime IVR deve permanecer no local após a instalação. A Bertec® Corporation deve ser contactada
se, por algum motivo, o sistema BBA Dynamic precisar ser movido. As unidades BBA Static (Functional e Essential)
podem ser movidas, conforme necessário.
NOTA: A manutenção dos equipamentos Bertec® só deve ser realizada por pessoal qualificado. Não tente realizar a
manutenção do equipamento sozinho. Entre em contato com a Bertec® primeiro para quaisquer pedidos de manutenção ou suporte.

ADVERTÊNCIA: Não modifique de forma alguma os sistemas Bertec®. Modificações cancelarão a garantia.

Para outros serviços ou suporte para o produto, entre em contato com: Bertec® Corporation 2500 Citygate Drive,
Columbus, OH 43219 Telefone: 614-450-0331 ou support@bertec.com

- Para mais informações de segurança do produto, veja a página 100
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Manutenção Geral
Os sistemas de equilíbrio Bertec® exigem somente manutenção básica, realizada conforme a necessidade.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA (Consulte o Manual de Manutenção)
Sistemas Prime IVR™
- Limpe a superfície interna do domo com tecido úmido ou use uma solução do tipo Windex.
- Remova suavemente a poeira das lentes olho de peixe com a escova fornecida ou com tecido de microfibra. Também pode ser usado spray com solução de limpeza de lentes (também fornecida com cada sistema) nas lentes
olho de peixe e, em seguida, secar. NUNCA limpe as lentes olho de peixe com outra coisa que não seja um tecido
de microfibra ou a escova fornecida.
- Aspire as aberturas no projetor regularmente.
- Limpe a plataforma de equilíbrio com tecido úmido ou solução de limpeza padrão.
- Substituição da lâmpada - Quando a vida útil da lâmpada está se chegando ao fim, o projetor informará o usuário
que é necessário instalar uma nova lâmpada. Quando isso ocorrer, entre em contato com a Bertec® Corporation.
Sistemas Static Portable (Essential e Functional)
- Limpe toda a superfície superior da placa de equilíbrio com um produto de limpeza padrão.
- O bloco de espuma pode ser limpo completamente com qualquer produto de limpeza padrão.
- Para uma boa higiene, os pacientes devem usar meias-sapatilhas.
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Visão Geral da Empresa

Dr. Necip Berme (esquerda) e Dr. Lewis Nashner (direita)

A Bertec é uma empresa reconhecida internacionalmente que projeta, fabrica e comercializa equipamentos e
software biomecânicos clínicos de classe de pesquisa. Utilizados por treinadores de atletas, fisioterapeutas e
outros profissionais que trabalham para entender o movimento do corpo humano, as ferramentas da Bertec
ajudam atletas e pacientes a atingir suas metas de desempenho e reabilitação.
As mais variadas instituições, como a Nike, a Equipe Americana de Natação Olímpica, a Toyota Robotics, a NIH, a
Cleveland Clinic, a Mayo Clinic, Harvard University e centenas de outras ao redor do mundo contam com a Bertec,
uma firma de tecnologia de 40 pessoas com base em Columbus, Ohio. Fundada em 1987, a Bertec continua a
lidar com alguns dos mais ambiciosos projetos de engenharia em diversas disciplinas, incluindo biomecânica,
mecatrônica, realidade virtual imersiva, rastreamento ocular e visão computadorizada para trazer para a indústria
importantes soluções para médicos, pesquisadores e clínicos.
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Bem-vindo
Bem-vindo ao Manual do Usuário dos Sistemas Balance Advantage® Static da Bertec®. Este é um guia resumido e fácil de usar
tanto para implementar como utilizar o pacote Balance Advantage® da Bertec® juntamente com seus componentes associados.
Nem todas as seções neste manual se aplicam a cada pacote, pois os pacotes diferem na funcionalidade e na disponibilidade
de recursos para adequar-se a uma variedade de diferentes necessidades clínicas e de pesquisa. As seções aplicáveis somente
a determinados pacotes são marcadas como tais. A seguir, encontra-se uma breve visão geral dos seis pacotes do sistema
Balance Advantage® Static da Bertec®, juntamente com suas principais diferenças de funcionalidade e recursos disponíveis.

Sobre os pacotes do Bertec® Balance Advantage® Static
A linha Balance Advantage® Static da Bertec® compreende os pacotes Essential e Functional; todos os seis produtos
foram projetados para auxiliar os clínicos na reabilitação de pacientes. Esses pacotes estão ilustrados e descritos na
respectiva ordem na Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4 nas páginas seguintes, junto com seus recursos e detalhes
técnicos correspondentes. Para uma visão geral da funcionalidade de cada pacote, consulte a Tabela 1.
Tabela 1: Pacotes Bertec® Balance Advantage® e seus recursos correspondentes.

Pacote

Placa estática
Avaliações

Dynamic CDP/IVR™*
Prime IVR™*
Static Essential
Static Functional
Portable Essential
Portable Functional￼

Opção Portable

COBALT
Opção Protocol

Treinamento IVR
Módulos

X

X

X

ü
ü
ü
ü
ü

X

X

ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü

N/A
N/A

X
X
X
X

Equilíbrio e
Mobilidade
Módulos de
treinamento

ü
ü
ü
ü
ü
ü

*Não coberto neste manual.

Este manual cobre os recursos proporcionados pelos seis Pacotes Balance Advantage® Static da Bertec®.
Conforme mencionado acima, nem todas as seções se aplicam a cada pacote –– os clínicos precisam ler somente
os recursos que se aplicam ao seu pacote.
Conforme representado na Tabela 1, todos os pacotes possibilitam avaliações de placas estáticas, embora nem
todos os protocolos de treinamento estejam disponíveis em todos os pacotes. Mais informações sobre avaliações
de placas estáticas, análises e treinamentos são encontradas nas páginas 38 a 74.
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Bertec® Balance Advantage® Static Packages
Bertec® Prime IVR™
Pacote Padrão Standard Package
®
Software Bertec®
Balance
Balance Advantage®
Bertec
Advantage®
software

Domo de entorno
visual
(1,88 m
x (74”W x 42”D x
Visual
surround
dome
1,07 m x 2,67 m)105”H)
(L x P with
x A) LCD projector
((74” x 42” x 105”) (W x D x H)) com
projetor de LCD Dual-balance force plate (18” x 20”)
dedicated
Placa de força deCart-mounted,
equilíbrio dupla
de computer
46 cm x 51 cm (18” x 20”)
Touchscreen monitor

Computador dedicado, instalado em
Color Printer
um carrinho
Foam balance
pad (18” x 20” x 4”)
Monitor de tela sensível
ao toque

Plataforma de equilíbrio
de espuma
Wooden rocker
board
46 cm x 51 cm x 10 cm (18” x 20” x 4”)

SPECIFICATIONS
ESPECIFICAÇÕES

Recursos

Features

Training

Treinamento
Quick Training

Standardized assessment protocols

Mobility
Treinamento
rápido
Protocolos de avaliação
with normative data
padronizados com dados de curva
Closed Chain Weight
Low 1.5” profile in an 18” x 20”Mobilidade
dualnormal
Shifting Seated

balance force plate

Cadeia fechada
Perfil baixo com 3,8 cm (1.5”) sobre
Training
dual-balance
force
placa de força deHigh-sensitivity
equilíbrio dupla
de
Troca
de
peso
plate
46 cm x 51 cm (18”
x 20”)
Treinamento na posição sentada
Placa de força deImmersive
equilíbriovirtual environment visual
Assessments
surround
dupla de alta sensibilidade
Vision
mCTSIB

of training scenes for projection
Entorno visual deSet
ambiente
into dome
virtual de imersão
Limits of Stability
Avaliações
Conjunto de cenas de treinamento
Weight Bearing Squat
para a projeção no domo
mCTSIB
Rhythmic Weight Shift

Limites de Estabilidade

Unilateral Stance

Agachamento com Peso

Mudança Rítmica de Peso
Equilíbrio em uma só perna
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Immersive Visual Stimuli

Entorno Visual Imersivo
Rock wall

Parede de pedra
Checkerboard Room

Sala com padrão quadriculado
(Checkerboard)
Optokinetic stripes (horizonal and
vertical, adjustable width and speed)

Listras optocinéticas (horizontais e
verticais,
com
ajustes
na largura
e na
Grocery
aisle
(real-time
adjustable
velocidade)
parameters)
Corredor
mercearia (parâmetros
Flightda
simulator
de ajuste em tempo real)
Castle Corridor

Simulador de voo

Corredor de Castelo
Carga Máxima = 227 kg (500 lb)

Bertec® Balance Advantage® Essential
Pacote Padrão

Componentes Opcionais

Software Bertec® Balance
Advantage®

Estojo de transporte
(personalizar para se adequar a
todos os componentes)

Placa de força de equilíbrio dupla
Estações de trabalho com ajuste de
altura (2)

Garantia Estendida
COBALT™ distribuído pela Bertec®

Display de tela sensível ao toque para
o clínico
Display de tela colorida para o
paciente
Computador dedicado
Dispositivo apontador/mouse sem fio
Nobreak
Transformador de Isolamento do
Paciente
Protetores de Pé Biocompatíveis
Plataforma de equilíbrio de espuma
46 cm x 51 cm x 13 cm ( 18” x 20” x 5”)
ESPECIFICAÇÕES
Recursos

Avaliações

Solução

Protocolos padronizados com dados
de curva normal

Limites de Estabilidade

Software intuitivo

mCTSIB

Suporte contínuo

Agachamento com Peso

Capacidade de carga de 227 kg
(500 lb)

Perfil baixo de 3,8 cm (1.5”) em uma
configuração de 46 cm (18”) x 51 cm
(20”)
Placa de força de equilíbrio dupla de
alta sensibilidade

Mudança Rítmica de Peso
Equilíbrio em uma só perna

Garantia de um ano para peças e mão
de obra

Treinamento
Treinamento rápido
Mobilidade
Cadeia fechada
Troca de peso
Treinamento na posição sentada
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Bertec® Balance Advantage® Functional
Pacote Padrão

Componentes Opcionais

Software Bertec® Balance Advantage®

Bertec® Vision Advantage®

Placa de força de equilíbrio dupla

Garantia Estendida

Estações de trabalho com ajuste de
altura (2)

COBALT™ distribuído pela Bertec®

Display de tela sensível ao toque para
o clínico
Display de tela colorida para o paciente
Computador dedicado
Dispositivo apontador/mouse sem fio
Nobreak
Transformador de Isolamento do
Paciente
Protetores de Pé Biocompatíveis
Prancha de equilíbrio de madeira
Blocos de madeira
ESPECIFICAÇÕES
Recursos

Avaliações

Solução

Protocolos padronizados com dados
de curva normal

Limites de Estabilidade

Software intuitivo

mCTSIB

Suporte contínuo

Agachamento com Peso

Capacidade de carga de 227 kg
500 lb)

Perfil baixo de 3,8 cm (1.5”) em uma
configuração de 51 cm (20”) x 152 cm
(60”)
Placa de força de equilíbrio dupla de
alta sensibilidade

Mudança Rítmica de Peso
Equilíbrio em uma só perna
Sentar e Levantar

Treinamento
Treinamento rápido
Mobilidade
Cadeia fechada
Troca de peso

Para Cima e Por Cima
Passo Giro Rápido
Caminhada Posição Tandem
Caminhada
Afundo

Treinamento na posição sentada
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Garantia de um ano para peças e mão
de obra

Bertec® Balance Advantage® Portable Essential
Pacote Padrão

Componentes Opcionais

Software Bertec® Balance
Advantage®

Bertec® Vision Advantage®

Placa de força de equilíbrio dupla
Standard Package

Notebook

Bertec® Balance Advantage®
softwaree cabo USB
Cabo de alimentação

Estojo de transporte
Optional
(personalizar
paraComponents
se adequar a
todos os componentes)
®
®
Bertec Vision Advantage

Garantia Estendida

Carrying case

Dual-balance force
plate
Dispositivo apontador/mouse
sem
fio

to fit all
components)
COBALT™(custom
distribuído
pela
Bertec®

computer
Plataforma deLaptop
equilíbrio
de espuma
46 cm x 51 cm x 10 cm (18” x 20” x 4”)

Extended Warranty

Power cable and USB cable

Mesclagem e sincronização de banco
Wireless pointing device/mouse
de dados

COBALT™ powered by Bertec®

Foam balance pad (18” x 20” x 4”)
Database merge and sync

SPECIFICATIONS

ESPECIFICAÇÕES

Features

Recursos

Standardized protocols with
normative data

Assessments

Avaliações
mCTSIB

mCTSIB
Protocolos padronizados com
Limits of Stability
dados de curva
normal
Low 1.5” profile in an 18” x 20” Limites de Estabilidade
Weight Bearing Squat
Perfil baixo deconfiguration
3,8 cm (1.5”) em
Agachamento com Peso
uma configuração de 46 cm (18”) x
Rhythmic Weight Shift
High-sensitivity dual-balance force
51 cm (20”) plate
Mudança Rítmica de Peso
Placa de força de equilíbrio
dupla de alta sensibilidade

Unilateral Stance

Equilíbrio em uma só perna

Solution

Solução
Intuitive software
Software intuitivo

Ongoing support

Suporte contínuo

500 lb load capacity

Capacidade de carga de 227 kg
(500One
lb) year parts and labor warranty
Garantia de um ano para peças e mão
de obra

Training

Quick Training

Treinamento Mobility
Closed Chain
Treinamento rápido

Mobilidade

Weight Shifting
Seated Training

Cadeia fechada
Troca de peso

Treinamento na posição sentada
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Bertec® Portable Functional
Pacote Padrão

Componentes Opcionais

Software Bertec® Balance Advantage®

Bertec® Vision Advantage®

Placa de força de equilíbrio dupla

Garantia Estendida

Notebook

COBALT™ distribuído pela
Bertec®

Cabo de alimentação e cabo USB
Dispositivo apontador/mouse sem fio
Plataforma de equilíbrio de espuma 46
cm x 51 cm x 10 cm (18” x 20” x 4”)
Mesclagem e sincronização de banco
de dados

ESPECIFICAÇÕES
Recursos

Avaliações

Solução

Protocolos padronizados com dados
de curva normal

Limites de Estabilidade

Software intuitivo

mCTSIB

Suporte contínuo

Agachamento com Peso

Capacidade de carga de 227 kg
(500 lb)

Perfil baixo de 3,8 cm (1.5”) em uma
configuração de 51 cm (20”) x 152 cm
(60”)
Placa de força de equilíbrio dupla de
alta sensibilidade

Mudança Rítmica de Peso
Equilíbrio em uma só perna
Sentar e Levantar

Treinamento
Treinamento rápido
Mobilidade
Cadeia fechada
Troca de peso

Para Cima e Por Cima
Passo Giro Rápido
Caminhada Posição Tandem
Caminhada
Afundo

Treinamento na posição sentada
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Garantia de um ano para peças e mão
de obra

Operações Básicas
Ligando o Prime IVR
Nota: Apenas para sistemas Prime. Os usuários de outros sistemas devem consultar a página a seguir para iniciar seus sistemas.

Para iniciar o Projetor:
1.
2.

Aponte o controle remoto do projetor na direção aproximada do projetor (fazer isso na lateral da máquina funciona
melhor, de modo que o domo não interrompa o sinal remoto).
Pressione uma vez o seu botão de energia (verde) e aguarde de 10 a 15 segundos para que a lâmpada acenda.
Nota: O botão de energia do controle remoto é realçado na Figura 7. Se
passar um período de tempo prolongado e o projetor não tiver ligado,
pressione novamente o botão liga/desliga e certifique-se de que o
controle remoto esteja apontando para o projetor.

Para desligar o projetor, aponte o controle remoto para o projetor, pressione duas
vezes o botão liga/desliga e aguarde de 10 a 15 minutos antes de tentar novamente.

Figuras 7a e 7b: Botão liga/desliga

Um controle remoto sem fio está incluído em cada pacote para auxiliar os clínicos a gerenciar o programa Balance Advantage®
enquanto auxiliam os pacientes. O controle remoto geralmente oferece as funções a abaixo; entretanto, estas funções podem
mudar para testes específicos. Consulte as seções de protocolos para obter mais informações sobre funções modificadas.

•

Apontador de laser verde

•

Mouse (Botão de Voltar, Clique no Botão da Esquerda)

•

Controle de Rolagem do Mouse

•

Clicar com o Botão Direito do Mouse

•

Próxima Condição

•

Condição Anterior

•

Inciar/Finalizar Ensaio

•

Alternar entre a Tela do Paciente e do Clínico

Nota: O Dongle USB é mostrado à direita do controle remoto na Figura E1.
Ele precisa ser conectado ao USB do computador para que o controle remoto
possa funcionar com o sistema.

Figura E1: Controle remoto e Dongle.
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Partida inicial e login
Todos os sistemas Bertec® Balance Advantage® incluem um computador de torre dedicado preso a um carrinho ou a
um notebook. Abaixo estão incluídas instruções para cada sistema – familiarize-se com a fiação do sistema ao testar
um paciente.
Para Ligar e efetuar login em um sistema de torre dedicado pela primeira vez:
1.

Pressione o botão liga/desliga na parte superior do computador de torre.

2.

O botão liga/desliga acenderá assim que o sistema estiver ligado.

3.

Acesse a área de trabalho.

4.

Na área de trabalho, clique na logo Bertec® Balance Advantage® para carregar o software.

5.

Se for solicitada uma senha, digite “senha” com todas as letras minúsculas, depois pressione a tecla Enter no teclado
(ou clique no botão “Login”).

6.

Consulte a página 12 para obter ajuda para navegar na tela do clínico. Consulte a página de 13 para instalar/configurar
o sistema.

Para Ligar e acessar um sistema portátil (notebook) pela primeira vez:
1.

Pressione o botão liga/desliga.na lateral do notebook (circulado na Figura 9).

2.

Acesse a área de trabalho.

3.

Na área de trabalho, dê dois cliques na logo Bertec® Balance Advantage® para carregar o software.

4.

Se for solicitada uma senha, digite “senha” com todas as letras minúsculas. Em
seguida, pressione a tecla Enter no teclado (ou clique no botão “Login”).

5.

Consulte a página 12 para navegar na tela do clínico. Consulte as páginas de 14 a 19
para instalar/configurar o sistema.
É fundamental que a placa esteja livre de quaisquer objetos durante a inicialização
do sistema até que o operador tenha ligado completamente o sistema e acessado
Figura 9: Botão liga/desliga do
no software Balance Advantage® software. O objetivo desta etapa é permitir que o
notebook.
sistema tarar a placa na inicialização do software. Se a placa for interrompida durante
este processo de zeragem, consulte o Apêndice F. Você também pode sair e reiniciar o programa (instruções exibidas
abaixo).

Para sair do Balance Advantage:
1.

Clique no botão Sair, localizado no canto superior direito da tela (exibido na Figura 10).

2.

Clique no botão Sair (exibido na Figura 11).

Figura 10: Botão Saída do Software.

Figura 11: Botão Sair.

Assim que o sistema tiver sido instalado, o administrador do sistema (administrador operador) pode criar contas de operador
para outros membros da equipe/clínicos. Consulte a página 16 para obter mais informações a respeito dos operadores e sobre
como acrescentar contas de operador.
10
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Inicialização e Login de Rotina
Após a inicialização e login iniciais, consulte as instruções a seguir para os logins subsequentes.
Para Inicializar o Sistema:
1.

Pressione o botão liga/desliga.do computador.

2.

Acesse a área de trabalho.

3.

Na área de trabalho, clique na logo Bertec® Balance Advantage® para carregar o software.

4.

Mantenha a placa livre de objetos até que o operador tenha acessado o sistema com sucesso.

5.

Se ocorrer alguma interferência na placa durante esse processo, consulte o Apêndice F ou saia do sistema. Consulte as
Figuras 10 e 11 na página anterior para obter instruções para sair.

Para acessar o Programa:
6.

Abra o Bertec® Balance Advantage®. Chegue à tela de login, exibida na Figura 12.

7.

Clique no nome de usuário correto na caixa do Operador.

8.

Certifique-se de que o nome de usuário desejado esteja realçado em azul.

9.

Digite a senha que foi definida para o operador selecionado.

10. Clique no botão “Login” ou pressione a tecla Enter para chegar à tela inicial do clínico. Consulte a página a seguir para
obter informações a respeito da tela inicial do clínico.

Figura 12: Tela de login do software.
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Tela Inicial do Clínico
A tela inicial do Clínico é a primeira tela vista imediatamente após o operador (ou administrador) entrar. Ao acessar,
o operador automaticamente verá a aba Patients (Pacientes) e poderá ver a lista de pacientes do sistema. A tela é
dividida em três principais regiões, ou abas, descritas a seguir.
1. Informações do paciente: As informações do paciente são exibidas na aba Pacients (Pacientes). Esta é principal interface
para carregar um paciente, criar um paciente e visualizar o histórico do paciente.
2. Avaliações: Todos os protocolos de equilíbrio disponíveis na aba Avaliações. Cada protocolo é representado por um
ícone facilmente identificável que pode ser arrastado e solto na série de testes.
3. Treinamento: Uma ampla variedade de opções estão disponíveis para ajudar a reabilitar o paciente na aba Treinamento.
Essas opções incluem:
> Troca de peso
> Sentado
> Mobilidade
> Cadeia fechada
> Treinamento rápido
Assim que um paciente é selecionado, o operador pode realizar avaliações ou treinamento, clicando nas abas
Avaliações ou Treinamento. A tela inicial do Clínico é ilustrada na Figura 13, a barra superior realça as abas, enquanto
a barra à esquerda mostra onde são armazenadas as informações do paciente.

Figura 13: Tela Inicial do Clínico.

É fundamental que todos os operadores aprendam a navegar na tela inicial do Clínico.
12
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Instalação do aparelho e configuração do sistema
Nota: Somente operadores com a função de gerente ou operador super/admin. Podem acessar essas opções de
configuração.
Na configuração inicial, o operador administrador precisará configurar o software para que este se adapte da melhor forma
possível às necessidades do aparelho. Unidades de medida, cabeçalhos de relatório e informações do aparelho precisam
se selecionados e inseridos. Após a configuração inicial, a área de opção de configurações ainda pode ser acessada pelos
operadores que tiverem permissão para fazê-lo (ver nota acima).

Configuração de Opções
O operador deve selecionar o ícone de engrenagem
no canto superior direito da tela e depois clicar em Configuração. Ao fazer isso, o
operador carregará a tela de opções de configuração em uma nova janela onde as Configurações gerais, Configurações de teste, Campos
adicionais, Série de testes, Operadores, Funções de segurança e Banco de dados podem ser podem ser configurados (Figura 14).

Figura 14: Tela de opções de configuração. O campo de configurações gerais está atualmente selecionado.

Configurações gerais
As opções de configurações gerais são utilizadas para mudar a maneira como o programa se comporta. Aqui o operador pode alterar as
unidades de medida (lbra/pé/polegada/ versus quilograma/metro/centímetro) e outras opções, como o requisito de que os pacientes
devem apresentar um identificador válido e qual cabeçalho de relatório será apresentado na parte superior de cada página do relatório.
Por fim, o programa pode ser definido para zerar automaticamente a placa quando o sistema inicia ou uma placa é conectada (essa
opção deve sempre ser ativada, a menos que orientado o contrário pelo suporte da Bertec).
O cabeçalho do relatório permite ao operador mudar o tamanho da fonte, estilo, alinhamento e cor do texto. O usuário também
pode inserir uma referência a uma imagem, como o logo de um escritório no cabeçalho. O arquivo de imagem deve ser acessível ao
computador com o Windows para que possa ser exibido - a imagem não é salva no Cabeçalho do Relatório. Entretanto, a imagem deve
estar presente ou ser baixada no hard drive local.
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Configurações de Teste
As opções de configuração de teste, mostradas na Figura 15, são utilizadas para controlar como os testes se
comportam. Uma configuração personalizável deve ligar ou desligar o som utilizados para indicar o início, a parada,
falhas de teste. Além disso, o tipo de som que o sistema reproduz pode ser alterado nessa seção para qualquer arquivo
WAV encontrado no computador.
O operador pode ajustar o exibição do Centro de Pressão em alguns protocolos de testes para a sensibilidade de reação
das placas à pressão inicial na placa. Por padrão, aproximadamente é necessária uma mudança de 11,3 kg (25 libras)
para que uma placa reaja e comece o rastreamento de dados. Ajustar o cursor para “Muito sensível” fará com que a
placa reaja a menos pressão, até aproximadamente 0,90 kg (2 libras), e ajustar o cursor para “Menos sensível” fará com
que a placa reaja a uma pressão mínima de aproximadamente 29,5 kg (65 libras). Isso não tem relação nenhuma com
a rapidez ou lentidão de atualização do display; apenas afeta a quantidade de pressão é necessária na placa para fazer
com que o Centro de pressão comece a rastrear.
A Caixa de configuração para configurações de teste (acima do display de Centro de Pressão) também permite que o
operador salve todos os dados de teste tanto para avaliações quanto para treinamentos. Por padrão, todos os dados
de avaliação, mesmo os canais de dados não utilizados para gerar os relatórios, são salvos no banco de dados. Mesmo
assim, nenhum dado de treinamento é armazenado (porém, os resultados são retidos). Quando essa configuração é
verificada, todos os dados não processados são salvos tanto para avaliações quanto para treinamentos. Isso pode ser
útil se os traços COG ou COP dos treinamentos forem desejados, mas também significa que o tamanho do banco de
dados crescerá muito mais rapidamente.
Além disso, o DPI da tela do Rastreador de Visão e a sensibilidade da Análise de Pulo podem ser alteradas nesta janela
nas opções correspondentes, conforme mostra a Figura 15.

Figura 15: Notificação do tamanho dos dados.
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Campos adicionais

Os campos adicionais permitem que o operador anexe informações ao registro de cada paciente. Todos os campos
que tiverem a coluna “Exigido” marcado são campos obrigatórios, que devem ser preenchidos pelo operador antes
que o registro do paciente possa ser salvo. Campos adicionais também podem ser configurados para conter listas
geradas pelo usuário associadas a campos específicos. Um exemplo disso é a lista pré-configurada de códigos ICD-9
já no sistema. O operador pode editar esses campos/listas, criar ou excluir listas e especificar que campos adicionais
utilizam as listas. Essas opções localizam-se na parte inferior da janela Campos Adicionais.
Editar campo: Selecionar um campo atual na lista do sistema (na parte superior da caixa) irá ativar o botão
Editar campo. Isso permite ao operador definir o tipo de texto que aparece na caixa (texto inserido pelo
operador ou texto das listas criadas pelo usuário), definir onde na lista o campo aparecerá e verificar tratar-se
ou não de um campo exigido. A Figura 16 mostra o menu de opções Editar campo.

Figura 16: Menu de Opções de Editar de Campo.

Novo campo: O botão Novo campo criará um novo campo que aparece na lista de campos adicionais. Este
campo pode ser utilizado para qualquer informação que o operador queira registrar—esta informação fica
afixada nos registros do paciente. Ao criar o novo campo, todas as outras opções específicas de campo devem
ser especificadas (p.ex.: ordem, exigido ou não, lista/sem lista).
Excluir campo: O botão Excluir campo exclui o campo atualmente selecionado dos Campos adicionais.
Editor de valores: Listas criadas pelo operador são geradas e salvas através do Editor de valores. Ao
clicar, aparece uma nova janela que lista as listas atualmente salvas para campos adicionais (localizados à
esquerda). Quando selecionamos uma lista à esquerda, o conteúdo da lista é exibido à direita. Na página a
seguir, a Figura 18 mostra uma visão completa do Editor de valores.
Para criar uma nova lista: o operador deve primeiro selecionar Adicionar nova lista. Isso acrescentará <Novo
registro>
à lista de Listas salvas. O operador pode mudar o nome da lista de <Novo Registro>
para um nome escolhido da linha de Texto de Nomes. Além disso, o operador pode selecionar se diversos
itens na lista podem ser selecionados, marcando a caixa Permitir várias seleções, como mostra a Figura 17.
Se selecionada, o operador pode começar a digitar nos conteúdos da lista na caixa de texto, já que cada nova
linha então coincidiria com uma nova possível seleção (por padrão, as informações só são para um campo).
Ao concluir, selecione OK para salvar o novo campo/atualização.

Figura 17: Caixa Permitir Várias Seleções.
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Figura 18: Janela Editor de valores.

Série de Testes
O operador pode clicar na caixa Série de testes para criar todas as séries de testes no sistema que foram criadas e
salvas por operadores ou usuários do sistema. O operador pode remover ou renomear listas salvas, selecionando as
séries de testes e depois clicando em Excluir série ou Renomear série.

Operadores
Operadores são contas de login do Balance Advantage® que podem realizar ações específicas, como realizar
avaliações, gerar relatórios e trabalhar com os registros dos pacientes. Cada operador pode ter uma função de
segurança (direitos de acesso) atribuída a ele, que limita ou concede o que ele pode e não pode fazer.
Para editar ou excluir um operador, o atual operador pode clicar em um registro e depois clicar em Editar Operador
ou Excluir Operador. Para criar um novo operador, o operador pode clicar em Novo operador. Ao clicar em Editar
operador ou Novo Operador será aberto o novo link de janela mostrado na Figura 19.

Figura 19: Editar Janela do perfil do operador.
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É necessário o Nome do Operador, pois este é utilizado para identificar o operador e permitir que tal operador acesse o
sistema na tela de login. O Nome Completo opcional é exibido onde necessário, mas, se não for fornecido, por padrão,
o sistema tomará o Nome do Operador.
A Função de Segurança é propagada na tela de configuração de funções de segurança (consulte mais informações em
Funções de segurança ). Somente uma função de segurança pode ser atribuída a um operador, mas vários (ou todos)
operadores podem usar a mesma função de segurança.
A Senha é usada para cadastrar o operador no sistema. Para mudar a senha, insira a mesma senha duas vezes. Senhas
em branco (sem texto) são permitidas, mas não são recomendadas. O operador, se cadastrado, pode mudar a senha no
menu do sistema Balance Advantage®. Consulte o Apêndice D para obter mais informações.

Funções de segurança
As funções de segurança permitem que os direitos de acesso sejam configurados para operadores. Esses direitos de
acesso são compartilhados entre os operadores, então, mudar o que um direito de acesso faz para uma função de
segurança afetará todos os operadores designados para aquela funções de segurança.
Para editar ou excluir uma funções de segurança, primeiramente clique em um registro e depois clique em Editar
Funções de segurança ou Excluir Funções de segurança. Para criar uma nova funções de segurança, clique em Nova
Funções de segurança. Ao clicar em Editar Função de Segurança ou Nova Função de Segurança, será aberta uma nova
janela, conforme mostra a Figura 20.

Figura 20: Nova janela para editar funções de segurança.

O Nome da função é exigido e é usado para identificar a funções de segurança. A descrição opcional é fornecida para
permitir que o operador escreva uma descrição da função. As caixas de seleção de Direitos de acesso definem o que a
função pode ou não pode fazer. Por padrão, uma nova função de segurança não pode fazer nada. Por padrão, nenhuma
conta de operador que tiver como atribuição o direito “Pode efetuar login” pode acessar o sistema.
O direito de acesso É super operador/admin. do sistema é para uma conta de nível muito elevado. Só deverá ser
definida para contas que podem mudar as configurações do sistema e, mais importante ainda, criar, editar e excluir
operadores e funções de segurança.
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O direito de acesso É operador gerente é semelhante ao direito de acesso de Administrador do sistema pelo fato de
também ter acesso à tela de configuração e configurações, mas não ter permissão de acrescentar, mudar ou excluir
operadores ou funções de segurança. Por padrão, também não dá acesso às listas de pacientes nem a testes e
relatórios.
Os direitos do operador de Visualizar/Adicionar/Excluir podem ser concedidos a Operadores gerentes ou
somente a Super Operadores/Administradores do sistema.
Um operador sem direitos de Visualizar/Adicionar/Excluir pacientes não terá acesso a pacientes e, por extensão,
não poderá usar o sistema. Recomenda-se que o direito de visualizar pacientes seja atribuído a todas as funções de
segurança, além do direito de acessar o sistema.
Nota: Lembre-se de repassar a todos os operadores e às funções de segurança o "Pode Acessar” correto. Operadores
sem essa função não poderão usar o sistema.
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Estabelecendo novos pacientes
Nota: Recomenda-se que um paciente de teste, obviamente assim denominado, seja criado no banco de dados para fins de
treinamento.
Para criar um novo paciente:
1.

Clique no botão Novo Paciente no centro da tela imediatamente após acessar o sistema e chegar à tela inicial do clínico.
Ou selecione Novo Paciente na lista de pacientes e depois clique no quadrado Clicar aqui para Iniciar um Novo Paciente
(Localizado no canto superior esquerdo da tela). Ambas as opções são exibidas na Figura 21.

2.
3.
4.
5.

Após clicar, surgirá uma janela pop-up com campos de informação de paciente vazios. Ilustrado na Figura 22.
Preencha todos os campos necessários. Esses campos são na cor amarela. Em seguida, preencha os campos de opções com
as informações desejadas.
(Opcional): Tire a foto do paciente, clicando no botão Ligar a Câmera, aguardando a imagem da câmera ao vivo aparecer e
depois clicando no botão Tirar Foto.
Clique no botão Salvar Alterações para definir o perfil do novo paciente.

Figura 21: Criando novos pacientes.

Figura 22: A janela Novo paciente.
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Recuperando pacientes existentes
Para selecionar um Paciente que já esteja no sistema:
1.

Clique na aba Pacientes.

2.

Surgirá uma lista de pacientes à esquerda da tela. Por padrão, essa lista é ordenada pelo perfil usado mais
recentemente.

3.

Clique para selecionar o paciente. As informações do paciente aparecerão no centro da tela. Acima das informações do
paciente estão as datas dos testes anteriores (se tiver sido realizado algum). Clique para revelar mais informações.

4.

(Opcional): O operador pode ordenar essa lista de uma maneira diferente, como por ordem alfabética, clicando no
botão em “Ordenar a lista de pacientes por”, e selecionando o método de ordenação.

Filtrando por campos adicionais
Se tiverem sido criados Campos adicionais que contenham listas, os registros do paciente também podem ser filtrados pelos
itens dessa lista.
Por exemplo, se uma lista tiver sido criada para Fisioterapeuta, contendo John, April e Joanne, a lista dos pacientes podo ser
filtrada para mostrar somente os pacientes da Joanne. Para fazer isso, clique no sinal de + (como mostra a Figura 23), ao lado
de Pesquisa / Filtro de nome, depois clique no Fisioterapeuta e então na caixa ao lado de Joanne. Essa tela é exibida na Figura
24. Após selecionar o item pelo qual será feito o filtro, clique em OK. Vários itens podem ser acrescentados à lista “Filtrar por”,
bastando continuar clicando no sinal de +, ao lado de Pesquisa / Filtro de nome e repetindo o mesmo processo que antes. Para
remover um filtro indesejado, clique no sinal de – que aparece ao lado da etiqueta do filtro.

Figura 24: Selecione Campo Filtrar - Lista de pacientes.
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Configuração da Nova Placa
Quando uma placa não reconhecida é conectado ao sistema, uma janela aparecerá imediatamente após o operador
acessar o software, conforme mostrado na Figura 25. O operador deve clicar na imagem correspondente à placa que
acabou de ser conectada e selecionar OK. É essencial que a placa correta seja selecionada; uma placa identificada
incorretamente resultará em cálculos de teste distorcidos.

Figura 25: Janela Pop-up.

Se, por qualquer motivo, o operador selecionar o tipo de placa incorreto, o tipo de placa pode ser restaurado, bastando clicar
no ícone de engrenagem
e depois escolher Selecionar Novamente Tamanho da Placa na lista suspensa. Em seguida, o
operador pode selecionar uma placa adequada, bastando clicar na figura.
Além de configurar placas não reconhecidas, os sistemas Balance Advantage®, que usam placas de equilíbrio funcionais exigem
a ordem da placa para serem configurados na instalação/configuração inicial, ou quando o sistema é transferido para um local
diferente, ou quando a placa é desconectada e depois reconectada. Para orientar as placas, clique no ícone de engrenagem
e depois escolha Configurar Placas Duplas na lista suspensa. A Figura 26, na página a seguir, mostra a tela de orientações.
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O operador deve seguir as instruções na tela, permanecendo de pé sobre a placa mais afastado do monitor. Aguarde até que a
placa na figura se torne verde, depois selecione OK. Se houver alguma confusão, siga as instruções na tela.

Figura 26: Configurar a Ordem da Placa Functional.
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Avaliação de pacientes
Para iniciar a avaliação de um paciente:
1. Crie um Novo paciente (instruções na página 19) ou acesse um Paciente existente (instruções na página 21).
2. Para realizar novas avaliações, clique na aba Avaliações, mostrada na Figura 27, e depois arraste e solte as avaliações
desejadas na Lista de Séries de Testes, localizada à esquerda.
 ota: As avaliações podem ser ordenadas na série de testes, bastando clicar e arrastar o nome do teste para uma nova
N
posição.
Para a descrição de uma avaliação, consulte o capítulo adequado dedicado à referida avaliação mais adiante neste
manual, a partir da página 46.

Figura 27: Aba de avaliação: Preparação do teste.

3. Após preparar a ordem para realizar as avaliações, selecione Iniciar a série de testes, localizado diretamente abaixo do
nome do paciente, no canto superior esquerdo.
4. Posicione adequadamente os pés do paciente na
placa de equilíbrio. Para a maioria das avaliações,
um paciente posicionará seus pés de maneira que
os maléolos mediais fiquem alinhados com a linha
que vai da esquerda para a direita e os calcanhares
fiquem alinhados com as linhas pequenas, médias
Linha horizontal
ou grandes. Isso será indicado na tela do clínico.
Em geral, o paciente pode deslocar os pés de
Linhas P, M, G
maneira igual, para ficar em pé confortavelmente.
O posicionamento adequado dos pés é ilustrado na
Figura 28.
Figura 28: Posicionamento adequado dos pés.
5. Realize as avaliações conforme instruído na tela
do computador. A qualquer momento durante a avaliação, o clínico pode acrescentar notas, clicando na área Notas do
teste, localizada na parte inferior esquerda da tela. A Figura 29, localizada na página a seguir, mostra essa tela.
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Figura 29: Exemplo de Tela do Clínico durante a Avaliação.

Para visualizar e imprimir relatórios de avaliações concluídas:
1.

Navegue até a aba Paciente e confirme se o paciente correto está selecionado.

2.

Acima das informações do paciente:existe uma linha do tempo que mostra uma data para cada dia em que foi feito um
registro para o paciente. Clique na data e na avaliação para selecionar o relatório adequado.

3.

Após puxar o relatório da avaliação desejada, clique no ícone da impressora, localizado no canto superior direito da tela.

4.

Relatórios de progresso podem ser exibidos, bastando clicar no ícone "i" e selecionar um relatório de progresso (se um
deles estiver disponível).

Figura 30: Volte para a tela Paciente para Visualizar Relatórios de Teste.
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Coletando testes novamente
Os testes podem ser descartados e os dados coletados novamente, caso ocorra não conformidade do paciente (p. Ex.:
o paciente espirre, faça uma pergunta, abra os olhos, etc., enquanto um teste estiver sendo coletado).
Para repetir um teste:
1.

Pressione e mantenha pressionado botão Control (Ctrl) e pressione o botão Deletar (Del).

2.

Na janela pop-up que aparece, conforme mostra a Figura 31, escolha Sim, quero excluir o último teste coletado, ou
Não, não quero excluir o último teste coletado.

3.

Somente o teste mais recentemente coletado será excluído.

Figura 31: Verificação do Excluir teste.
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Salvando e Carregando uma Série de Testes
O software Balance Advantage® permite ao operador criar uma série de avaliações e treinamentos que pode ser salva para uso
futuro com qualquer paciente.
Para salvar a Lista:
1. Selecione as avaliações/treinamentos, colocando-os na coluna da esquerda (embaixo de Série de Testes a serem
realizados).
2. Defina as opções para cada teste.
3. Selecione o ícone Salvar.
4. Dê um nome exclusivo à Série de Testes.
Selecionando uma Série de Testes existente:
1. Selecione a Aba Avaliações ou Treinamentos.
2. Selecione Carregar na Série de testes existente (à esquerda da tela, em baixo da imagem e do nome do paciente).
3. Selecione a Série de Testes desejada a ser usada.
A Figura 32 ilustra o menu para que seja possível salvar e selecionar listas salvas. Tanto as avaliações como os treinamentos
podem ser combinados em uma lista abrangente. Basta selecionar as avaliações que serão realizadas, passando para a aba
Treinamento para selecionar os treinamentos a serem realizados e depois salvar a lista.

Figura 32: Interface da lista. Observe que a barra para salvar testes está aberta.
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Relatórios de avaliação
Os resultados das avaliações podem ser apresentados em uma variedade de tipos de relatórios: Relatórios de testes individuais,
relatórios combinados, relatórios de treinamentos diários e relatórios de progresso. Além disso, a legenda do relatório é discutida
nesta sessão, assim como a exportação de dados ASCII.

Relatório de testes individuais
Relatório de testes individuais apresentam os resultados de uma única avaliação realizada em um dia específico. Um relatório
de teste individual pode ser gerado para qualquer avaliação ou treinamento único. A Figura 33 é um exemplo de um Relatório de
Limites de Testes Individuais de Estabilidade.

Figura 33: Relatório de teste individual de limites de estabilidade.

Relatórios combinados
Relatórios Combinados mesclam os resultados de diversas avaliações –– produzindo um relatório de uma página. Os testes a
serem combinados devem ter sido realizados no mesmo dia e na mesma sessão.

Figura 34: Relatório de teste combinado de tempo de processamento visual.
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Relatórios de Treinamento Diário
Este é um relatório cumulativo dos exercícios realizados pelo paciente ao longo de toda a sessão de treinamento. O exercício, as
configurações de dificuldade, os parâmetros e a pontuação do paciente podem ser impressos com este relatório. A Figura 35 é
um exemplo de um Relatório de Treinamento Diário VMS da Esquerda.

Figura 35: Relatórios de treinamento diário VMS da Esquerda.

Relatório de progresso
Um relatório de progresso traça o desempenho do paciente ao longo do tempo para um teste em particular. O paciente deve ter
realizado a avaliação ou o treinamento diversas vezes durante o espaço de tempo selecionado para que o Relatório de progresso
esteja disponível. Um exemplo de Relatório de progresso de teste de organização sensorial está incluído na Figura 36.

Figura 36: Relatório de progresso de teste de organização sensorial.
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Legenda de relatórios
Todos os relatórios seguem o mesmo esboço para apresentação
de informações. Barras cinzentas representam dados normativos1
associados à faixa etária em que o paciente recai. Barras verdes
representam as pontuações que se encontram dentro da faixa
normal e barras vermelhas representam pontuações fora (que
recaem fora do 5º percentil) da faixa normal correspondente de
idade. A legenda de amostra de relatório é exibida na Figura 37.

Figura 37: Legenda de relatórios.

Exportação de dados ASCII

A exportação de dados pode ser iniciada pressionando-se
as teclas Ctrl+F6 no teclado enquanto se visualiza um relatório de teste na aba Pacientes; ao fazer isso o visualizador de
Exportação de Dados abrirá. Nesta tela, uma variedade de opções estará disponível para o usuário. As opções disponíveis
incluem escolher exportar o paciente atual ou todos os pacientes, o tipo de testes a serem exportados, como organizar as
informações exportadas, exportar entre quais datas e onde salvar as informações exportadas. Todos os dados exportados são
salvos em arquivos de valores comuns separados por vírgulas (CSV) e podem ser abertos com outros programas de análise de
dados. A tela de exportação de dados é exibida na Figura 38. Os dados exportados não podem ser novamente importados para
o software Bertec® Balance Advantage®. Para informações detalhadas sobre como realizar um backup do sistema, consulte a
seção Manutenção de Banco de Dados (página 33).

Figura 38: Tela Exportação de dados.
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Layout da Tela do Paciente
Em geral, a tela do paciente exibirá as informações-alvo relevantes, como o círculo de Limites de estabilidade ou exemplos de
figuras de como o teste deve ser realizado durante as avaliações. Algumas telas de pacientes exibirão indicações de inicialização
ou outras instruções. O teste Limites de Estabilidade é utilizado abaixo como um exemplo.

Figura 39: A mensagem “Fique imóvel” antes do Paciente se mover.

Figura 40: Mensagem “Começar”, indicando que o movimento deve
começar.

Figura 41: A mensagem “Teste Concluído” quando um teste tiver sido concluído.
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Manutenção do banco de dados
Nota: Somente operadores com a função de superoperador/administrador do sistema podem acessar essas opções
de configuração.
Para acessar a página de configuração do banco de dados:
1.

Clique no ícone de engrenagem do sistema

2.

Selecione a opção Manutenção do banco de dados (no menu suspenso) para abrir a página de Configuração do banco

(localizado no canto superior direito da tela).

de dados em uma nova janela.
3.

Se a seção de banco de dados estiver desativada, saia do programa Balance Advantage® (consulte as Figuras 47 e 48
na página 37). Em seguida, clique com o botão direito no mouse no ícone Balance Advantage® (na área de trabalho do
computador). Selecione a opção Executar como administrador, na lista suspensa, para abrir o programa. Efetue login
mais uma vez e repita as etapas um e dois.

A página de Configuração do Banco de Dados, exibida na Figura 42, é onde a Estatística Atual do Banco de Dados, Programar
Backups Automáticos, Fazer Backup e Restaurar Manualmente o Banco de Dados, e Configurar e Realizar Operações de Fusão
de Banco de Dados podem ser acessados.
Nota: Recomenda-se que a caixa de seleção “Arquivo-morto automático” seja assinalada. Marcar esta caixa tornará
disponíveis as opções Com que Frequência,
Data/hora de Início, e Pasta.
•

A opção Com Que Frequência controla a frequência em que são realizados backups automáticos, o que pode ocorrer
diariamente, semanalmente ou mensalmente.

•

O Horário de Início programa o horário em que os backups automáticos iniciarão (p. ex.: 21h).

•

As Opções de pasta controlam onde os arquivos-mortos automáticos do sistema serão salvos no computador.

Figura 42: Opções de configuração: Banco de dados.
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Backup/restauração do banco de dados
Antes de mudar as configurações do banco de dados, é altamente recomendável fazer um backup do atual banco de dados.
Além disso, é recomendável que os backups do banco de dados sejam instalados rotineiramente: consulte a página anterior
para mais informações.
Para fazer o backup do banco de dados:
1.

Clique no botão Realizar Arquivo-morto de Banco de Dados Agora (na parte inferior esquerda da página Configuração do
banco de dados).

2.

Selecione uma pasta para salvar o arquivo-morto. Isso incluir mídia removível, contanto que o dispositivo não seja removido
antes do processo de arquivamento seja concluído. O local padrão da pasta é: C:\ProgramData\Bertec\BalanceAdvantage.

3.

O processo de arquivamento pode ser cancelado a qualquer momento, clicando-se no botão Cancelar. Arquivos-mortos
cancelados não serão salvos.

Depois que o arquivo-morto estiver concluído, o sistema do Balance Advantage® mostrará o nome do arquivo colocado no arquivomorto e oferecerá para abrir a pasta que contém o arquivo. Recomenda-se que o arquivo-morto seja copiado para um pendrive após a
conclusão.
Para Restaurar um Banco de Dados Arquivado:
1.

Clique no botão Mesclar ou Restaurar Banco de Dados do Arquivo-morto (na parte inferior direita da página de Configuração
do Banco de Dados).

2.

Procure e selecione o arquivo-morto correto. Os bancos de dados podem ser restaurados de arquivos-mortos armazenados
em mídia removível (contanto que a mídia removível permaneça conectada ao computador durante o processo de
restauração do banco de dados).

3.

Selecione a opção Substituir o atual banco de dados. Essa opção fica diretamente abaixo da opção Fusão, exibida na Figura 43.

4.

Como um recurso de segurança, a função de restauração, por padrão, criará um backup do atual banco de dados antes que
este comece a substituir o atual banco de dados. Para pular a etapa de backup, desmarque a opção “Criar um backup de
arquivo-morto”.

5.

Clique em Ok. Será exibida uma mensagem de confirmação.

6.

Leia a mensagem para ter certeza de que a opção correta foi selecionada.

7.

Clique em Sim para sair enquanto o banco de dados está sendo restaurado.

Advertência! Ao restaurar um banco de dados de um arquivo-morto, todo o conteúdo do atual banco de dados será
substituído. Apenas realize essa ação se houver uma razão legítima para fazê-lo, como mover um banco de dados de um
computador para outro ou substituir um banco de dados corrompido devido a falha no disco rígido ou outros problemas. Essa
operação não pode ser desfeita!
Advertência! Arquivos de bancos de dados e arquivos-mortos de bancos de dados são criptografados e não podem ser lidos
ou modificados por outros programas. Não tente modificar os arquivos do banco de dados ou arquivos-mortos do banco de
dados utilizando um programa de terceiros, do contrário, ocorrerá perda de dados.

Figura 43: Opção Substituir.
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Opções de Mesclagem
A fusão pode ser realizada por meio de uma operação unidirecional (de um arquivo-morto do banco de dados) ou por uma
operação bidirecional (de outro local ou sistema remoto). O método escolhido dependerá da configuração do escritório;
normalmente, se dois ou mais computadores Bertec® estiverem conectados através de uma rede de área local, deve ser usada
a operação bidirecional. A página Configuração de banco de dados é utilizada para fusão unidirecional; para acessar o recurso
de fusão bidirecional, clique na opção de sincronização de banco de dados na parte inferior esquerda da tela. A Figura 44 mostra
onde se localiza essa opção.

Figura 44: Opções de fusão de banco de dados.

Fusões bidirecionais são realizadas pela rede do computador e/ou internet. Os testes médicos de segurança elétrica da Bertec
só permitem que os computadores Bertec suportem conexões sem fio à internet. O processo é executado em segundo plano
(após configuração adequada), portanto, as fusões de banco de dados programadas não são necessárias. Em vez disso, novos
pacientes e informações são constantemente atualizados. Diversos sistemas podem ser fundidos juntos.
Uma mesclagem unidirecional é realizada a partir do software do computador, incluindo dispositivos removíveis anexados.
Apenas um arquivo pode ser fundido ao atual banco de dados por vez.
Nota: A mesclagem de sistemas de bancos de dados funcionam somente se ambos os sistemas executarem a mesma
versão do software Balance Advantage®.
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Mesclagem Unidirecional – Mesclagem a partir de um Arquivo-morto
Ao realizar a fusão a partir de um arquivo de arquivo-morto do banco de dados – uma operação de fusão unidirecional – um
arquivo-morto existente do banco de dados precisará ser selecionado pelo operador. Normalmente, ele estará no pendrive USB
ou em um drive compartilhado de rede, mas qualquer mídia na qual o arquivo do arquivo-morto estiver armazenado funcionará.
A mídia que contém o arquivo-morto deve permanecer conectada ao computador ao longo da operação de mesclagem.
Para realizar uma fusão unidirecional:
1.

Clique no botão Mesclar ou Restaurar Banco de Dados de Arquivo-morto no canto inferior direito da página de
Configuração do Banco de Dados para selecionar um arquivo do arquivo-morto para mesclar.

2.

Procure o arquivo. Clique no arquivo para selecioná-lo e depois clique no botão Abrir.

3.

Por padrão, o programa realizará a fusão, e não a restauração, de um arquivo-morto. Mesmo assim, certifique-se de
que o círculo Mesclar esteja selecionado. (Figura 45)

4.

Como um recurso de segurança, a função de fusão unilateral, por padrão, criará um backup do atual banco de dados
antes que este comece a operação de fusão. Para pular a etapa de backup, desmarque a opção “Criar um backup de
arquivo-morto”.

5.

Clique no botão Avançar para continuar até a página de confirmação final.

6.

Leia a mensagem para ter certeza de que a opção correta foi selecionada.

7.

Confirme a operação para iniciar a fusão.

Figura 45: Opções de Fusão/Arquivamento.
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Mesclagem Bidirecional – Mesclagem pela Rede (Sincronização de Banco de dados)
A operação de mesclagem bidirecional exige que sejam ativados sistemas Balance Advantage compatíveis para serem acessíveis para
a mesclagem. Se sua instalação estiver em um hospital ou universidade, entre em contato com o suporte da Bertec para discutir seu
ambiente e condições específicos para a sincronização de bancos de dados.
Para configurar a Acessibilidade de fusão bidirecional:
1.
2.
3.

Na página Configuração de banco de dados, clique na opção Sincronização do banco de dados (localizada na parte inferior
esquerda da tela). Consulte a Figura 44 na página 33.
Na página de Sincronização de banco de dados (exibida na Figura 46), assinale a caixa Ativar sincronização de banco de
dados.
Digite o nome do grupo de sincronização. Se esse é o primeiro computador a ser configurado para fusão bidirecional, crie um
nome de grupo de sincronização para usar com outros computadores. De preferência, os computadores estarão na mesma
rede, com a Descoberta de Rede ativada.
Se a Descoberta de rede estiver desativada/em sincronização com computadores fora da rede local: Insira os endereços IP dos
computadores que deseja conectar com o sistema também (isto é: 24.123.134.172). Uma pesquisa rápida no Google por “Qual é meu
endereço IP” revelará o endereço IP de um computador.

4.
5.
6.
7.

(Opcional): Ajuste com que frequência em minutos a sincronização ocorre e com que frequência em dias ocorre uma fusão
completa.
Clique em OK para atualizar o sistema.
(Opcional): Entre em contato com o proprietário do outro computador para atualizar sua lista de endereço IP para incluir o
novo sistema.
A fusão bidirecional está concluída. Procure um sinal WiFi
que surgirá na parte inferior da tela assim que os dados forem
inseridos. Se o sinal não aparecer (e os pacientes não forem fundidos no novo dispositivo), tente inserir os endereços IP dos
sistemas com os quais é feita a fusão. Entre em contato com o suporte da Bertec® se os problemas persistirem.

Figura 46: Opções de fusão bidirecional.
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Desativando o Sistema
É altamente recomendável que o computador do sistema e o projetor do domo Prime IVR sejam desligados toda noite
para promover a longevidade tanto do software quanto do hardware.
Para desligar o computador:
1.

2.
3.
4.

Se estiver registrado em uma conta de operador Bertec®, clique no botão Sair
(Figura 47). localizado no canto superior direito da tela. Se surgir uma janela
pop-up, clique em Sim para confirmar a saída.
Se estiver na tela de login da Bertec®, clique no botão [X] no canto superior
direito da tela (Figura 48).
Selecione o botão liga-desliga (ou o botão de opções de energia, dependendo
da versão do Windows), e clique na opção Parar.
Sistemas Prime IVR: Consulte a página 10 para desligar o projetor do domo.

Figura 47: Botão de sair do software.

Figura 48: Botão Sair.
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Cada avaliação é descrita detalhadamente e engloba: 1) uma figura do ícone da avaliação, como aparece na aba Avaliação no
software Balance Advantage®, 2) uma imagem da tela do clínico antes dos testes; e 3) um exemplo de relatório das informações
produzidas.
Os três testes a seguir formam a base para uma avaliação de equilíbrio estático. Estes foram projetados para avaliar a capacidade
do paciente de processar sinais sensoriais e fazer os ajustes adequados de modo a manter o equilíbrio. Podem ser executados em
todos os todas as placas e pacotes.
> Teste Clínico Modificado de Integração Sensorial (mCTSIB)
> Limites de Estabilidade (LOS)
> Mudança Rítmica de Peso (RWS)
Além dos três componentes básicos acima mencionados, uma variedade de outras avaliações de placa estática está disponível
para se avaliar o desempenho de um paciente. Os testes a seguir foram projetados para representar atividades do dia a dia.
>		 Equilíbrio em uma só perna (US)
>		 Agachamento com Peso (WBS)
>		 Sentar e Levantar (STS)
>		 Caminhada (WA)
>		 Caminhada Posição Tandem (TW)
> Passo Giro Rápido (SQT)
> Para Cima Por Cima (SUO)
> Afundo (FL)

Functional

Essential

Figura 49: Placas/Pacotes Recomendados.
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Teste Clínico Modificado de Integração Sensorial e Equilíbrio (mCTSIB)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a
perder o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de
outras pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Balance Advantage® Functional e Essential; Prime IVR™ da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a estabilidade postural sob diferentes condições sensoriais visuais,
vestibulares e somatossensoriais.

Protocolo:
Será solicitado ao paciente que fique de pé parado nas quatro condições: Olhos
Fechados sobre Superfície Firme, Olhos Abertos sobre Superfície de Espuma, Olhos
Fechados sobre Superfície Firme e Olhos Fechados sobre Superfície de Espuma. A
velocidade de oscilação postural do paciente é quantificada e comparada à pontuação de
indivíduos normais. Recomenda-se que seja coletado um total de três ensaios para cada
condição de teste.

Figura 50: Ícone mCTSIB.

Prime IVR: Cena Visual
O panorama visual utilizado no mCTSIB é a cena Oval, que proporciona um fundo consistente durante o teste. Outras opções de
fundo consistentes estão disponíveis para uso e englobam a Parede de Pedra e a Cena Neutra.

Instruções ao Paciente:
“Fique de pé parado enquanto olha para frente mantendo seus braços ao lado do corpo. Mantenha seus pés afastados na largura
dos ombros, alinhados às ranhuras da placa. Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Figura 51: Tela Principal de mCTSIB do Clínico.
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Desempenho do Protocolo:
> Olhos Abertos sobre Superfície Firme
> Clique no botão Olhos Abertos na tela do clínico.
> As instruções para o alinhamento adequado do pé são dadas na tela do clínico, pois os pés
do paciente precisam ser posicionados afastados na placa de equilíbrio.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, o período de teste é ativado pelo clínico ao
clicar em Iniciar ou no terceiro botão no controle remoto sem fio (mostrado na figura 47).
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé por 10 segundos.
> Recomenda-se: repetir um total de três ensaios antes de passar para a próxima condição.
> Olhos Fechados sobre Superfície Firme
> Clique no botão Olhos Fechados na tela do clínico.
> Quando o paciente está na posição adequada (consulte Olhos Aberto sobre Superfície
Firme), o
Figura 52: Botão do Controle
período de teste é ativado clicando-se em Iniciar ou no terceiro botão no controle remoto
Remoto.
sem fio.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé com os olhos fechados por 10 segundos.
> Recomenda-se: repetir um total de três ensaios antes de passar para a próxima condição.
> Olhos Abertos sobre Superfície de Espuma
> A base se espuma é colocada sobre a placa de equilíbrio (as linhas da placa e da espuma devem corresponder entre si).
> Clique no botão Olhos Abertos - Espuma na tela do clínico.
> As instruções para o alinhamento adequado do pé são dadas na tela do clínico, pois os pés do paciente precisam ser
posicionados afastados nas linhas específicas da base de espuma.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, o período de teste é ativado pelo clínico ao clicar em Iniciar ou no terceiro
botão no controle remoto sem fio.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé sobre a espuma por 10 segundos.
> Recomenda-se: repetir um total de três ensaios antes de passar para a próxima condição.
> Olhos Fechados sobre Superfície Firme
> Clique no botão Olhos Fechados – Espuma na tela do clínico.
> Quando o paciente estiver na posição adequada (consulte Olhos Fechados sobre Superfície Firme), o período de teste é
ativado pelo clínico ao clicar em Iniciar ou no terceiro botão no controle remoto sem fio.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé sobre a espuma com os olhos fechados por 10 segundos.
> Recomenda-se: repetir um total de três ensaios antes de passar para a próxima condição.

Atenção/Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o terceiro
botão no controle remoto sem fio (Figura 52 acima). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se operador deseja
manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções (conversar, manter
os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo com as instruções ao
paciente.
> Ao parar um ensaio, o Clínico será solicitado a escolher Queda ou Descarte.
> Se selecionar QUEDA:
• O ensaio é salvo como uma QUEDA com a data/hora de captura do evento.
• Se ocorrer uma queda, o valor máximo da velocidade de oscilação será incluída nos dados numéricos, permitindo que seja
calculada a média da velocidade de oscilação (6 graus/s).
• O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais ensaios.
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> Se selecionar DESCARTE:
• O ensaio não será salvo.
• O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais
ensaios.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).
> Se o ensaio estiver marcado com PISOU FORA (“STEP”) ou PUXADO PARA CIMA (“PULL”):
• Nosso software monitora a presença do paciente que permanece de maneira consistente sobre a placa. Além de uma
QUEDA marcada pelo clínico, quando o programa detecta uma redução no peso isso será reconhecido como dois
possíveis cenários: PUXADO PARA CIMA (“PULL”) ou PISOU FORA (“STEP”).
• PUXADO PARA CIMA (“PULL”) – o software reconheceu que uma força vertical foi reduzida. O paciente foi capaz de
transferir o peso do seu corpo para cima, como se estivesse sendo “puxado” ou repousando sobre o cinto.
• PISOU FORA (“STEP”) – O software reconheceu que o peso foi alterado ou reduziu na placa. O paciente muito
provavelmente “pisou” fora da placa durante o teste.
• Em ambos os casos, o clínico tem a opção de manter os dados ou refazer o teste`

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um dos testes na lista (Olhos Fechados sobre Superfície Firme) para realizá-lo.

Análise do Teste:
>
>
>
>
>

Os Relatórios gerados englobarão:
Centro de Gravidade (COG): Indica a velocidade da oscilação em graus por segundo.
Velocidade de Oscilação Média do Centro de Gravidade.
Pontuação da Oscilação Composta: Média ao longo dos ensaios.
Alinhamento do Centro de Gravidade: Indica a posição do Centro de Gravidade em relação ao centro da base de apoio no
início dos ensaios.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas
sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes
sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Os gráficos de oscilação do Centro de Gravidade são mostrados com a velocidade de oscilação média do Centro de
Gravidade e a duração de cada ensaio.
> A Velocidade de Oscilação Média do Centro de Gravidade é apresentada com uma comparação aos dados da curva normal.
> As Pontuações do Alinhamento do Centro de Gravidade são colocadas em um gráfico.
> Os comentários dos testes, se inseridos, encontram-se no final do relatório.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações “i” na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará os relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um gráfico
suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Considerações de Ordem Prática:
Oscilações Anormais ou Quedas

Implicações

Nenhum

Indivíduos normais apresentam uma oscilação mínima sobre uma superfície
firme, tanto com os olhos abertos como fechados. Além disso, indivíduos normais
apresentam aumento nas oscilações em uma superfície de espuma, mas estes
normalmente não perdem o equilíbrio nem caem.

C1 e C2 (mais C3 e C4)

Oscilações anormais em uma superfície firme indicam que o paciente tem dificuldade de incorporar informações somatossensoriais no controle do equilíbrio. Pacientes com reações anormais sobre uma superfície firme quase sempre apresentam
reações anormais sobre a superfície de espuma. Nesses casos, causas afisiológicas devem ser descartadas.

Somente C3

Oscilações anormais na superfície de espuma indicam que o paciente tem dificuldade de incorporar informações visuais no controle do equilíbrio.

Somente C4

Oscilações anormais ou quedas com os olhos fechados sobre uma superfície de
espuma indicam que o paciente tem dificuldade de incorporar informações vestibulares no controle do equilíbrio.

C3 e C4

Oscilações anormais ou quedas tanto com os olhos abertos como fechados sobre
a superfície de espuma indicam que o paciente tem dificuldade de incorporar informações visuais e vestibulares no controle do equilíbrio.

Figura 53: Informações do Relatório de mCTSIB.
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Limites de Estabilidade (LOS)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Balance Advantage® Functional e Essential; Prime IVR™ da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é determinar a distância máxima em que o paciente é capaz de deslocar o seu
centro de pressão a partir da posição vertical primária em diferentes direções sem perder
equilíbrio.

Protocolo:
Esta avaliação exige que o paciente incline-se nos tornozelos (não se curvar na cintura nem dobrar
os joelhos) para frente, para trás de um lado para o outro. Um indivíduo saudável inclina-se
6,25 – 8 graus para a frente, 4,5 graus para trás, e 8 graus para um lado ou para o outro.

Figura 54: Ícone LOS.

Instruções ao Paciente:
“Fique de pé parado enquanto olha para frente com os braços ao lado do corpo. Quando eu apertar Ir, você verá “Permaneça
Quieto” aparecer na tela. Continue de pé parado até ver o comando para “Começar!” Ao comando “Começar!”, mova-se
rapidamente em direção aos objetivos o mais rápido que puder, mantendo o cursor mais próximo possível do objetivo até que o
teste seja concluído. Seus pés devem permanecer firmemente plantados sobre a plataforma e suas mãos devem ficar ao lado do
corpo ao longo do teste. Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 55: Tela Principal do Clínico LOS.
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> Sequência de testes
> Um total de oito direções diferentes são testadas durante a avaliação.
• Ensaio 1: Para a frente
• Ensaio 2: Para a frente – Direita
• Ensaio 3: Direita
• Ensaio 4: Para trás – Direita
• Ensaio 5: Para trás
• Ensaio 6: Para trás – Esquerda
• Ensaio 7: Esquerda
• Ensaio 8: Para a frente – Esquerda
>

Desempenho de Testes
Para cada direção de teste, o paciente é instruído sobre onde colocar seus pés e como realizar a avaliação.
O paciente deve praticar este teste várias vezes antes da coleta de dados. Isso é feito para garantir que o paciente tenha
compreendido claramente como realizar o teste.
> O clínico deve repetir cada direção até que todos os oito ensaios sejam concluídos.
>
>

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o terceiro
botão no controle remoto sem fio (veja a Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se operador
deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções (conversar,
manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo com as instruções
ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).
> Se o ensaio estiver marcado com PISOU FORA (“STEP”) ou PUXADO PARA CIMA (“PULL”):
• Nosso software monitora a presença do paciente que permanece de maneira consistente sobre a placa. Além de uma
QUEDA marcada pelo clínico, quando o programa detecta uma redução no peso isso será reconhecido como dois
possíveis cenários: PUXADO PARA CIMA (“PULL”) ou PISOU FORA (“STEP”).
• PUXADO PARA CIMA (“PULL”) – o software reconheceu que uma força vertical foi reduzida. O paciente foi capaz de
transferir o peso do seu corpo para cima, como se estivesse sendo “puxado” ou repousando sobre o cinto.
• PISOU FORA (“STEP”) – O software reconheceu que o peso foi alterado ou reduziu na placa. O paciente muito
provavelmente “pisou” fora da placa durante o teste.
• Em ambos os casos, o clínico tem a opção de manter os dados ou refazer o teste

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais neste momento.
> Clique em um dos testes na lista (ou seja, Para a frente) para realizá-lo.

Análise do Teste:
>
>
>
>
>

Os Relatórios Gerados Englobarão:
Controle Direcional (DCL): Uma medição de quanto o movimento do paciente estava na direção do alvo.
Percurso ao Ponto Final (EPE): Uma medição de quanto o paciente se inclina em direção ao alvo em sua primeira tentativa.
Percurso Máximo (MXE): Uma medição da inclinação máxima do paciente durante o ensaio.
Tempo de Reação (RT): Uma medição, em segundos, do tempo que o paciente levou para reagir ao comando para se mover
em direção ao alvo.
> Velocidade Média do Centro de Gravidade (MV): Uma medição, em graus/segundos, da velocidade em que o paciente se
moveu em direção ao alvo.
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> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas
sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes
sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Os gráficos de oscilações do Centro de Gravidade são mostrados para cada uma das direções.
> Os resultados de cada ensaio são exibidos em uma tabela à direita dos gráficos de oscilações do Centro de
Gravidade.
> O cálculo da pontuação de cada direção principal (Para frente, Para trás, Esquerda, Direita), bem como a pontuação
Composta são apresentados em gráficos de barras das medições. A pontuação Composta é a média dos ensaios,
enquanto a pontuação Calculada fatora e pondera os dados de cada ensaio.
> Os comentários dos testes, se inseridos, encontram-se no final do relatório.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
O teste LOS fornece informações sobre o controle motor voluntário em condições dinâmicas. Anomalias nos testes LOS
indicam um aumento do risco de quedas.
Anomalias nos testes LOS podem ser causadas por:
Anomalia

Implicações

Redução na EPE ou MXE ou DCL

Limitação na amplitude dos movimentos, fraqueza, e
outros comprometimentos músculo-esqueléticos. Considere limitações biomecânicas como uma causa dos limites
restritos de estabilidade.

Redução do MVL

Comprometimento neuromuscular causado por derrame,
Doença de Parkinson etc.

Aumento do RT

Comprometimento cognitivo, ansiedade e medo de cair
com frequência decorrentes do envelhecimento.

Geral

Pacientes com sintomas agudos de tontura podem ficar
relutantes ou temer se aproximar dos limites de estabilidade. Além disso, considere causas afisiológicas, como não
fornecer o melhor de seu esforço (ou exageros).
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Figura 56: Informações do Relatório LOS.
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Mudança Rítmica de Peso (RWS)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Balance Advantage® Functional e Essential; Prime IVR™ da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é determinar a habilidade do paciente de se mover no ritmo o seu centro de pressão
nas direções ântero-posterior e lateral em ritmos diferentes.

Protocolo:
Será solicitado ao paciente que se mova voluntariamente em ritmos específicos (transições de
1, 2 e 3 segundos) em uma direção específica (anterior/posterior ou lateral). A velocidade de
oscilação do centro de gravidade, medida em graus por segundo, é quantificada e comparada
às pontuações de indivíduos normais com base no ritmo e na direção.

Figura 57: Ícone RWS.

Instruções ao Paciente:
“Enquanto olha para a frente, transfira o seu peso de um lado para o outro ou da frente para trás; fazê-lo moverá o cursor de um
lado para o outro ou da frente para trás na tela. Tente acompanhar e permanecer dentro dos limites do alvo em movimento. Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 58: Tela Principal do Clínico RWS.
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> Sequência de testes
> Anterior/Posterior: Lento (ritmo de três segundos entre limites).
> Anterior/Posterior: Médio (ritmo de dois segundos entre limites).
> Anterior/Posterior: Rápido (ritmo de 1 segundo entre limites).
> Lateral: Lento (ritmo de três segundos entre limites).
> Lateral: Médio (ritmo de dois segundos entre limites).
> Lateral: Rápido (ritmo de 1 segundo entre limites).
> Desempenho de Testes
> Será solicitado ao paciente que fique de pé sobre a placa de equilíbrio.
> Instruções para o alinhamento adequado do pé são fornecidas pela tela do clínico.
> O paciente é solicitado a transferir seu peso entre as linhas limites em sincronia com a bola.
> Dê um tempo adequado ao paciente para que este pratique a atividade.
> É importante que o paciente tenha tempo para aprender como realizar esta atividade. A consequência de não dar um
tempo adequado para praticar é a medição da habilidade de aprender a atividade e não o grau de comprometimento.
> Os ensaios terão durações diferentes (no total). O ritmo lento leva 18 segundos, o ritmo médio leva 12 segundos e o ritmo
rápido e leva 6 segundos.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o
terceiro botão no controle remoto sem fio (ver Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se
operador deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções
(conversar, manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo
com as instruções ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).
> Se o ensaio estiver marcado com PISOU FORA (“STEP”) ou PUXADO PARA CIMA (“PULL”):
• Nosso software monitora a presença do paciente que permanece de maneira consistente sobre a placa. Além de uma
QUEDA marcada pelo clínico, quando o programa detecta uma redução no peso isso será reconhecido como dois
possíveis cenários: PUXADO PARA CIMA (“PULL”) ou PISOU FORA (“STEP”).
• PUXADO PARA CIMA (“PULL”) – o software reconheceu que uma força vertical foi reduzida. O paciente foi capaz de
transferir o peso do seu corpo para cima, como se estivesse sendo “puxado” ou repousando sobre o cinto.
• PISOU FORA (“STEP”) – O software reconheceu que o peso foi alterado ou reduziu na placa. O paciente muito
provavelmente “pisou” fora da placa durante o teste.
• Em ambos os casos, o clínico tem a opção de manter os dados ou refazer o teste

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um teste na lista (ou seja, Lateral: Lento) para realizá-lo.

Análise do Teste:
> Os Relatórios gerados englobarão:
> O gráfico do Controle Direcional fornece uma indicação da suavidade e da coordenação dos movimentos do Centro de
Gravidade em cada combinação de ritmo e direção.
> O gráfico de barras na parte inferior da página fornece a velocidade no eixo em cada uma das combinações de ensaio
classificada por direção.
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> As pontuações de direção são apresentadas considerando o ritmo do paciente.
> Uma pontuação composta é fornecida por direção, que é a média obtida ao longo dos ensaios.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras
verdes sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> O gráfico do Controle Direcional fornece uma indicação da suavidade e da coordenação dos movimentos do Centro
de Gravidade em cada combinação de ritmo e direção.
> O gráfico de barras na parte inferior da página fornece a velocidade no eixo em cada uma das combinações de ensaio
classificada por direção.
> As pontuações de direção são apresentadas considerando o ritmo do paciente.
> Uma pontuação composta é fornecida por direção, que é a média obtida ao longo dos ensaios.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Indivíduos normais são capazes de manter um ritmo adequado
durante mudanças rítmica de peso com a velocidade adequada
e deslocamentos mínimos fora do eixo.

Redução da velocidade ou do controle direcional

Os pacientes com vários comprometimentos do controle motor
podem exibir redução de velocidade, controle precário da
direção ou ambos durante mudanças rítmicas de peso. Esses
pacientes em geral apresentam dificuldades em atividades do
dia a dia que requerem movimentos rápidos (p. ex., atravessar
a rua), mudanças de peso (p. ex., pisar fora de escadas rolantes), ou mudanças rápidas de direção (p. ex., evitar colisões
com objetos ou outras pessoas).
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Figura 59: Informações do Relatório RWS.
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Equilíbrio em uma só perna (US)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Balance Advantage® Functional e Essential; Prime IVR™ da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é avaliar o controle postural do paciente enquanto este permanece de pé em
uma das pernas sobre uma superfície Firme com os olhos abertos e fechados.

Protocolo:
Ficar em uma só perna nas seguintes condições:
> Olhos abertos, superfície firme, Pé esquerdo
> Olhos fechados, superfície firme, Pé esquerdo
> Olhos abertos, superfície firme, Pé direito
> Olhos fechados, superfície firme, Pé direito
Recomenda-se que seja coletado um total de três ensaios para cada uma dessas condições de teste.

Figura 60: Ícone US.

Instruções ao Paciente:

“Permaneça parado sobre o pé direito (esquerdo) por 10 segundos com os olhos abertos (fechados) sobre a placa de equilíbrio. Ao
receber a instrução, erga seu pé direito (ou esquerdo). Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 61: Tela Principal do Clínico US.
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> Olhos Abertos, com o pé esquerdo
> Clique na condição de teste.
> Instruções para o alinhamento adequado do pé são fornecidas pela tela do paciente.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, a duração do teste será ativada.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé sobre a espuma com os olhos fechados sobre o pé esquerdo por 10
segundos.
> Olhos Fechados, sobre o Pé Esquerdo
> Clique na condição de teste.
> Instruções para o alinhamento adequado do pé são fornecidas pela tela do paciente.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, a duração do teste será ativada.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé com os olhos fechados sobre o pé esquerdo por 10 segundos.
> Olhos Abertos, sobre o Pé Esquerdo
> Clique na condição de teste.
> Instruções para o alinhamento adequado do pé são fornecidas pela tela do paciente.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, a duração do teste será ativada.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé com os olhos fechados sobre o pé direito por 10 segundos.
> Olhos Fechados, sobre o Pé Esquerdo
> Clique na condição de teste.
> Instruções para o alinhamento adequado do pé são fornecidas pela tela do paciente.
> Quando o paciente estiver na posição adequada, a duração do teste será ativada.
> Pede-se ao paciente que permaneça parado de pé com os olhos fechados sobre o pé direito por 10 segundos.

Atenção/Informações Gerais de Avaliação:
>
>
>
>
>
•
•
•
>
•
•
>
>
•

•
•
•
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Solicita-se ao paciente em avaliação que permaneça em um só pé durante o ensaio de 10 segundos.
Ajude o paciente se começar a ocorrer uma queda.
Se um dos artelhos encostar por menos de um segundo, o ensaio pode ser aceito.
Se um dos artelhos encostar por mais de um segundo, o ensaio deve ser parado e marcado como uma QUEDA ou como
DESCARTADO. Ao parar um ensaio, o clínico será solicitado a escolher Queda ou Descarte.
Se selecionar QUEDA:
O ensaio é salvo como uma QUEDA com a data/hora de captura do toque.
Se ocorrer uma queda, o valor máximo da velocidade de oscilação será incluída nos dados numéricos, permitindo que seja
calculada a média da velocidade de oscilação.
O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais ensaios.
Se selecionar DESCARTE:
O ensaio não será salvo.
O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais ensaios.
As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).
Se o ensaio estiver marcado com PISOU FORA (“STEP”) ou PUXADO PARA CIMA (“PULL”):
Nosso software monitora a presença do paciente que permanece de maneira consistente sobre a placa. Além de uma
QUEDA marcada pelo clínico, quando o programa detecta uma redução no peso isso será reconhecido como dois
possíveis cenários: PUXADO PARA CIMA (“PULL”) ou PISOU FORA (“STEP”).
PUXADO PARA CIMA (“PULL”) – o software reconheceu que uma força vertical foi reduzida. O paciente foi capaz de
transferir o peso do seu corpo para cima, como se estivesse sendo “puxado” ou repousando sobre o cinto.
PISOU FORA (“STEP”) – O software reconheceu que o peso foi alterado ou reduziu na placa. O paciente muito
provavelmente “pisou” fora da placa durante o teste.
Em ambos os casos, o clínico tem a opção de manter os dados ou refazer o teste
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Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um dos testes na lista (Olhos Fechados, sobre o Pé Esquerdo) para realizá-lo.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
> Gráficos do Centro de Gravidade com a velocidade de oscilação média e o tempo.
> Uma velocidade de oscilação média do Centro de Gravidade para o pé Esquerdo e o Direito com os olhos abertos e a diferença
percentual.
> Uma velocidade de oscilação média do Centro de Gravidade para o pé Esquerdo e o Direito com os olhos fechados e a diferença
percentual.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas
sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Engloba gráficos de cada um dos ensaios, juntamente com um gráfico de barras de cada uma das quatro condições de
avaliação.
> A velocidade de oscilação média do Centro de Gravidade para Olhos Abertos é apresentada em comparação com as faixas da
curva normal e
como uma comparação bilateral do pé esquerdo com o pé direito.
> A velocidade de oscilação média do Centro de Gravidade para Olhos Fechados é apresentada em comparação com as faixas da
curva normal e
como uma comparação bilateral do pé esquerdo com o pé direito.
> As pontuações são apresentadas em formato de codificação de cores para indicar pontuações dentro e forma da faixa da curva
normal.
> Os comentários dos testes (inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações “i” na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará os relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um gráfico
suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Indivíduos normais apresentam oscilações e dificuldades ao permanecer em pé em uma só perna. A
oscilação e a instabilidade postural aumentam com os olhos fechados.

Velocidade de oscilação
anormal ou perda de
equilíbrio

Velocidade de oscilação anormal ou queda enquanto permanece de pé em uma só perna é um
indicador sensível de um comprometimento motor, mas não fornece informações sobre a natureza
do comprometimento. As possíveis causas incluem o comprometimento músculo-esquelético (p. ex.,
fraqueza nas pernas), neuromuscular (p. ex., doença de Parkinson), ou sensorial (p. ex., comprometimento somatossensorial). Esses pacientes Tem dificuldades em atividades que exigem ficar de pé
em uma só perna, como se vestir.
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Figura 62: Informações do Relatório US.
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Agachamento com Peso (WBS)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Balance Advantage® Functional e Essential; Prime IVR™ da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a capacidade do paciente manter o apoio de peso simétrico com o
joelho flexionado em neutro, 30, 60 e 90 graus.

Protocolo:
Será solicitado ao paciente que fique de pé com o joelho flexionado nas posições neutra,
30, 60 e 90 graus com o peso igualmente distribuído em cada pé. Os dados serão coletados
imediatamente após o botão Iniciar ser pressionado. A coleta de dados dura somente uma
fração de um segundo.

Figura 63: Ícone WBS.

Instruções ao Paciente:
“Enquanto olha para a frente, fique de pé parado com seu peso igualmente distribuído em cada pé. Você será solicitado a ficar
de pé nas posições neutra, 30, 60 e 90 (ângulos relativos a seu joelho dobrado). Passarei mais informações para você, conforme
necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 64: Tela Principal do Clínico WBS.

Manual do Usuário do Bertec® Balance Advantage®
80P-0009 2021-06

55

Avaliações da Placa Estática

> Haverá Quatro Ensaios na Sequências de Testes
> De pé com os joelhos totalmente estendidos.
> De pé com os joelhos flexionados a 30 graus.
> De pé com os joelhos flexionados a 60 graus.
> De pé com os joelhos flexionados a 90 graus.
> Desempenho de Testes
> Selecione a condição a ser realizada.
• Ex.: “30 graus”
> Será solicitado ao paciente que fique de pé sobre a placa de equilíbrio.
> O posicionamento adequado e instruções para o alinhamento adequado do pé do paciente são fornecidas pela tela do
paciente.
> Em seguida, solicita-se ao paciente que olhe para a frente, permaneça de pé parado e distribua seu peso igualmente
sobre cada pé.
> Após cada coleta de dados, solicita-se ao paciente que mude o ângulo de flexionamento de seu joelho.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o
terceiro botão no controle remoto sem fio (ver Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se
operador deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções
(conversar, manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo
com as instruções ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um teste na lista (p. ex.: Flexão de 30 graus) para realizá-lo.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
• Percentual de apoio de peso para a perna esquerda e a direita para cada posição de agachamento.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras
verdes sólidas.

Relatórios:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Relatórios Resumidos
Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
Os percentuais de peso corporal são mostrados no formato de um gráfico de barras.
Acima de cada barra são fornecidos os dados numéricos de cada uma das posições.
Relatórios do Progresso
Um resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios é realizado em momentos diferentes.
Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações “i” na linha de tempo do paciente.
Um menu suspenso aparecerá e relacionará os relatórios de progresso disponíveis.
O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
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> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Indivíduos normais distribuem o peso de seu corpo de
maneira homogênea entre os pés esquerdo e direito para
diferentes posições de agachamento.

Apoio assimétrico do peso

Pacientes com comprometimento músculo-esquelético ou
somatossensorial podem exibir apoio assimétrico do peso
durante o agachamento. No entanto, as assimetrias podem
não ser aparentes em comprometimentos leves –– a menos
que as extremidades inferiores sejam submetidas a posições
difíceis durante o agachamento.

Figura 65: Informações do Relatório WBS.
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Sentar e Levantar (STS)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Functional e Functional Portable.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a habilidade dos pacientes em controlar e transferir seus centros de
pressão de uma posição sentada para uma de pé.

Protocolo:
O paciente está sentado nos blocos fornecidos, na parte central da placa de equilíbrio.
Segundo uma indicação fornecida, o paciente se levanta o mais rápido que se sentir
confortável sem usar suas mãos. Um total de três ensaios podem ser coletados.

Figura 66: Ícone STS.

Acessórios exigidos:
Blocos de 30 cm (12”) e 10 cm (4”) empilhados formando um assento

Instruções ao Paciente:
“Mantenha-se sentado e parado olhando para a tela até que você veja o comando “Começar!”. Ao ver “Começar!”, fique de pé o
mais rápido possível, conforme se sentir confortável ao fazê-lo. Mantenha as mãos sobre as pernas; não as use para ajudar a se
levantar. Continue de pé e parado até o término da coleta de dados. Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 67: Tela Principal do Clínico STS.
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>
>
>
>

Empilhe os blocos de 10 cm (4”) e de 30 cm (12”) e posicione-os na parte central da placa de equilíbrio longa.
O paciente se senta nos blocos empilhados de frente para a tela do paciente.
Ao pressionar Iniciar, “Fique Parado” será exibido na tela do paciente.
Ao ser mostrado o comando “Começar!”, o paciente deve ficar de pé o mais rápido possível. Assegure-se de que o
paciente não use as mãos para ajudar a se levantar.
> Repita isso para até três ensaios.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o
terceiro botão no controle remoto sem fio (ver Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se
operador deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções
(conversar, manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo
com as instruções ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
• Transferência de Peso (s): O tempo que leva para um paciente se mover de uma posição sentada para uma de pé,
iniciando-se quando os pés do paciente começam a suportar peso.
• Índice de Elevação: A quantidade de força empregada para impulsionar o indivíduo para a posição de pé.
• Velocidade de Oscilação do COG: A quantidade de oscilação durante a fase de elevação e cinco segundos após.
• Simetria de Peso: Mostra a distribuição de peso do paciente ao se levantar.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras
verdes sólidas.

Relatórios:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Relatórios Resumidos
Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
Os percentuais de peso corporal são mostrados no formato de um gráfico de barras.
Acima de cada barra são fornecidos os dados numéricos de cada uma das posições.
Relatórios do Progresso
Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações “i” na linha de tempo do paciente.
Um menu suspenso aparecerá e relacionará os relatórios de progresso disponíveis.
O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Indivíduos normais usam suas pernas para exercer a
força necessária durante a fase de elevação e depois
trazem o centro de pressão sob controle por cima da
base de apoio quando atingem a posição de pé. A força
durante a fase de elevação é aproximadamente simétrica
para as pernas direita e esquerda.

Aumento do tempo de transferência de peso, redução da
força exercida durante a elevação, oscilação excessiva
durante o levantar, ou força exercida assimetricamente

Pacientes com resultados anormais durante o STS
podem apresentar uma variedade de comprometimentos
musculoesqueléticos, englobando a redução da faixa de
movimentação e flexibilidade, redução da força no tronco
e membros inferiores do corpo, ou comprometimento do
controle dos movimentos. Esses pacientes apresentam
dificuldades ao transitar da posição sentada para a de pé
e podem precisar de assistência durante a transição de
modo a impedir quedas ou lesões.
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Figura 68: Informações do Relatório STS.
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Caminhada (WA)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacote Balance Advantage® Functional e Portable Functional da Bertec®.

Objetivo:
O objetivo é determinar a média da largura e do comprimento de cada passo, a assimetria
nos comprimentos dos passos direito e esquerdo, e a velocidade de marcha durante uma
caminhada constante na placa de equilíbrio.

Protocolo:
O paciente é solicitado a caminhar o comprimento da placa de equilíbrio o mais rápido
possível. Um total de três ensaios podem ser coletados.

Figura 69: Ícone WA.

Instruções ao Paciente:
“Permanecer de pé parado (em um dos lados da placa) antes de atravessar a placa de equilíbrio. Quando você for instruído a iniciar,
comece andando ao longo da placa de equilíbrio e pare quando tiver atingido o final da placa de equilíbrio. Passarei mais informações para você, conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 70: Tela Principal do Clínico WA.
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> O protocolo deve ser concluído com duas placas Functional conectadas uma à outra.
> Posicione o paciente fora da placa de equilíbrio no lado oposto da tela do paciente.
> Ao pressionar iniciar, o paciente deve caminhar ao longo da placa o mais rápido possível. O paciente deve caminhar por toda
a placa parando na borda

Atenção/Informações Gerais de Avaliação:
> Essa avaliação pode não ser adequada a indivíduos altamente em forma.
> A avaliação pode ser encerrada, caso o paciente comece a cair, parando-se manualmente o teste.
> Não deixe o paciente cair –– ajude-o conforme a necessidade.
> Caso uma queda comece a acontecer, o clínico pode parar o teste –– os dados do ensaio podem ser mantidos ou
descartados.
> Caso o ensaio seja parado, o clínico será solicitado a escolher Queda ou Descarte.
> Se selecionar QUEDA:
• O ensaio é salvo como uma QUEDA.
• O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais
ensaios.
> Se selecionar DESCARTE:
• O ensaio não será salvo.
• O paciente precisará ser reposicionado de modo a garantir um posicionamento adequado dos pés nos demais
ensaios.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
> Gráfico do Centro de Gravidade
> Largura do Passo
• Distância lateral entre cada pé em passos sucessivos
• Medida em centímetros
> Comprimento do Passo
• A distância entre golpes sucessivos do calcanhar
• Medido em centímetros
> Velocidade
• Avanço para a frente
• Medido em centímetro por segundo
> Simetria do Comprimento do Passo
• Comparação bilateral do comprimento do passo
• Percentual do passo total (esquerdo e direito)
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Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Uma representação gráfica de cada uma das quatro áreas de análise.
> O gráfico do Centro de Gravidade para cada transversal é apresentado.
> As pontuações não são comparadas com a curva normal.
> Os comentários dos testes (se inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório. Comentários de testes
adicionais podem também ser acrescentados.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Os parâmetros da marcha, em especial a velocidade da marcha, foram associados a atividades da vida diária (ADLs).2 Foi
demonstrado que aqueles com uma velocidade de marcha
acima de 55 cm/s são bem-sucedidos em 100% das ADLs.
Além disso, o comprimento, a largura e a assimetria do passo
são fatores importantes no controle da estabilidade postural
durante a marcha.

Aumento da largura do passo, redução do comprimento
do passo, aumento da assimetria do passo e redução da
velocidade da marcha

Resultados anormais no teste WA são indicadores sensíveis
de comprometimentos na marcha e na função do equilíbrio
como um todo. Isso pode ser causado por comprometimentos musculoesqueléticos inespecíficos, neuromusculares e
cognitivos.
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Requisitos da Marcha

Tabela 2: Previsões de Atividades WA.

Atividade do Dia a Dia

Velocidade

Extensão do Passo

Atravessar um rua

Acima de 120 cm/s

----------

Marcha casual normal

Acima de 98 cm/s

----------

Comunidade sem limites

Acima de 80 cm/s

----------

Em casa sem limites

Acima de 27 cm/s

----------

Independente em todas as superfícies

Acima de 65 cm/s

45 cm

Independente em todas as superfícies
em nível

Acima de 40 cm/s

38 cm

Com supervisão

Acima de 17 a 24 cm/s

22 a 32 cm

Com assistência física

Acima de 14 a 23 cm/s

20 a 22 cm

Figura 71: Informações do Relatório WA.
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Caminhada Posição Tandem (TW)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Functional e Functional Portable.

Objetivo:
O objetivo é determinar a largura do passo, a velocidade da marcha, o controle postural,
enquanto se caminha em uma base de apoio estreita.

Protocolo:
O paciente é posicionado em uma das extremidades da placa e instruído a pisar apoiando
o calcanhar e depois os artelhos, por toda a extensão da placa de equilíbrio. Ao atingir a
extremidade, o paciente fica de pé parado por alguns segundos até terminar o ensaio. Um
total de três ensaios podem ser coletados.

Figura 72: Ícone TW.

Instruções ao Paciente:
“Ao ver o comando “Começar!”, pisar apoiando o calcanhar e depois os artelhos (colocando um pé imediatamente em frente do
outro) ao longo da placa.
Ao atingir a extremidade da placa, fique de pé o mais parado possível até finalizar o teste. Passarei mais informações para você,
conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 73: Tela Principal do Clínico TW.
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>
>
>
>

O protocolo deve ser concluído com duas placas funcionais conectadas uma à outra.
Posicione o paciente na extremidade da placa, no lado oposto de onde o monitor do paciente está localizado.
Ao pressionar iniciar, “Fique Parado” será exibido na tela do paciente.
Quando o comando “Começar!” é mostrado, o paciente deve pisar apoiando o calcanhar e depois os artelhos o mais rápido
possível até atingir a extremidade da placa.
> Na outra extremidade da placa, o paciente deve permanecer parado até o término do ensaio.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o terceiro
botão no controle remoto sem fio (veja a Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se operador
deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções (conversar,
manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo com as instruções
ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
> Velocidade
> Largura do Passo
• Distância lateral entre cada pé em passos sucessivos
• Medida em centímetros
> Oscilação Final
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas
sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes
sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Gráficos de cada um dos ensaios.
> Gráficos de barras comparando os resultados com a curva normal para Largura do Passo, Oscilação Final e
Velocidade.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

A marcha Tandem cria uma tarefa mais desafiadora para o
controle postural ao estreitar a base de apoio.

Aumento na largura do passo e redução da velocidade

Pacientes com resultados anormais nos testes nos testes
TW apresentam um alto risco de quedas. Redução da velocidade pode indicar medo de quadas ou comprometimento
sensoriais.

Figura 74: Informações do Relatório TW.
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Passo Giro Rápido (SQT)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Functional e Portable Functional.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a habilidade do paciente manter a estabilidade postural enquanto dá dois
passos para frente e dá uma pequena virada para a direita ou para a esquerda.

Protocolo:
O paciente é solicitado a concluir até seis ensaios; três ensaios em que o paciente
é instruído a dar uma virada para a esquerda e três em que o paciente é instruído para dar uma
Figura 75: Ícone SQT.
virada para a direita.
Especificamente, o paciente deve dar dois passos para frente, dar uma virada e depois retornar à posição
inicial o mais rápido possível.

Instruções ao Paciente:
“Fique de pé parado e aguarde as indicações para começar o ensaio. Quando você avistar o comando “Começar!”, dê dois passos
para frente, dê meia-volta em relação à direção definida e volte à posição inicial. Você deve realizar este movimento o mais rápido
possível. Após voltar ao ponto inicial, fique de pé parado por alguns segundos. Passarei mais informações para você, conforme
necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 76: Tela Principal do Clínico SQT.
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> Posicione o paciente na extremidade da placa, no lado oposto de onde o monitor do paciente está localizado (com o
paciente de frente para o monitor).
> Selecione o tipo de virada a concluir (p. ex., Virar para a Esquerda).
> Ao pressionar iniciar, “Fique Parado” será exibido na tela do paciente.
> Quando é mostrado o comando “Começar!”, o paciente deve dar dois passo, virar para a direção escolhida e depois voltar
para a posição inicial o mais rápido possível.
> Quando o paciente voltar à posição inicial, ele deve permanecer nessa posição até o término do ensaio.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o terceiro
botão no controle remoto sem fio (veja a Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se operador
deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções (conversar,
manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo com as instruções
ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.

Análise do Teste:
> Os Relatórios Gerados Englobarão:
> Gráfico do Centro de Gravidade.
> Tempo de Virada e diferença percentual entre as viradas para a esquerda e as viradas para a direita.
> Oscilação de Virada e diferença percentual na Oscilação de Virada para as viradas para a esquerda e para a direita.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras
verdes sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Uma representação gráfica de cada uma das quatro áreas de análise.
> O gráfico do Centro de Gravidade para cada transversal é apresentado.
> As pontuações são comparadas com dados da curva normal para idades correspondentes.
> Os comentários dos testes (se inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório. Comentários de testes
adicionais podem também ser acrescentados.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

A habilidade de mudar de direção ao caminhar é importante
em muitas atividades recreacionais, como o golfe ou a dança. Isso também é essencial para se atingir uma marcha e
uma estabilidade postural normais.

Aumento no tempo, oscilação ou assimetria do peso

Pacientes com resultados anormais em testes de SQT enfrentam um aumento no risco de quedas durante atividades
do dia a dia. Comprometimentos sensoriais como comprometimentos visuais ou vestibulares (bem como distúrbios
neurológicos) podem afetar o desempenho em testes de
SQT.

Figura 77: Informações do Relatório SQT.
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Para Cima e Por Cima (SUO)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Functional e Portable Functional.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a habilidade do paciente em manter a estabilidade postural ao caminhar
para cima e por cima de obstáculos.

Protocolo:
O paciente é solicitado a concluir até seis ensaios no total; três ensaios usando a perna direita
para subir e três ensaios usando a perna esquerda para subir. Os ensaios compreendem o
paciente iniciando na placa de equilíbrio, subindo na caixa, girando sua perna esquerda por
cima da caixa e apoiando-a sobre o piso do outro lado. O ensaio termina quando o paciente
atinge a posição de repouso.

Figura 78: Ícone SUO.

Acessórios exigidos:
Bloco de 10 cm (4”)
Bloco de 20 cm (8”)
Bloco de 30 cm (12”)

Instruções ao Paciente:
“Fique de pé parado e aguarde até começar o ensaio. Ao ver o comando “Começar!”, pise na caixa à sua frente e depois levante
a sua perna oposta passando-a por cima da caixa e abaixando-a até pisar sobre a placa. Passarei mais informações para você,
conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 79: Tela Principal do Clínico SUO.
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>
>
>
>
>
>

Posicione os blocos de 10 cm (4”), de 20 cm (8”) ou de 30 cm (12”) na parte central da placa de equilíbrio longa.
Selecione a condição inicial desejada (p. ex., Subir com a perna esquerda, mantendo a direita embaixo).
Posicione o paciente em frente ao bloco, no lado oposto de onde o monitor do paciente está localizado.
Ao pressionar iniciar, “Fique Parado” será exibido na tela do paciente.
Ao ser mostrado o comando “Começar!”, o paciente deve mover o pé para cima, por cima e para baixo o mais rápido possível.
Quando o paciente ficar em repouso do outro lado do bloco, ele deve permanecer parado até o término do ensaio.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o terceiro
botão no controle remoto sem fio (veja a Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se operador
deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções (conversar,
manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo com as especificações
acima.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um dos testes na lista (Para a frente) para realizá-lo.

Análise do Teste:
O relatório apresentará o seguinte:
> Centro de Gravidade de cada ensaio concluído.
> Índice de Elevação e a diferença percentual entre a perna esquerda e a direita quando usada como a perna dominante.
> Duração da Virada e diferença percentual entre a perna esquerda e direita.
> Índice de Impacto e diferença percentual entre a perna esquerda e a direita.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas
sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.
> Uma representação gráfica de cada uma das três áreas de análise com dados numéricos fornecidos acima de cada barra
no gráfico de barras.
> O gráfico do Centro de Gravidade para cada transversal é apresentado.
> As pontuações são comparadas com dados da curva normal para idades correspondentes.
> Os comentários dos testes (se inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório. Comentários de testes adicionais
podem também ser acrescentados.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em um
gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

A habilidade de subir e transpor obstáculos é essencial em
tarefas, como subir escadas ou passar sobre meios-fios.
Resultados normais de SUOs dependem da força e flexibilidade nas pernas, bem como um planejamento motor de
mais alto nível.

Redução no nível de elevação, aumento da duração do
movimento ou índice de impacto

Pacientes com resultados anormais em testes de SUO enfrentam um aumento no risco de quedas ao subir ou descer
escadas ou passar sobre meios-fios. Um índice de impacto
anormal é consistente com comprometimentos sensoriais
envolvendo a propriocepção dos membros inferiores.3

Figura 80: Informações do Relatório SUO.
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Afundo (FL)
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a perder
o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de outras
pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Functional e Portable Functional.

Objetivo:
O objetivo é avaliar a habilidade do paciente para controlar a estabilidade postural ao
projetar o corpo para frente com a perna direita ou esquerda.

Protocolo:
O paciente é solicitado a concluir até três projeções, usando tanto a perna esquerda como
a direita como a perna dominante. Ele é instruído para projetar o corpo o mais para a
frente possível e voltar à posição inicial o mais rápido possível, conforme se sinta mais
confortável ao fazê-lo.

Figura 81: Ícone FL.

Instruções ao Paciente:
“Fique de pé parado e aguarde as indicações para começar a projeção de seu corpo. Ao ver o comando “Começar!”, projete-se para
a frente com a perna esquerda ou direita; volte para a posição inicial o mais rápido possível. Passarei mais informações para você,
conforme necessário.”

Desempenho do Protocolo:

Figura 82: Tela Principal do Clínico FL.
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> Posicione o paciente na extremidade da placa, no lado oposto de onde o monitor do paciente está localizado (com o
paciente de frente para o monitor).
> Selecione que perna deve realizar a projeção do corpo (p. ex., Projetar a Esquerda).
> Ao pressionar iniciar, “Fique Parado” será exibido na tela do paciente.
> Quando é mostrado o comando “Começar!”, o paciente deve projetar o corpo para a frente e depois voltar à posição inicial
o mais rápido possível.
> Quando o paciente voltar à posição inicial, ele deve permanecer lá até o término do ensaio.

Informações Gerais de Avaliação:
> Os ensaios podem ser interrompidos a qualquer momento, bastando selecionar o botão Parar na tela do clínico ou o
terceiro botão no controle remoto sem fio (ver Figura 52 na página 40). Ao se parar um ensaio, o software perguntará se
operador deseja manter ou descartar os dados. Os dados devem ser descartados se o paciente não seguir as instruções
(conversar, manter os olhos abertos, espirrar etc…). Os dados devem ser mantidos, se o teste for concluído de acordo
com as instruções ao paciente.
> As notas de avaliação podem ser criadas a qualquer momento na caixa de texto Notas (canto inferior esquerdo).

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um dos testes na lista (Para a frente) para realizá-lo.

Análise do Teste:
O relatório apresentará o seguinte:
>
Índice de Impacto
• A força exercida pela perna de impacto e a diferença percentual entre as pernas esquerda e direita.
> Tempo de Contato
• Tempo em que a perna de projeção esteve em contato com o piso. Relate também a diferença percentual entre a
pernas esquerda e a direita.
> Impulsão da Força
• Leva em consideração a quantidade de força na perna de projeção e quanto tempo ela passou em contato com o
piso; uma estimativa de quanto trabalho foi realizado pela perna de projeção.>
Barras Vermelha/Verde:
Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras vermelhas sólidas,
enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por barras verdes
sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um ensaio ou uma série de ensaios.>
Uma representação gráfica
de cada uma das quatro áreas de análise com dados numéricos apresentados acima de cada barra nos gráficos de
barras.
> O gráfico do Centro de Gravidade para cada transversal é apresentado.
> As pontuações são comparadas com dados da curva normal para idades correspondentes.
> Os comentários dos testes (se inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório. Comentários de testes
adicionais podem também ser acrescentados.
Manual do Usuário do Bertec® Balance Advantage®
80P-0009 2021-06

57

Avaliações da Placa Estática

> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho do paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em
um gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Considerações de Ordem Prática:
Anomalia

Implicações

Nenhum

Afundo é uma tarefa desafiadora que requer força nos
membros inferiores, flexibilidade e coordenação motora. FL
Normal indica a habilidade de participar de atividades recreacionais e atividades relacionadas ao trabalho que exigem
tarefas com passos rápidos.

Redução na distância, aumento do tempo de contato ou da
força, e índice de impacto anormal

Pacientes com resultados anormais em testes FL apresentam
um alto risco de quedas e lesões durante tarefas que exigem
o carregamento e descarregamento rápidos dos membros
inferiores. Estratégias de passadas anormais levam ao déficit
de controle postural e ao comprometimento dos movimentos.

Figura 83: Informações do Relatório FL.
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Diversos outros protocolos estão disponíveis em sistemas selecionados que auxiliam na avaliação de pacientes
altamente atléticos ou aqueles que sofreram contusões. Entre eles:
> Teste de Concussão de Equilíbrio (Balance Concussion Test) (COBALT)
> Escala de Bess (Instrumented Balance Error Scoring System) (iBESS)
Para acrescentar uma das avaliações acima ao sistema, fale com um Representante Comercial da Bertec®.
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COBALT™
IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a
perder o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de
outras pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Bertec® Balance Advantage® Essential, Portable Essential, Functional, Portable Functional.

Objetivo:
COBALT é um protocolo com marca registrada voltado a testes de equilíbrio funcional
relacionados a leves lesões cerebrais traumáticas, também conhecidas como concussões. O
protocolo foi desenvolvido para estimular os sistemas visuais, vestibulares e somatossensoriais.
O paciente deve ficar de pé o mais parado possível, durante cada condição, enquanto a placa de
equilíbrio mede o seu grau de oscilação, à medida que cada sistema de equilíbrio é estimulado.
Figura 105: Ícone COBALT.

Protocolo:

Os pacientes serão solicitados ficar de pé diretamente sobre a placa de equilíbrio para metade das condições e sobre a parte
superior da superfície de espuma para as condições restantes. Um total de oito condições estão disponíveis para os testes; cada
condição compreende dois ensaios de vinte segundos. Testes de referência devem utilizar quatro condições, enquanto que se
recomenda utilizar um total de oito condições em testes pós-lesões. A coleta de dados para cada ensaio é iniciada a critério do
operador.

Preparação do Teste:
Para uma implementação mais precisa do protocolo, o paciente deve girar sua cabeça trinta graus para esquerda/direita a partir de
uma orientação neutra (olhando direto para frente). O kit de pendurar na parede do COBALT (incluído como um acessório, junto
com uma fita métrica) deve ser pendurado em uma parede lisa com sua margem inferior a 76,2 cm (2.5’) do piso. Essa altura deve
ser ajustada para melhor acomodar os pacientes do clínico. A placa de equilíbrio deve ser centralizada a 61 cm (2’) da parede. A
finalidade disso é ajudar a guiar o paciente a mover-se completamente ao longo dos 60 graus de movimentação de um lado ao outro.
Nota: O controle remoto sem fio usado no COBALT foi incluído na compra de seu sistema Static. Veja a Figura 106 abaixo para
uma visualização das funções do controle remoto. Observe que, entre ensaios, o botão 1 move para o próximo ensaio e o botão 2
move para o ensaio anterior, enquanto que durante os ensaios tanto o botão 1 como o 2 realizam a mesma ação de marcar um
erro.

1: Marcar um Erro
2: Marcar um Erro
3: Ensaio Anterior
4: Mudar de Tela

Figura 106: Funções Remotas do COBALT.
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Após colocar o COBALT na lista da Série de Testes a realizar, determine se o paciente já teve anteriormente uma concussão. Se o
paciente a apresentar, insira a data da última concussão do paciente, selecionando a Data da Lesão na parte inferior esquerda
da tela (Figura 107). Ao clicar na data, abrirá um menu de calendário. Se o paciente não apresentar uma concussão sofrida no
passado, ignore o passo anterior. Após inserir a data para um paciente com concussão (ou sem data selecionada para um
paciente sem concussão), clique em Tipo de Visita na parte inferior esquerda da tela. Se o paciente teve uma concussão no
passado, selecione a opção Pós-lesão após seguir as etapas acima. Depois disso, clique em OK para inserir a tela de testes. Se o
paciente não teve uma concussão anterior, selecione a opção Referência e clique OK para inserir a tela de testes.

Figura 107: Configuração do Teste COBALT.

Após selecionar OK, clique no botão Iniciar a Série de Testes. A página de início de testes aparecerá, conforme mostrado na
Figura 108 abaixo. Para iniciar um ensaio, faça com que o paciente fique de pé sobre a placa (conforme instruído) e clique
na caixa azul correspondente ao teste desejado. Instruções ao paciente e informações de testes podem ser encontradas nas
páginas a seguir.

Figura 108: Página de Início de Testes.
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Instruções ao Paciente:
Os pacientes são instruídos a ficar de pé parados com seus olhos abertos (ou fechados) e com suas mãos nos quadris. Sapatos, meias
e qualquer fita atlética devem ser removidos antes de se iniciar a avaliação. A seguir estão alguns erros considerados:
> Pisar fora da placa/espuma durante os testes
> Movimentar os pés sobre a madeira/espuma durante os restes
> Abrir os olhos durante a porção de olhos fechados dos testes
> Tirar as mãos dos quadris durante os testes
> Parar qualquer porção das tarefas exigidas durante os testes de desempenho (giro da cabeça, oscilação dos braços, posição
dos pés)
As condições de teste estão denominadas abaixo. Recomenda-se que cada uma das condições seja realizada duas vezes.
Postura Normal: Olhos Abertos
> O paciente é instruído a ficar de pé parado com seus pés colocados de acordo com as instruções na tela, com as mãos nos
quadris, olhando direto para frente com os olhos abertos (o Clínico deve demonstrar a posição correta).
> Após instruir o paciente, o clínico começará o ensaio.
> A qualquer momento em que o clínico precise marcar um erro, devem ser pressionados os Botões 1 e 2 no controle remoto
sem fio.
Postura Normal: Olhos Fechados>
O paciente é instruído a ficar de pé parado com seus pés colocados de acordo com as
instruções na tela, com as mãos nos quadris, com os olhos fechados (o clínico deve demonstrar a posição correta).
> Após instruir o paciente, o clínico começará o ensaio.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura Normal: Olhos Abertos sobre Espuma> Coloque uma espuma na placa de equilíbrio.
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura Normal -- Olhos Abertos.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura Normal: Olhos Fechados sobre Espuma>
Coloque uma espuma na placa de equilíbrio.
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura Normal– Olhos Fechados.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura Normal: Oscilação da Cabeça + Olhos Fechados> O paciente é instruído a ficar de pé parado com seus pés colocados
de acordo com as instruções na tela, com as mãos nos quadris, com os olhos fechados (o mesmo da Postura Normal): Olhos
Fechados).
> O paciente e depois solicitado a mover sua cabeça em sincronia com o metrônomo (120 batidas/min.). Deixe o paciente praticar
isso antes de iniciar a coleta de dados.
• O paciente gira a cabeça +/- 30 graus a partir da posição neutra (central).
• Se o paciente se tornar sintomático em decorrência dos toques do metrônomo, pode-se pressionar a tecla “M” para
silenciar o som.
> Após instruir o paciente, o clínico começará o ensaio.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
> Na conclusão do ensaio, deixe passar de 10 a 20 segundos de descanso antes de iniciar o próximo ensaio.
Postura Estreita (“Narrow Stance”): Percepção Viso-motora (Visual Motor Sensitivity) (VMS)>
O paciente é instruído a ficar de pé
no centro da placa de equilíbrio com os pés juntos, ambos os braços estendidos à frente dele com as mãos juntas e polegares retos
para cima. (O clínico deve demonstrar a posição correta)
> Enquanto fixa o olhos nos polegares, o paciente gira todo o corpo 30 graus para a direita/esquerda (percurso total de 60 graus)
em sincronia com um metrônomo ajustado em 40 batidas/min.
> Na conclusão do ensaio, deixe passar de 10 a 20 segundos de descanso antes de iniciar o próximo ensaio.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
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Postura Normal: Oscilação da Cabeça + Olhos Fechados sobre Espuma>
Coloque uma espuma na placa de equilíbrio.
> Realizado exatamente como no primeiro Dupla Oscilação da Cabeça + Olhos Fechados.
> Na conclusão do ensaio, deixe passar de 10 a 20 segundos de descanso antes de iniciar o próximo ensaio.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.

Postura Estreita (“Narrow |Stance”): Percepção Viso-motora (Visual Motor Sensitivity) (VMS) sobre Espuma>
espuma na placa de equilíbrio.
> Realizado exatamente da mesma maneira que o testes de VMS em superfície firme.
> Na conclusão do ensaio, deixe passar de 10 a 20 segundos de descanso antes de iniciar o próximo ensaio.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.

Coloque uma

Protocolo de Conclusão de Teste
Uma vez concluído o ensaio, o operador pode corrigir a pontuação do erro, caso ele tenha selecionado sem querer ou esquecido de
pontuar um erro. Para corrigir a quantidade de erros, selecione o número de erros (pontuação real) e digite a quantidade de erros
revisada. Essa correção só pode ser feita no momento do teste; o operador não pode modificar as pontuações de erro no relatório do
teste.
O clínico pode passar para o próximo ensaio de avaliação após um teste ter sido concluído (de preferência duas ou mais vezes). Podem
ser adicionadas observações a qualquer momento, bastando modificar o relatório diário.

Análise do Teste:
O relatório apresentará o seguinte:
> Gráfico do Centro de Pressão
> Pontuação de Oscilação
• Uma avaliação objetiva do movimento do COP durante o ensaio.
> Nº de erros
• Quantas vezes o paciente saiu da posição de teste.
> Tempo até o primeiro erro
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por
barras verdes sólidas.

Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um único ensaio ou uma série de ensaios.
> Relatório contendo os gráficos do COP, a pontuação de oscilação, o número de erros e o tempo até o primeiro erro em
cada ensaio.
> Exibido a partir da linha de tempo do paciente. Um exemplo de um Relatório Resumido Diário é encontrado na página a
seguir.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho de um paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso, clique no ícone de informações i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em uma
tabela suas pontuações ao longo do tempo.>
Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.
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Figura 109: Informações do Relatório COBALT.
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Escala de Bess (Instrumented Balance Error Scoring System) (iBESS)
Desenvolvido por pesquisadores e clínicos no Sports Medicine Research Laboratory da University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-8700

IMPORTANTE! - Você deve estar posicionado de modo a ajudar o paciente se este começar a
perder o equilíbrio, pois o clínico é responsável por sua própria segurança, a do paciente e a de
outras pessoas nas proximidades e pelos equipamentos.
Pacotes Compatíveis:
Pacotes Bertec® Balance Advantage® Functional e Essential.

Objetivo:
O teste iBESS fornece aos clínicos uma ferramenta de avaliação rápida e fácil para a avaliação
objetiva da estabilidade postural estática. Essa avaliação é um componente comum nos
sistemas de gerenciamento da concussão.

Protocolo:
Os pacientes serão solicitados a ficar de pé diretamente sobre a placa de equilíbrio e sobre a
parte superior da superfície de espuma ao longo da avaliação. Um total de oito ensaios serão
Figura 113: Ícone iBESS.
coletados nos últimos vinte segundos de cada ensaio. A coleta de dados para cada ensaio é
iniciada a critério do operador. Ao longo do ensaio, o operador procurará e registrará erros específicos do paciente.

Instruções ao Paciente:
Os pacientes são instruídos a ficar de pé parados com seus olhos abertos e com as mãos nos quadris. Sapatos e fitas atléticas devem ser
removidos antes do início da avaliação; meias podem ser usadas, caso o paciente deseje usá-las.
Erros de pacientes englobam:
> Tirar as mãos dos quadris.
> Abrir os olhos.
> Dar um passo, tropeçar ou cair.
> Abdução ou flexão do quadril acima de 30 graus.
> Elevar o peito do pé ou o calcanhar da superfície de teste.
> Permanecer fora da posição adequada de teste por mais de cinco segundos.

Desempenho do Protocolo:

Figura 114: Tela Principal de iBESS do Clínico.
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Postura sobre as duas pernas – Olhos Fechados
Olhos Fechados>
O paciente é instruído a ficar de pé parado com seus pés juntos (encostados), com as mãos nos
quadris e os olhos fechados (o clínico deve demonstrar a posição correta).
> Após instruir o paciente sobre o que ele ou ela precisa fazer, o clínico começará o ensaio.
> Todas as vezes em que o paciente cometer um erro, o clínico clicará o botão 1 ou 2 no controle remoto sem fio.
Postura em Tandem – Olhos Fechados
> O paciente é instruído a ficar de pé, calcanhar encostando no artelho do pé posterior, com seu pé não dominante atrás,
com o peso igualmente distribuído nos dois pés.
> O paciente é ainda instruído a ficar de pé com suas mãos nos quadris e com os olhos fechados.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura em Tandem – Olhos Fechados sobre espuma
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura sobre as duas pernas.
Postura sobre uma das pernas – Olhos Fechados
> O paciente é instruído a ficar de pé parado sobre a perna direita, com as mãos nos quadris e com os olhos fechados.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura sobre uma das pernas, Esquerda – Olhos Fechados
> O paciente é instruído a ficar de pé parado sobre a perna esquerda, com as mãos nos quadris e com os olhos fechados.
> Os erros são registrados pelo clínico como realizado antes.
Postura sobre as duas pernas – Olhos Fechados sobre Espuma
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura sobre as duas pernas.
Postura sobre uma das pernas, Direita – Olhos Fechados sobre Espuma
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura sobre uma das pernas - Direita.
Postura sobre uma das pernas, Esquerda – Olhos Fechados sobre Espuma
> Realizado exatamente como no primeiro ensaio Postura sobre uma das pernas - Esquerda.

Protocolo de Conclusão de Teste:
> Ao término das tarefas, o teste pode ser encerrado ou o próximo teste pode ser iniciado.
> Recomenda-se acrescentar os comentários finais desta vez.
> Clique em um dos testes na lista (Olhos Abertos, RV Fixa) para realizá-lo.

Análise do Teste:
O relatório apresentará o seguinte:
> O gráfico do Centro de Gravidade de cada transversal.
> Barras Vermelha/Verde: Resultados que caem fora dos valores da curva normal serão representados por barras
vermelhas sólidas, enquanto os resultados que caem dentro dos valores da curva normal serão representados por
barras verdes sólidas.
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Relatórios:
> Relatórios Resumidos
> Resumo do desempenho do paciente durante um único ensaio ou uma série de ensaios.
> Uma representação gráfica de cada uma das três áreas de análise com dados numéricos fornecidos acima de cada
barra no gráfico de barras.
> O gráfico do Centro de Gravidade para cada transversal é apresentado.
> Os comentários dos testes (se inseridos) estão disponíveis para inclusão no relatório. Comentários de testes
adicionais podem também ser acrescentados.
> Relatórios do Progresso
> Resumo do desempenho de um paciente em uma série de ensaios conduzidos em momentos diferentes.
> Para visualizar os relatórios de progresso i na linha de tempo do paciente.
> Um menu suspenso aparecerá e relacionará relatórios de progresso disponíveis.
> O progresso que um paciente faz em um relatório é fornecido junto com relatórios de progresso que colocam em
um gráfico suas pontuações de desempenho ao longo do tempo.
> Imprimindo/Salvando
> Selecione o relatório de protocolo desejado na linha do tempo do paciente.
> Enquanto visualiza o relatório, selecione o ícone de impressora
para salvar um arquivo PDF ou imprimir em uma
impressora comum.

Figura 115: Informações do Relatório de iBESS.
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Uma ampla variedade de exercícios de treinamento de equilíbrio estão disponíveis em cada pacote de placa de
equilíbrio. Todos os sistemas implementam versões Sentado, Mudança de Peso, Mobilidade, Cadeia Fechada e Rápido
do treinamento. Devido às pequenas dimensões das placas de equilíbrio Essential, seus treinamentos são limitados a
exercícios que não exigem projeções do corpo, passadas sucessivas ou pisar sobre ou por cima de obstáculos. Para esses
tipos de treinamento, o sistema Functional proporciona uma ótima flexibilidade e diversos exercícios.

Configurando uma Sessão de Treinamento
Modelos de tela de treinamento foram projetados para que sejam fáceis de usar. Para começar a configurar uma sessão de treinamento,
siga essas etapas no programa BBA:
1. Primeiro, assegure-se de que o paciente foi selecionado da lista de pacientes.
2. Em seguida, selecione a aba Treinamento, localizada na parte superior da tela. Isso fará com que abra a visualização onde todos os
treinamentos podem ser encontrados.
3. Os treinamentos são ordenados em cinco categorias que aparecem na parte superior da tela.
• Cadeia Fechada
• Mobilidade
• Treinamento Rápido
• Sentado
• Mudança de Peso
4. Selecione a categoria de treinamento adequada entre as categorias na parte superior. Podem aparecer mais opções, como a direção
da Mudança de Peso, a junta desejada na Cadeia Fechada, e o tipo de Treinamento de mobilidade.
5. Uma vez selecionado o grupo de exercícios, os ícones representando o treinamento específico aparecerão.
6. A partir do grupo dos ícones de treinamento agora presente na tela, clique e arraste o ícone de treinamento desejado para o lado
esquerdo da tela e solte-o dentro da caixa “Séries de Testes a realizar”.
7. Nota: Somente uma única instância de cada módulo de treinamento pode ser carregada em uma série de testes.
8. O treinamento específico aparecerá na lista.
9. Todas as opções disponíveis para os treinamentos selecionados aparecerão na caixa denominada “Opções de Testes”, abaixo da lista
de treinamentos a realizar.
10. Alguns treinamentos exigem uma opção de teste inicial a ser selecionada antes que a série de testes possa ser iniciada. As opções
exigidas estão realçadas em amarelo.

Figura 116: Vista Principal da Aba Treinamento. Observe as outras opções do treinamento Mobilidade.
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Opções de Treinamento/Teste:

Outras opções de treinamento permitem que as condições de treinamento sejam
personalizadas de acordo com as necessidades do paciente. As possíveis opções
foram incluídas a seguir.
Acessórios
Os acessórios a seguir estão disponíveis para muitos dos exercícios.
> Blocos de 10 cm (4”), 20 cm (8”) e 30 cm (12”)
> Bloco de Espuma
> Prancha de Equilíbrio
> Bolas Suíças
Esquerda/Direita + Percentual de Sustentação de Peso
Exercícios de Cadeia Fechada com foco no Tornozelo, Joelho e Quadril sobre a perna
esquerda ou a direita. O Percentual de Sustentação de Peso aparece na mesma caixa
de opções. Exemplo: Esquerda - 30%.
Limites de Estabilidade (LOS)
O paciente pode progredir de 25% a 100% para outros níveis de dificuldade. Mudar o
percentual de dificuldade ajusta o quanto um paciente deve se mover para atingir um alvo.

Figura 117: Opção de Teste.

Tempo de Treinamento
O tempo disponível vai de um minuto a dez minutos. Cada exercício individual pode ter um limite específico de tempo. Se a opção
de configuração “salvar todos os dados brutos” for verificada, aparecerá uma mensagem de erro nesta janela, relembrando o
usuário de que todos os dados estão sendo salvos e de que essa opção acelerará o aumento do banco de dados.
Ritmo
O ritmo vai de um segundo a quinze segundos.
> Mediante Solicitação: O alvo se moverá de um alvo ao próximo, à medida que cada alvo é alcançado.
> Ritmo Aleatório: O alvo se moverá dentro de um intervalo de tempo pré-selecionado de um segundo a quinze segundos.
> Sem Ritmo: O alvo será estacionário. O paciente pode ser instruída verbalmente para fazer mudanças entre alvos ou
outros estímulos podem ser usados para instruir o paciente a se mover entre alvos. Não é gerada nenhuma pontuação de
conformidade neste formato.
Mostrar Grade
A grade exibirá a elipse de LOS no percentual selecionado do máximo teórico.
Bipar ao Avançar
Um indicador sonoro será fornecido quando o alvo é avançado. Se esta caixa for deixada desmarcada, não haverá indicador
sonoro.
Alvos Aleatórios
É possível um grau de dificuldade maior quando o paciente não consegue prever o local do próximo alvo. Para oferecer
um grau de dificuldade maior, marque essa caixa.
Comprimento do Passo
O Comprimento do Passo pode ser selecionado em diversos exercícios envolvendo passos. O ajuste do nível de dificuldade
baseia-se na seleção do comprimento do passo: Pequeno, Médio ou Largo.
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Salvando, Carregando e Visualizando um Relatório de Treinamento
Salvar: todas as listas de treinamento selecionadas podem ser salvas para serem usadas por diversos pacientes.
Para salvar a lista:
> Selecione os treinamentos colocando-os na coluna da esquerda.
> Defina as opções para cada um dos exercícios de treinamento.
> Selecione o ícone salvar
e forneça a lista com um nome exclusivo.
Selecionando uma Lista salva:
> Selecione a Aba Treinamento.
> Selecione Carregar a partir de Séries de Teste existentes.
> Acrescente a série a ser utilizada.
Para Visualizar uma Lista Salva:
> Clique no ícone i na tela inicial do clínico. Se aplicável, uma lista de relatórios de treinamento anteriores será exibida.

Pontuação de Conformidade
Pontuação de Conformidade: um meio de rastrear o desempenho e o progresso do paciente com base nos cálculos a seguir.
> Exercícios de Ritmo Especificado: uma representação do percentual de alvos que foram atingidos com sucesso durante o
exercício de treinamento. Exemplo: se o ritmo for definido em dois segundos e a duração do treinamento por definida em
um minuto, o alvo alterna um total de 30 vezes. Se o paciente atinge o alvo 19 vezes dentro de um minuto, é obtida uma
pontuação de 63,3%.
> Sem Ritmo:
• Um Único Alvo: A pontuação de conformidade é dada como um percentual do tempo que o paciente é capaz de
permanecer dentro do alvo.
• Múltiplos alvos: Não há pontuação de conformidade disponível.
> Mediante Solicitação: Como não foi selecionado um ritmo e a movimentação de um alvo a outro é iniciada pelo paciente, o
tempo de transição tem sua média calculada e compilada como a pontuação de conformidade.
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Opções de Treinamentos Visuais
O sistema Bertec Prime IVR engloba um domo imersivo. Estão disponíveis outras opções visuais para se exibir no domo nos
treinamentos. Isso permite ao usuário variar a dificuldade do treinamento selecionado.

Ganho na Câmera
Controla o quanto o ambiente virtual gira enquanto realiza um protocolo de treinamento.
•
•
•

Um ajuste em 0 significa que o ambiente está estacionário.
Um ajuste em 2 faz girar o ambiente duas vezes o quanto o paciente se inclina.
Um ajuste em -2 faz girar o ambiente duas vezes o tanto que o paciente está inclinado (mas na direção oposta).

Cena
Permite ao usuário selecionar que cena usar no treinamento específico selecionado. As cenas que podem ser usadas como
fundo na maioria dos módulos de treinamento estão incluídas nas Figuras 118, 119 e 120.
As cenas que podem ser usadas como fundo na maioria dos módulos de treinamento estão incluídas nas Figuras 118 e 119.

Figura 118: Parede de Pedra

Figura 119: Sala Quadriculada

Figura 120: Fluxo Optocinético

Ganho de Movimento e Ganho de Força
Controla quanto o cursor do COG se move com base no COG real do paciente.
•
•
•

Uma configuração de um 1 significa que o COG se move na mesma velocidade que o COG real do paciente
Uma configuração de 2 significa que o COG se move com duas vezes a velocidade do COG real do paciente
Uma configuração de 0,5 significa que o COG se move com metade da velocidade do COG real do paciente
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Módulo de Treinamento IVR
O sistema Bertec Prime IVR engloba um domo imersivo. Outros módulos de
treinamento visual estão disponíveis para esse sistema.

Vision
Cena do Castelo
Treinamento visual projetado para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo
visual durante os exercícios de treinamento de equilíbrio.
> Objetivo: Com base na preferência do clínico, o objetivo é que paciente atinja
ou erre os alvos de monstros usando o cursor do Centro de Gravidade.
> Teste mStroop: Durante o treinamento, uma palavra piscará para o paciente
para que este reconheça uma das duas coisas: a cor ou o texto. O clínico
avaliará e registrará se a reação do paciente foi a correta.

Figura 121: Cena do Castelo

Figura 122: Opções de Cena do Castelo
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Voo
Treinamento visual projetado para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo
visual durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve usar seu centro de gravidade para pilotar o avião
través dos anéis dourados.

Figura 123: Voo.

Figura 124: Opções de Voo
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Corredor da Mercearia
Cena Visual projetada para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo visual
durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve usar o seu Centro de Gravidade para manter o
equilíbrio e alternar alvos de caixa se/quando se aproximam.

Figura 125: Fluxo Visual - Mercearia.

Figura 126: Opções de Mercearias
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Fluxo Optocinético e Túnel Infinito
Cenas visual projetadas para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo visual
durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve manter o equilíbrio enquanto estiver imerso na
cena.

Figura 127: Fluxo Optocinético

Figura 128: Opções para Fluxo optocinético
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Calçadão
Cena Visual projetada para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo visual
durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve usar o seu Centro de Gravidade para manter o
equilíbrio e alternar alvos de caixa se/quando se aproximam.

Figura 129: Cena do Calçadão

Figura 130: Treinamento do Calçadão - Tela do Clínico
94

Manual do Usuário do Bertec® Balance Advantage®
80P-0009 2021-06

Treinamento

Direção
Cena Visual projetada para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo visual
durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve usar o seu Centro de Gravidade para manter o
equilíbrio e alternar alvos de caixa se/quando se aproximam.

Figura 131: Cena de Direção

Figura 132: Treinamento de Direção - Tela do Clínico
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Parque
Cena Visual projetada para ajudar o paciente a se adaptar ao estímulo visual
durante os exercícios de equilíbrio.
> Objetivo: O paciente deve usar o seu Centro de Gravidade para manter o
equilíbrio e alternar alvos de caixa se/quando se aproximam.

Figura 133: Cena do Parque

Figura 134: Treinamento do Parque - Tela do Clínico
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Treinamento de Equilíbrio e Mobilidade
Treinamento rápido
Exercícios de treinamento pensados para atender às necessidades básicas de treinamento de forma rápida e fácil.
> Acessórios: Nenhum
> Objetivo: Acesso rápido e fácil a exercícios de treinamento básico
> Sistemas Estáticos: Todos
> Subcategorias: Nenhum

Figura 135: Exemplos de Treino Rápido.
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Troca de peso
Movimentos direcionas nas quatro direções cardinais (Para Frente, para Trás, para a Esquerda ou para a Direita)
> Acessórios: Espuma, Steps de Madeira, Prancha de Equilíbrio
> Objetivo: Testar a direção e a distância de movimentos voluntários
> Sistemas Estáticos: Todos
> Subcategorias: Para frente, Para trás, Esquerda, Direita

Figura 136: Exemplos de Treinamento de Mudança de peso.
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Treinamento na posição sentada
Treinamento realizado em posição sentada
> Acessórios: Espuma, Steps de Madeira, Prancha de Equilíbrio
> Objetivo: Coordenar atividades envolvendo a estabilidade do centro de equilíbrio do corpo e atividades pré-ambulatoriais
> Sistemas Static: Todos
> Subcategorias: Nenhuma, mas geralmente subdividida em Centralizado em Espera (“Center Holds”), Mudança de Peso,
Rotação do Tronco e Marcha

Figura 137: Exemplos de Treinos na Posição Sentado.
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Treinamento de Mobilidade
Atividades de treinamento da posição sentada até a movimento de passo completo
> Acessórios: Espuma, Steps de Madeira, Prancha de Equilíbrio
> Objetivo: Coordenação do movimento de Sentar e Levantar, iniciação por meio da competência em atividades de
mobilidade no dia a dia
> Sistemas Estáticos: Protocolos de exercícios completos de mobilidade estão disponíveis no Sistema Funcional, uma
seleção de Protocolos de Exercícios de mobilidade está disponível nos Sistemas Estáticos
> Subcategorias: Sentado com inclinação para o lado, Sentar e Levantar, Dar passos, Subir/Descer

Figura 138: Exemplos de Treinos de Mobilidade.
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Treinamento Cadeia fechada
Exercícios de treinamento específico para protocolo de sustentação de peso nos Tornozelos, Joelhos, Quadril e Coluna
> Acessórios: Espuma, Steps de Madeira, Prancha de Equilíbrio
> Objetivo: Aumentando a Faixa de Movimento e capacidade de sustentação de peso da área selecionada
> Sistemas Estáticos: Protocolos completos de exercícios de cadeira fechada estão disponíveis no Sistema Funcional. Uma
seleção de Protocolos de exercícios de cadeira fechada estão disponíveis nos Sistemas Estáticos.
> Subcategorias: Tornozelo, Joelho, Quadril, Coluna

Figura 139: Exemplos de Treinos de Tornozelo.

Figura 140: Exemplos de Treinos de Joelho.
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Figura 141: Exemplos de Treinos de Quadril.

Figura 142: Exemplos de Treinos de Coluna.
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Segurança do Sistema Balance Advantage Static da Bertec
Esse guia contém informações, cuidados, e avisos que devem ser seguidos para garantir o desempenho seguro dos sistemas
estáticos. As normas e regulamentos do governo local, se aplicável, devem sempre ser seguidas.

Símbolos usados
Símbolo

Descrição
Leia cuidadosamente estas instruções antes de usar

Atenção

Ação obrigatória

Alta Tensão

Ligar

Desligar

Terra (Aterramento)

Corrente alternada

Fusível

Peças Aplicadas do Tipo BF

Em conformidade com a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC e a Diretiva RoHS
(2011/65/EC)
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Descrição
Equipamento eletrônico coberto pela Diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
Toda a parte elétrica e produtos elétricos, baterias e acumuladores devem ser levados para
coleta seletiva no final de suas vidas úteis. A exigência é aplicável na União Européia. Não
descarte estes produtos como resíduos municipais não separados.
Você pode devolver seu dispositivo à Bertec ou a qualquer fornecedor da Bertec. Você
também pode entrar em contato com as autoridades locais para obter orientações sobre o
descarte.
Seu controle remoto foi programado para funcionar com um sistema estático.

Seu controle remoto foi programado para funcionar com um sistema dinâmico.

Seu controle remoto foi programado para funcionar com o Vision Advantage (BVA) da Bertec.
Número de catálogo
(usado em conformidade com a ISO 15223-1)
Número de série
(usado em conformidade com a ISO 15223-1)
Representante EC autorizado na Comunidade Européia
(usado em conformidade com a ISO 15223-1)
Consultar as instruções de uso
(usado em conformidade com a IEC 60601-1)
Indica fabricante do dispositivo
Inclui nome e endereço do fabricante
(usado em conformidade com a ISO 15223-1)
Data de construção pelo fabricante
(usado em conformidade com a ISO 15223-1)
Corrente Contínua
(usado em conformidade com a IEC 60601-1)

LIGADO/DESLIGADO (Energia/Espera)
(usado em conformidade com a IEC 60601-1)
Carga de trabalho segura do equipamento
XXX indica o peso específico
(usado em conformidade com a IEC 60601-1, Cl. 7.2.21)
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Segurança do Sistema Static

Notas de advertência
Os produtos Balance Advantage da Bertec não são projetados para uso em conjunto com qualquer dispositivo não aprovado pela Bertec. Todas as peças dos pacotes do sistema Balance Advantage da Bertec representados aqui são adequados para uso no ambiente do
paciente.

Nota 1	 ADVERTÊNCIA: Leis federais restringem este dispositivo para venda ou sob a solicitação de um médico. Quando prescrito para fins terapêuticos, um médico deve definir claramente os parâmetros de uso (ou seja, trabalho total, frequência
cardíaca máxima, etc.) para reduzir o risco de lesão ao paciente.

Nota 2	 Leia todo este manual do usuário antes de usar o seu sistema Bertec®. Deixar de ler essas instruções antes do uso pode
resultar em procedimentos impróprios de teste, afetando os resultados do teste.

Nota 3	 O sistema BBA somente deve ser usado conforme especificado no manual do usuário.
Nota 4	 Deve-se sempre usar um cinto de marcha ao concluir um protocolo no BBA Sistema IVR. O uso adequado do cinto de
marcha deve ser obtido usando-se práticas padrões do setor industrial.

Nota 5	 Somente utilize fontes de alimentação aprovadas.
Nota 6	 ADVERTÊNCIA: Para evitar risco de choque elétrico, os sistemas BBA devem ser conectados somente a fontes de alimentação adequadamente aterradas, como o transformador de isolamento do paciente fornecido, conforme adequado a seu
produto. Somente itens especificadas como parte do sistema, ou compatíveis com este, devem ser conectadas.

Nota 7	 Utilize sapatilhas descartáveis biocompatíveis no sistema. As sapatilhas são de uso único e devem ser descartadas após o
uso em cada paciente.

Nota 8	 Garantir que as crianças sejam supervisionadas ao redor do equipamento e que receptáculos não utilizados estejam
protegidos em ambientes pediátricos pediátricos.

Nota 9	 Nenhuma das peças do sistema Bertec deve receber manutenção por parte do usuário. Por motivos de segurança e para
não perder a garantia, o sistema deve ser operado apenas por pessoal de assistência autorizado. Em caso de defeitos,
por favor faça uma descrição detalhada do defeito e entre em contato com o fornecedor. Não utilize um dispositivo com
defeito.

Nota 10	 Mantenha os sistemas Balance Advantage da Bertec longe de líquidos. Não permita a entrada de água no dispositivo.
Nota 11	 Não utilize este dispositivo na presença de anestésicos inflamáveis (gases).
Nota 12	 Nenhuma peça deve ser engolida, queimada ou usada para outro fim diferente de posturografia ou teste de equilíbrio.
Nota 13	 Os Sistemas Balance Advantage Static da Bertec podem ser descartados como resíduos eletrônicos normais, de acordo
com as normas locais.

Nota 14	 Para conformidade com a EN 60601-1-1, o computador, a impressora etc. devem ser conectados transformador de isolamento.

Nota15	 A instalação de qualquer software de terceiros (aplicativos, programas ou utilidades) diferente daquele especificado pela
Bertec podem comprometer a segurança e a eficácia do sistema.
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Nota 16 O dispositivo é desconectado da rede elétrica puxando-se o conector da tomada de parede.
Nota 17	
O transformador de isolamento deve ser conectado a uma tomada. Extensões elétricas ou filtros de linha (MSPO)
diferentes daqueles fornecidos com o sistema não devem ser usados em conjunto com o transformador de isolamento. Tomadas múltiplas são fornecidas como parte do sistema e não devem ser posicionadas no piso. A carga
máxima do cabo de alimentação fornecido com o sistema é de 125V, 15A.

Nota 18	
Somente a fonte de alimentação do projetor, a fonte de alimentação do notebook/computador, e a fonte de alimentação da

impressora podem ser conectadas conectados ao transformador de isolamento. Não conecte outros dispositivos ao transformador de isolamento. Conectar outros dispositivos ao transformador de isolamento pode sobrecarregar o transformador de isolamento, resultando em um estouro de fusível ou em danos ao transformador, sem a possibilidade de reparos.

Note 19	
Não conecte componentes do sistema diretamente às tomadas de parede. Ao não utilizar o transformador de isolamento
fornecido, você coloca o paciente e o operador em risco de exposição a picos de energia ou a choques elétricos.

Nota 20	
Os Sistemas Static devem ser instalados e colocados em serviço de acordo com as informações da EMC fornecidas

neste manual. Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o equipamentos eletromédicos. Os Sistemas Static podem sofrer interferência de outro equipamento com requisitos de emissão CISPR.

Note 21	
O uso de acessórios e cabos diferentes dos especificados na Lista de Acessórios pode resultar em aumento das
emissões ou diminuição da imunidade do sistema.

Note 22	
A s características de emissões deste equipamento fazem com que ele seja adequado para o uso em áreas indus-

triais e hospitais. Se for usado em um ambiente residencial (para o qual normalmente é necessário o CISPR II
Classe B) este equipamento pode não oferecer proteção adequada para os serviços de comunicação em radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas mitigadoras, como realocar ou reorientar o equipamento.

Nota 23	
AVISO: Nenhum outro acoplamento de rede/dados deve ser produzido fora do já projetado pelo Sistema Dynamic

do Balance Advantage da Bertec. De acordo com os padrões IEC 60601-1, o sistema somente será conectado sem
fio à Internet. Se a instalação for em um hospital ou universidade, entre em contato com o suporte da Bertec para
conversar sobre o ambiente e condições específicas, para que possamos oferecer a melhor solução na sincronização de banco de dados.

Nota 24	
A s placas de equilíbrio dos sistemas Prime IVR(TM) e Static destinam-se à conexão somente ao computador espe
cificado, testado como parte do Equipamento ME.

Responsabilidade do Fabricante
O fabricante deve ser considerado como responsável pelos efeitos sobre a segurança, confiabilidade e desempenho do equipamento somente se:
> Todas as operações, extensões, reajustes, modificações ou reparos forem realizados pelo fabricante do equipamento ou
pessoal autorizado pelo fabricante.
> A instalação elétrica à qual o equipamento está conectado atende às exigências da EN/IEC.
> O equipamento é usado em conformidade com as instruções de uso.
O fabricante se reserva o direito de se isentar de toda a responsabilidade pela segurança, confiabilidade e desempenho
operacional do equipamento assistido ou reparado por terceiros.
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Ambiente de Funcionamento
Esses sistemas são adequados ao uso em ambientes do
paciente. Temperatura: +15 °C a +35 °C (+59 °F a +95 °F)
Umidade Relativa: 30 a 90% (sem condensação)
Pressão de Ar: 600 hPa a 1060 hPa
Operações a temperaturas abaixo de -20 °C (-4 °F) ou
acima de
+60 °C (+140 °F) podem causar danos

Transformador de Isolamento
Adaptador CA/CC da Estação de Isolamento Powertronix
Tensão de Entrada: 115(120)/230 (240) VCA - 50/60 Hz
Corrente de Entrada: 2,7A / 1,35A
Corrente de Fuga: < 100 A
Tensão de Saída: 115 (120)/230(240) VCA
Corrente de Saída: 2,6 A/1,3 A
Receptáculo: IEC 320

Modo de Operação
Tempo de aquecimento: < 5 minutos
Modo de funcionamento: Contínuo

Armazenamento e manuseio
Temperatura: -20 °C (-4 °F) ou acima de +60 °C (+140 °F)
Umidade Relativa: < 90% (sem condensação)
Pressão de Ar: 500 hPa a 1060 hPa

Conformidade
Segurança: IEC 60601-1 Classe I, Tipo BF, IPXO
Sistema: IEC 60601-1
EMC: IEC 60601-1-2

Configuração da tensão de entrada
Configuração de fábrica

Entrada (50/60 Hz)

Saída

100 a 120 VCA

120 VCA

220 a 240 VCA

120 VCA

Advertência: Verifique a tensão de entrada antes de iniciar o sistema
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Orientações e Tabelas de Declaração do Fabricante
Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec são parte de um sistema eletromédico e estão sujeitos a cuidados especiais
de segurança. Por este motivo, as instruções de instalação e operação fornecidas neste documento devem ser rigorosamente
seguidas.
Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas de todos os equipamentos e sistemas
Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec destinam-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário
dos Sistemas Static deve garantir que estes sejam utilizados em um ambiente deste tipo.

Teste de Emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientações

Emissões de RF

Grupo 1

Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec utilizam ener-

CISPR 11
Emissões de RF

gia de RF somente para funções internas. Por isso, as emissões de
Classe A

CISPR 11
Emissões harmônicas

Classe A

IEC 61000-3-2

RF são muito reduzidas e não devem criar qualquer interferência
em equipamentos eletrônicos adjacentes.
Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec são adequados para uso em áreas industriais e hospitais. Se for usado em
um ambiente residencial (para o qual normalmente é necessário o

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

Em conformidade

CISPR II Classe B) este equipamento pode não oferecer proteção
adequada para os serviços de comunicação de radiofrequência. O
usuário pode precisar tomar medidas de atenuação, como realocar
ou reorientar o equipamento.
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Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas para todos os equipamentos e sistemas
Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec destinam-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário
dos Sistemas Static deve garantir que estes sejam utilizados em um ambiente deste tipo.

Teste de Emissões

IEC 60601
nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientações

Descarga eletrostática

+/- 6 kV contato

+/- 6 kV contato

O piso deve ser de madeira, concreto ou

(ESD)

+/- 8 kV ar

+/- 8 kV ar

pisos de cerâmica. Se o piso for coberto

IEC 61000-4-2

com
material sintético, a umidade relativa
deve ser pelo menos de 30%.

Transiente elétrico rápido/

+/- 2 kV para linhas de alimen-

+/- 2 kV para linhas de

A qualidade da energia da rede principal

salva IEC 61000-4-

tação

alimentação

deve ser equivalente

4

+/- 1 kV para linhas de entrada/

+/- 1 kV para linhas de

a um típico ambiente comercial ou hos-

saída

entrada/saída

pitalar.

+/- 1 kV de linha(s) a linha(s)

+/- 1 kV de linha(s) a

A qualidade da energia da rede principal

+/- 2 kV de linha(s) a terra

linha(s)

deve ser equivalente

+/- 2 kV de linha(s) a terra

a um típico ambiente comercial ou hos-

saída
Pico IEC 61000-4-5

pitalar.
Quedas de tensão, interrup-

< 5% de UT (queda >

< 5% de UT (queda de

A qualidade da energia da rede principal

ções de curta duração

95% em UT)

95% em UT) para 0,5

deve ser equivalente

e variações

para 0,5 ciclo

ciclo

a um típico ambiente comercial ou hospi-

de tensão na alimentação

40% de UT (queda de 60% em

40% de UT (queda de

talar. Se o usuário dos Sistemas Static da

de entrada IEC

UT)

60% em UT)

Bertec precisar de operação contínua

61000-4-11

por 5 ciclos

por 5 ciclos

durante interrupções prolongadas na rede

70% de UT (queda de 30% em

70% de UT (queda de

elétrica, é recomendado que os sistemas

UT)

30% em UT)

Static sejam alimentados por uma

por 25 ciclos

por 25 ciclos

fonte de alimentação ininterrupta ou

< 5% de UT (queda >

< 5% de UT (queda >

bateria.

95% em UT)

95% em UT) para 5 s

para 5 s
Campo magnético da

Campos Magnéticos

Campos magnéticos de frequência de

Campos magnéticos oriundos

3 A/m

Varridos

alimentação devem

da frequência da rede de

por AAMI

estar em níveis característicos de uma

alimentação (50/60 Hz)

localização típica em um ambiente comer-

(50/60 Hz)

cial ou hospitalar

IEC 61000-4-8

típico.
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Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os equipamentos e sistemas
que NÃO são de suporte à vida
Os Sistemas Static do Balance Advantage da Bertec destinam-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. O usuário
dos Sistemas Static deve garantir que estes sejam utilizados em um ambiente deste tipo.

Teste de imunidade

IEC 60601
nível de teste

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientações

RF conduzida

3 Vrms 150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

Equipamentos de comunicação de

IEC 61000-4-6

MHz

RF portáteis e móveis não devem ser

RF emitida

3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz

utilizados próximos a quaisquer peças dos

IEC 61000-4-3

Sistemas Static, incluindo os cabos, além
da distância de separação recomendada
calculada a partir da equação aplicável à
frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada:
d = 1,17 √P
d = 5√P (80 MHz a 800 MHz)
d = 1√P (80 MHz a 2,5 GHz)
onde P é a classificação máxima de
potência
de saída do transmissor em watts (W), de
acordo com o fabricante do transmissor
e d é a distância de separação
recomendada em metros (m). Forças de
campo de transmissores de RF fixos,
conforme determinado por uma pesquisa
de área eletromagnética, a deve ser menor
que o nível de conformidade em cada
faixa de frequência. b A interferência pode
ocorrer nas proximidades do equipamento
marcado com este símbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação à faixa de frequência mais elevada.
Nota 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de
estruturas, objetos e pessoas. Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser menores que 3 V/m.
Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz devem
reduzir a probabilidade de que equipamentos de comunicação móveis/portáteis possam causar interferências se forem acidentalmente
levados até áreas de pacientes. Por este motivo, um fator adicional de 10/3 é usado ao calcular a distância de separação recomendada
para os transmissores nesses intervalos de frequência.
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis
e Sistema Static do Balance Advantage da Bertec
Os Sistemas Balance Advantage da Bertec destinam-se para uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF
irradiada estão controladas. O cliente ou o usuário dos Sistemas Static pode ajudar a evitar interferência eletromagnética mantendo uma
distância mínima entre o equipamento de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e os Sistemas Static, conforme recomendado
abaixo, de acordo com a alimentação máxima de saída do equipamento de comunicações.

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)

Potência de saída máxima
nominal
do transmissor (W)

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

Potência de saída máxima

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

nominal

d = 1,17 √P

d = 1,17 √P

d = 1 √P

do transmissor (W)

(V1 = 3)

(E1 = 7)

(E1 = 7)

0.01

0.117

0.050

0.10

0.1

0.369

0.158

0,316

1

1.167

0.50

1.00

10

3.689

1.58

3.16

100

11.667

5.00

10.00

Para transmissores classificados a uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros
(m) pode ser estimada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a classificação da potência máxima de
saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação à faixa de frequência mais elevada.
Nota 2: As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz;
26,957 MHz a 27.283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz.
Nota 3: Um fator adicional de 10/3 foi incorporado à fórmula usada no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores
nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e no intervalo de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz para reduzir a probabilidade de
que equipamentos de comunicação móveis/portáteis possam causar interferência se acidentalmente forem levados às áreas de pacientes.
Nota 4: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de
estruturas, objetos e pessoas.
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Acessórios e Cabos
Item

Origem

Término

N°

Cabo HDMI Blindado, 4,6 m (15 ft)

Projetor

PC em torre

1

Cabo de alimentação de CA com ferrita, 4,6 m (15 ft)

Projetor

Nobreak

1

Cabo USB A para B, 3,0 m (10 ft)

Placa de Equilíbrio

PC em Torre/Notebook

1 ou 2

Cabo USB A para B, 3,0 m (10 ft)

Impressora Inkjet

PC em torre

1

Cabo de alimentação de CA, 1,5 m (5 ft)

Impressora Inkjet

Nobreak

1

Cabo de alimentação de CA, 1,5 m (10 ft)

Rede elétrica de parede

Transformador de
Isolamento

1

Cabo de alimentação de CA, 1,5 m (6 ft)

PC em Torre/Notebook

Nobreak

1

Cabo de alimentação de CA, 1,5 m (6 ft)

Monitor

Nobreak

1

Conjunto de cabos - Áudio, USB, DVI, 1,8 m (6 ft)

Monitor

PC em torre

1

Número da peça

Nome da peça

37P-0082

Lâmpada de substituição do projetor

36P-0147

Controle remoto para o Projetor

37P-0005

Monitor Sensível ao Toque de LED com 22 polegadas

37P-0019

Filtro de Linha Ergotron, 6 Tomadas de 125 VCA 15 A

37P-0003

PC Voyageur Complete System, Sistema Dynamic

37P-0022

Envy 4520 e-All-in-One Printer (Impressora multifuncional) HP

37P-0023

Mouse com Fio e Teclado, Logitech

37P-0024

Câmera Webcam 500 com 5 MP

80P-0009

Manual de Usuário do Balance Advantage Static

80P-0001

Manual de Inicialização Rápida do Balance Advantage

20S-0560

Protetores de pé higiênicos – 100 Unidades

37P-0029

Controle Remoto Sem-fio SMKlink

97P-0076

Bloco de espuma padrão do Balance Advantage com proteção

37P-0074

Estados Unidos - APC Back-UPS Pro 1500VA UPS Bateria Reserva e Proteção
contra Sobretensão (BR1500G)

31P-0139

Transformador de Isolamento Powertronix, 115 a 230 VCA, 50/60 Hz, 1.000 VA

31P-0140

Transformador de Isolamento Powertronix, 115 a 230 VCA, 50/60 Hz, 600 VA

BP5046 Dual

Placa de Equilíbrio Essential

BP5076 Dual

Placa de Equilíbrio Functional

02P-0309

Placa de indexação da BP5076

37P-0053

Hub USB de 4 portas

97P-0031

Prancha de Equilíbrio de Madeira para Sistemas Balance Advantage

97P-0032

Conjunto do Bloco de Equilíbrio
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Neuroma acústico: (Também chamado de schwannoma vestibular) Um tumor benigno que se desenvolve no nervo vestíbulo-coclear.
Conforme cresce, comprime o nervo. Pode causar perda auditiva, zumbido, tontura e perda de equilíbrio.
Ataxia: Descoordenação.
Auditivo: Ligado à audição.
Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB): Uma condição que resulta do acúmulo de detritos soltos (otocônia) em uma parte
do ouvido interno. Com o movimento da cabeça, a mudança da otocônia deslocada: enviando falsos sinais ao cérebro.
Manobras de Reposicionamento dos Canalitos: Tratamentos destinados a mover otocônias deslocadas do canal semicircular afetado
para o utrículo.
Centro de Gravidade: Representa o foco das forças gravitacionais sobre o corpo de uma pessoa, tipicamente localizado em uma
pessoa de pé no nível de S1-S2, levemente anterior à articulação do tornozelo.
Velocidade de Oscilação do Centro de Gravidade: Distância total percorrida pelo Centro de gravidade, dividida pela duração do tempo
do movimento.
Cerebelo: Porção do rombencéfalo que modula o equilíbrio, os membros e o movimento dos olhos.
Cóclea: A porção do ouvido interno com formato de caracol. É onde as células ciliadas usadas na audição ficam localizadas.
Velocidade da Oscilação Média Composta do Centro de Gravidade: A média dos resultados da Velocidade de Oscilação Média do
Centro de Gravidade para todas as condições, dividida pelo número de condições.
Diplopia: Visão dupla.
Controle direcional: Uma medição de quanto o movimento do paciente estava na direção do alvo.
Desequilíbrio: Sentido subjetivo de instabilidade.
Tontura: Termo não específico abrangendo sensações de desequilíbrio, giro e vertigem.
Percurso ao Ponto Final: Uma medição de quanto o paciente se inclina em direção ao alvo em sua primeira tentativa.
Oscilação Final: Medida como Caminhada Posição Tandem, a quantidade de oscilação do COG no final do ensaio de Caminhada em
Tandem.
Trompa de Eustáquio: A trompa que conecta o ouvido médio à faringe. A função da trompa de Eustáquio é proteger, ventilar e drenar
o ouvido médio e o mastoide. A trompa de Eustáquio permite que a pressão de gás na cavidade do ouvido médio se ajuste à pressão
atmosférica.
Afundo (FL): A avaliação quantifica a capacidade do paciente de controlar o peso do corpo enquanto se projeta para frente com uma
perna. O paciente é instruído a, sob comando, fazer um afundo/dar um passo à frente com uma perna, depois empurrar-se de volta
com a mesma perna para a posição original de pé. A FL mede separadamente para cada perna a distância da impulsão, bem como o
perfil da força vertical exercida pela perna em afundo (impulso de força) durante as fases de pouso e impulso da manobra.
Habituação: Tolerância adquirida obtida após exposição repetida a um estímulo específico.
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Desequilíbrio: Instabilidade observável.
Índice de impacto: Medido em Passos para cima/por cima como a força da perna de apoio quando esta chega ao chão do outro lado do
bloco.
Labirinto: Se refere ao ouvido interno, que inclui a cóclea e os órgãos vestibulares.
Labirintite: Inflamação do ouvido interno causada pela proliferação de infecções virais ou bacterianas na cabeça ou do trato
respiratório para o ouvido interno, causando tontura ou sensações de problemas no movimento causado por perturbações no sentido
de equilíbrio.
Lateropulsão: Tendência a cair para o lado.
Índice de elevação: Força na perna usada para impulsionar o indivíduo para cima e por cima do bloco.
Limites de Estabilidade (LOS): O protocolo quantifica deficiências na capacidade de deslocar intencionalmente o COG até os limites
de estabilidade do paciente, sem perder o equilíbrio. O paciente executa a tarefa enquanto observa uma exibição em tempo-real
da posição do COG em relação aos alvos posicionados no centro da base de apoio e nos limites de estabilidade. Para cada uma das
oito direções, o teste mede o tempo de reação do movimento, a velocidade do movimento, a distância do movimento e o controle
direcional do movimento.
Mal de Débarquement: A sensação de estar balançando ou de movimento que persiste após navegação ou outra forma de transporte.
Percurso Máximo: Uma medição da inclinação máxima do paciente durante o ensaio.
Velocidade da oscilação média do centro de gravidade: A média dos resultados da Velocidade de Oscilação do Centro de gravidade a
partir dos ensaios combinados em cada condição; as somas dos resultados são divididas pelo número de ensaios.
Velocidade média: O avanço médio para a frente (medida em polegadas/s ou centímetros/s).
Cumprimento Médio do Passo: A distância entre toques sucessivos dos calcanhares combinados e divididos pelo número de passos
(medido em centímetros ou polegadas).
Largura Média do Passo: Distância lateral entre toques sucessivos dos pés combinados e divididos pelo número de passos (medido
em centímetros ou polegadas).
Doença de Meniere: Envolve anormalidades de quantidade, composição ou pressão da endolinfa (um dos fluido do ouvido interno).
Vertigem Associada à Enxaqueca (MAV): Caracterizada tipicamente por dor de cabeça com sintomas associados ao
comprometimento vestibular, como tontura, intolerância a movimentos, vertigem espontânea, sensibilidade à luz e som, zumbido e
desorientação espacial.
Teste Clínico Modificado de Integração Sensorial e Equilíbrio (mCTSIB): Uma modificação do CTSIB original ou do “Foam and Dome”,
o mCTSIB elimina o “domo” e adiciona análise objetiva do controle de equilíbrio funcional de um paciente para quantificar a velocidade
de oscilação postural. Olhos abertos sobre superfície firme, olhos fechados sobre superfície firme, olhos abertos sobre espuma, e
olhos fechados sobre espuma.
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Tempo do Movimento: Tempo total necessário para executar uma avaliação de passo para cima e por cima, medido a partir da
mudança inicial necessária para começar o passo até quando a perna de apoio toca a placa.
Velocidade do movimento: Uma medição, em graus/segundos, da velocidade em que o paciente se moveu em direção ao alvo.
Nistagmo: Movimento de piscada dos olhos que leva a oscilopsia e é indicativo de perda vestibular aguda ou anomalia no tronco
encefálico/cerebelo.
Optocinético: Gera movimentos oculares em resposta a rotações sustentadas de objetos que abrangem uma grande porção do campo
visual.
Oscilopsia: Ilusão subjetiva de movimento visual.
Otocônia: Cristais de carbonato de cálcio encrustados na mácula dentro dos órgãos otolíticos (utrículo e sáculo).
Ototóxico: Com efeito nocivo às estruturas do labirinto.
Sistema vestibular periférico: Partes do ouvido interno ligados ao equilíbrio e orientação corporal; consiste de canais semicirculares,
utrículo e sáculo. Periférico, neste contexto, significa fora do sistema nervoso central (cérebro e tronco encefálico), para o qual o
sistema periférico envia informações.
Resposta Postural Evocada (PER): O protocolo analisa respostas dos músculos gastrocnêmio e tibial após uma perturbação
inesperada e externa do equilíbrio. Os três componentes são comumente referidos como respostas de curta latência (SL), média
latência (ML) e longa latência (LL). Em pacientes com latências de resposta de MCT prolongadas, as informações de latência
fornecidas pelo PER ajuda a diferenciar entre causas periféricas e centrais. A PER também é indicada em pacientes com suspeita de
déficit do SNC afetando o via sensório-motora central e/ou periférica que inerva as extremidades inferiores.
Pulsão: O sentimento de ser puxado para uma determinada direção.
Tempo de reação: Uma medição, em segundos, do tempo que o paciente levou para responder aos comandos de mover-se em
direção ao alvo.
Mudança Rítmica de Peso (RWS): O protocolo quantifica a capacidade do paciente de executar movimentos rítmicos de seus COG,
da esquerda para a direita, e da frente para trás em três ritmos distintos. Durante a execução de cada tarefa, o paciente visualiza uma
exibição em tempo real da posição de seu COG relativo a um alvo em movimento, no ritmo e amplitude desejados. Para cada direção e
ritmo, a RWS mede a velocidade do movimento e o controle direcional.
Sacádico: Movimento ocular rápido e abrupto dos dois olhos, utilizado para mudar o ponto de fixação.
Sáculo: O sáculo é um leito de células sensoriais situadas no ouvido interno. O sáculo traduz movimentos da cabeça para impulsos
neurais que o cérebro possa interpretar. O sáculo é sensível a translações lineares da cabeça, particularmente movimentos para cima
e para baixo (pense no movimento de um elevador).
Canais semicirculares: Dutos circulares, preenchidos por fluido, dentro do órgão vestibular, responsáveis pela detecção de
acelerações angulares.
Sentar e Levantar (STS): A avaliação quantifica a capacidade do paciente de, sob comando, levantar rapidamente de uma posição
sentada para uma posição de pé. A STS quantifica o tempo necessário para transferência de peso da região glútea para os pés (tempo
de transferência de peso), a força da elevação (índice de elevação), a simetria do esforço de elevação entre as pernas esquerda e
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direita (simetria do peso) e a velocidade de oscilação do Centro de Gravidade na posição de pé.
Perseguição lenta: Mantém a imagem de um pequeno alvo em movimento na fóvea.
Passo/Giro Rápido (SQT): A avaliação quantifica as características do desempenho de um giro. O paciente é instruído a dar dois passos
à frente, sob comando, e, depois, girar rapidamente 180 graus para esquerda ou para a direita e retornar à posição inicial. A SQT
melhora testes observacionais utilizados comumente na estabilidade do giro, medindo separadamente para cada direção de giro, o
tempo necessário para execução do giro e a velocidade da oscilação do Centro de Gravidade durante o giro.
Para Cima/Por Cima (SUO): A avaliação quantifica a capacidade do paciente de controlar seu peso corporal e estabilidade postural
enquanto sobe e desce de um meio-fio. O paciente é instruído a subir em um meio-fio, sob comando, com um pé, balançando o outro
pé por cima do meio-fio enquanto suspende seu corpo em posição ereta o mais rápido possível, e depois abaixar o peso corporal para
apoiar a perna em balanço o mais suavemente possível. A SUO mede, para cada perna, a força de elevação (índice de elevação), a
duração do movimento e o impacto da perna em balanço ao descer (índice de impacto).
Caminhada Posição Tandem (TW): A avaliação quantifica a estabilidade e velocidade da marcha do paciente enquanto posiciona um
pé diretamente à frente do outro. O paciente é instruído a pisar apoiando o calcanhar e depois os artelhos, de uma extremidade a outra
da placa de equilíbrio, o mais rápido possível, e depois parar e esperar o teste terminar. A TW mede a largura média dos passos do
paciente na placa de equilíbrio, a velocidade da marcha e a velocidade de oscilação do COG do paciente ao final da marcha.
Zumbido: Um som em um dos ouvidos ou em ambos, como um zunido, campainha ou apito, que ocorre sem estímulo externo e é
normalmente causado por uma condição específica, como uma infecção no ouvido, uso de determinadas drogas, uma trompa ou
canal auditivo obstruído ou lesão na cabeça.
Torção: Rotação do olho ao redor de um eixo de rolagem (ântero-posterior).
Oscilação de virada: Calculada para a avaliação Passo e Giro Rápido. Essa é a distância total percorrida pelo centro de gravidade de
um paciente ao executar uma virada.
Tempo de virada: Calculada para a avaliação Passo e Giro Rápido. Quantifica o tempo que uma pessoa leva para parar seu progresso
para a frente, girar e iniciar sua progressão para a frente de volta à posição inicial.
Equilíbrio em uma só perna (US): A avaliação quantifica a capacidade do paciente de manter estabilidade postural ao ficar de pé
sobre uma perna, uma vez com os olhos abertos e outra com olhos fechados. A US melhora testes observacionais de execução
de postural sobre uma perna fornecendo uma medida objetiva da velocidade de oscilação do paciente para cada uma das quatro
condições da tarefa. A duração de cada ensaio em dez segundos.
Vertigem: Tontura caracterizada pela sensação de estar girando.
Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP): Resposta muscular evocada sonora, oferece informações diagnósticas sobre a
função do sáculo ou do nervo vestibular inferior.
Reflexo Vestíbulo-Ocular (RVO): O reflexo que induz movimentos oculares em resposta à rotação da cabeça para manter os olhos
fixados em um ponto constante no espaço.
Videonistagmografia (VNG): Medida dos movimentos oculares com o uso de vídeo.
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Caminhada (WA): A avaliação quantifica a marcha estável do paciente enquanto este caminha pela placa de equilíbrio. A WA melhora
testes observacionais de marcha medindo a largura e cumprimento médios dos passos do paciente na placa de equilíbrio, a simetria
dos cumprimentos de passo das pernas esquerda e direita, e a velocidade da marcha do paciente sobre a placa de equilíbrio. Por
causa do comprimento da placa de equilíbrio, o teste pode não ser apropriado para indivíduos muito altos cujas passadas são
maiores que um metro e meio (cinco pés).
Mecânica da caminhada: A maneira com a qual um bípede humano caminha, quantificada através do uso de diversas medidas como
cumprimento e largura de passada, ângulo das articulações durante o passo e postura da marcha, e ativação muscular durante
a caminhada. Algumas vezes descrito como "queda controlada", o objetivo da caminhada é mover de um lugar para o próximo
deslocando o centro de gravidade do corpo.
Agachamento com Peso (WBS): O protocolo quantifica a capacidade do paciente de executar agachamentos com o joelho em posição
neutra e flexionadas a 30, 60 e 90 graus, enquanto mantém peso igualmente distribuído nas duas pernas.
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Apêndice C: Perguntas frequentes (FAQ)
Abaixo estão as respostas às perguntas mais comuns.

Por que utilizar a cópia digital do manual?

Abaixo estão listados diversos motivos para o uso da cópia digital deste manual.
•

•
•
•

É possível fazer pesquisas na cópia digital deste manual. Ao segurar a tecla Ctrl e teclar em F uma vez, um formulário
de pesquisa abrirá. Palavras e frases específicas podem ser diretamente identificadas neste manual através deste
formulário.
O Índice é clicável––ao clicar em uma seção, o usuário será levado àquela seção.
Notas de referência são clicáveis––ao clicar em uma nota de referência levará o usuário à citação correspondente.
As imagens são coloridas.

Qual é a senha padrão do programa Balance Advantage®?
A senha padrão é "password". Com todos os caracteres minúsculos e sem incluir as aspas.

Com que frequência devo desligar meu computador?
O sistema do computador deve ser desligado todas as noites para promover longevidade do software e evitar falhas no banco de
dados.

Como exportar dados brutos?
A exportação de dados pode ser iniciada segurando-se as teclas Ctrl+F6 no teclado enquanto visualiza-se o relatório de um
teste na aba Pacientes. Consulte a página 30 para obter mais informações.

Como posso mover minhas configurações?
Entre em contato com o Suporte da Bertec® para obter ajuda.

Como conserto meu banco de dados?
Problemas com bancos de dados são causados frequentemente pelo desligamento incorreto de um computador. Porém, bancos
de dados corrompidos/danificados são quase sempre reparáveis. Entre em contato com o Suporte da Bertec® para obter ajuda.

Como arquivar um único conjunto de dados do paciente?
Na tela inicial do clínico, selecione o paciente que deseja arquivar. Clique com o botão direito no paciente. Na lista suspensa,
selecione Criar Arquivo do Paciente. Selecione onde deseja salvar o arquivo, depois clique no botão Salvar.

Como excluir um único conjunto de dados do paciente?
Na tela inicial do clínico, selecione o paciente que deseja excluir. Clique com o botão direito no paciente. Na lista suspensa,
selecione Marcar Paciente Excluído. Clique em Sim para confirmar. Pacientes excluídos não poderão ser recuperados.
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Preocupações com a Segurança
Recomenda-se que os operadores troquem com frequência as senhas de suas contas Balance Advantage® (ou seja, algumas
vezes ao ano) como medida de segurança. Para que um operador troque sua própria senha, basta seguir as etapas listadas
abaixo.
1.

2.

3.
4.

5.

Entrar no software Balance Advantage® . Se o
software não for escolhido, consulte a página
12 para ver instruções sobre como ligar o
computador, carregar o programa e entrar.
Depois de acessar o software, localize e clique
no botão Configurações (localizado no canto
superior direito da tela).
No menu suspenso que aparecer, clique na
opção Alterar Senha.
Na nova janela, digite a senha atual uma vez e
Figura D1: Botão Configurações.
a nova senha duas vezes. Certifique-se de que a nova senha esteja
igual nos dois campos.
Clique em Ok para finalizar a troca de senha. Se aparecer uma mensagem de erro, clique em Ok e corrija o campo de nova
senha (certifique-se de que a senha que inseriu está idêntica nos dois campos).

Senhas Esquecidas
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Se um operador esquecer uma senha, o administrador do sistema ou operador-gerente (que possui a permissão para
adicionar/editar operadores) terá que alterar a senha da conta. Instruções para os administradores/gerentes com as
permissões necessárias são incluídas a seguir.
Entre no software Balance Advantage®. Se o software não for escolhido, consulte a página 12 para ver instruções sobre
como ligar o computador, carregar o programa e entrar.
Depois de acessar o software, localize e clique no botão Configurações (localizado no canto superior direito da tela).
No menu suspenso que aparecer, clique na opção Configuração.
Na nova janela, clique na aba Operadores.
Selecione o operador afetado na lista. Na parte inferior da janela, clique no botão Editar Operador.
Na nova janela instantânea, alterar a senha do operador nos campos Senha e Confirmar Senha. Certifique-se de que os
campos são idênticos.
Cliquem em OK nas duas janelas para finalizar a troca de senha do operador.
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Apêndice E: Taragem da Placa
As placas de equilíbrio da Bertec® Corporation têm a reputação de raramente precisarem de recalibração. As placas de equilíbrio no sistema Balance Advantage® da Bertec® realizam um diagnóstico de autocalibração toda vez que o sistema é ligado.
Entretanto, as placas não podem sofrer interferências durante este processo. Se uma placa aparentar ter sofrido interferência,
siga as etapas abaixo para reiniciar o processo de autocalibração da placa.
1.
2.
3.
4.

Clique no botão Configurações. (Figura F1)
No menu suspenso, clique no botão Restaurar Sensores e clique OK.
Se este processo demonstrar não ter consertado a
placa, tente novamente e certifique-se de que não
haja nenhum peso na placa.
Se a placa ainda não funcionar ou enviar uma mensagem de erro, a placa pode precisar ser calibrada
manualmente. Consulte a seção imediatamente abaixo.

Calibração Manual

Figura F1: Botão Configurações.

Se as etapas abaixo não funcionarem, pode ser necessária uma calibração manual. Ligue para a linha de atendimento ao cliente
para obter assistência se a placa não funcionar corretamente ou tiver sido danificada.
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Apêndice F: Licença e Recursos de Suporte
O software Bertec® Balance Advantage® inclui licença embutida, recursos de suporte e ajuda, os quais podem ser acessados no
símbolo
(localizado no canto superior direito da Tela do Clínico, ao lado do botão Sair). Ao clicar neste símbolo, uma lista
abrirá com três a quatro opções diferentes, descritas em negrito nas páginas a seguir. Imediatamente abaixo estão as diferentes
funções que podem ser concluídas a partir desta aba—mostradas como instruções passo-a-passo nas páginas a seguir.
Funções: Registrar/Atualizar Licença, Copiar/Colar Informações do Sistema, Carregar Informações de Sistema para o Suporte, Cancelar o Envio de Relatórios Anônimos de Programa à Bertec®, Agendar uma Sessão de Suporte Remoto, Conduzir uma
Sessão de Suporte Remoto.
Sobre o Balance Advantage® da Bertec®: Essa opção abrirá uma nova janela, mostrada na Figura H1. A nova janela contém cinco
abas diferentes: Versão, Complementos (Add-Ons), Sistema, Contrato de Licença e Suporte. Essas abas são destacadas/
descritas abaixo e na página a seguir.

Figura H1: Sobre as Abas de Janelas.

Versão: A aba Versão exibe a versão do programa, o registro da licença, o número da licença e um botão de Adicionar
Licença.
Para registrar ou atualizar uma licença:
1.

Cliquem no botão Adicionar Licença.

2.

Insira uma chave de licença válida, juntamente com outros campos opcionais, na nova janela.

3.

Cliquem no botão Registrar Licença.
a. S
 istema com acesso à Internet: Se a chave de licença for registrada com êxito, clique em Ok, depois clique
em Sim para sair e reiniciar o software.
b. Sem acesso à Internet: entre em contato com o suporte da Bertec para obter assistência.
Nota: O computador não precisa estar conectado à Internet para registrar uma chave de licença, porém, um código
de ativação obtido com a equipe de suporte da Bertec é exigida se o registro for feito offline.
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Complementos (Add-Ons): A aba Complementos exibe os Plugins do programa (juntamente com a versão, produção e
data), Menu Extras, Relatórios e Testes em uma lista.
Sistema: A aba Sistema exibe o Nome do Aplicativo do Programa, o Sistema Operacional do Sistema, a Memória Total
(e memória disponível), Espaço do Disco Principal (total e disponível), os arquivos DLL associados ao programa e
Informações do Dispositivo. Essa aba também contém dois botões: uma cópia desta informação para a área de transferência do computador e uma para envio desta informação diretamente para o suporte.
Para copiar/colar esta informação da área de transferência
1.

Clique no botão Copiar para Área de transferência. Estas informações serão agora salvas na área de transferência
do computador.

2.

Para colar estas informações da área de transferência do computador, clique com o botão direito onde deseja
inserir estas informações (ou seja, um e-mail). Na lista suspensa, selecione Colar.

3.

Como alternativa, selecione uma caixa de texto para colar as informações, pressione e segure a tecla Ctrl no teclado, depois toque na tecla V.
Nota: É possível sair do programa depois que as informações tiverem sido copiadas para a área de transferência.

Para carregar essas informações diretamente para o suporte
1.

Clique no botão Carregar para Suporte.

2.

Preencha os campos de nome e e-mail. O campo de comentário é opcional, mas recomendado.
Nota: Essa informação é extremamente útil no caso de necessidade de suporte técnico.

Acordo de licença: A aba Acordo de Licença exibe o acordo de licença, incluído neste manual.
Suporte: A aba Suporte inclui informações e instruções para fazer contato com o suporte, além do endereço da Bertec®
e a opção de coletar e registrar dados anônimos de desempenho do programa.
Para cancelar o envio de relatórios anônimos de programa para a Bertec®
1.

Clique na caixa à esquerda da frase "Coletar e registrar dados anônimos de desempenho de programa" de forma a
ficar desmarcada.

2.

Feche a janela clicando no botão Fechar.
Nota: A Bertec® somente coleta dados relacionados a como o programa é utilizado pelos profissionais; todos os
dados coletados são criptografados. Nenhuma informação de pacientes é coletada.
Nota: Se o sistema não puder ser acessado, informações de contato do suporte também estão incluídas no Apêndice I.
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Manual de usuário do Balance Advantage®: Esta opção abre uma cópia digital do manual fora do programa Balance Advantage®.
Nota: Cópias digitais podem ser pesquisadas. Ao segurar a tecla Ctrl e tocar em “f” uma vez, um menu de pesquisa
se abrirá. Uma palavra ou frase podem ser inseridas nesta barra de pesquisa para direcionamento em todas as vezes
em que essa palavra ou frase sejam usadas no documento.Manual de usuário do Vision Advantage®: Esta opção
abre uma cópia digital do manual BVA fora do programa Balance Advantage®.
Nota: Esta opção apenas está disponível em sistemas que contêm uma licença para o protocolo de avaliação adicional COBALT.
Nota: Cópias digitais podem ser pesquisadas. Ao segurar a tecla Ctrl e teclar em F uma vez, um menu de pesquisa se
abrirá. Uma palavra ou frase podem ser inseridas nesta barra de pesquisa para direcionamento em todas as vezes
em que essa palavra ou frase sejam usadas no documento.
Suporte Remoto: Essa opção é usada para sessões de Suporte Remoto. Ao clicar neste opção, uma nova janela abrirá perguntando se o operador possui uma sessão remota agendada.
Se o operador não tiver uma sessão remota agendada
1.

Clique no botão Não.

2.

Envie e-mail ou ligue para o Suporte da Bertec® para agendar. Informações de contato aparecerão assim que o operador clicar no botão Não.

Se o operador tiver uma sessão remota agendada
1.

Clique no botão Sim.

2.

Preencha os campos com Seu Nome, E-mail e Nome da Instalação. O campo do número de telefone é opcional, mas
recomendado.

3.

Clique no botão Ok.

4.

Clique no botão Sim se o Windows perguntar se você aceita que o programa faça alterações no computador.

5.

Espere aproximadamente 30 segundos para o código da sessão carregar.

6.

Preencha o campo "Seu Nome"

7.

Espere a Bertec® conectar ao computador.

8.

Depois que o representante tentar conectar ao computador, selecione o botão Permitir em até 30 segundos.
Nota: Se a janela do Suporte Remoto da Bertec® desaparecer depois que o operador clicar fora da tela, clique na
tecla Windows (entre as teclas Ctrl e Alt) para revelar os programas abertos do computador. Clique na janela de
Suporte Remoto (símbolo de quadrado azul e branco) para abri-lo novamente.
Nota: É recomendado que o operador ligue e fale com o representante da Bertec® durante este processo.
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Apêndice G: Alinhando o Sistema Prime IVR
O Sistema Prime IVR pode ser alinhado usando-se nosso padrão de alinhamento integrado encontrado no software Balance
Advantage. Este padrão de alinhamento pode ser usado para determinar a posição ideal tanto da imagem do projetor como da
placa de equilíbrio do nosso sistema. Para encontrar o padrão de alinhamento, siga as etapas abaixo.
1.

Abra o software Balance Advantage

2.

Clique no botão Configurações(Figura F1)

3.

No menu suspenso, clique no botão Configurar Projetor do Domo.

4.

O domo de 1 m com a opção de lentes olho de peixe deve ser selecionado

5.

Selecione a caixa de seleção que diz “Mostrar Padrão de Alinhamento”, conforme visto na Figura F2.

6.

O padrão (Figura F3) será projetado tanto no domo como parcialmente no piso abaixo da lente (Figura F4). A imagem apresenta um alinhamento adequado quando o botão quadrado de alinhamento (marcado com um círculo na
Figura F4) está encostando na borda frontal do domo e mede 14 cm (5.5” de altura).

7.

Há um símbolo + denominado 90* na parte inferior deste padrão de alinhamento e é projetado no piso. Conforme
mostrado na Figura F5, este símbolo + deve ser centralizado no meio da placa de equilíbrio Essential. Da mesma
maneira, para a placa Functional, centralize o símbolo + logo acima da linha de horizontal de posicionamento do pé.

8.

Após a definição do alinhamento, clique em OK para fechar o padrão de alinhamento.

Figura G1: Botão Configurações

Figura G2: Configurar Projetor do Domo
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Figura G3: Padrão de Alinhamento do Sistema

Figura G5: Alinhamento da Placa de Equilíbrio

Figura G4: Alinhamento do Domo
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Apêndice H: Mensagens de Erro
Mensagens de Erro

Possível causa/solução

O Balance Advantage da Bertec está funcionando atualmente
sem uma licença válida e está no modo de relatório somente
leitura. Para mais informações, clique aqui.

O Balance Advantage perdeu sua ativação com chave de
licença ou ainda não recebeu uma chave de licença. É preciso
recuperar a chave ou solicitar uma nova chave para o Suporte
da Bertec.

Você possui diversas placas conectadas. As duas placas devem
ser do mesmo tipo e tamanho.

Ao usar a Opção Funcional com o sistema CDP, duas placas de
equilíbrio Funcionais são necessárias para executar os protocolos.

ADVERTÊNCIA: Todos os dados estão sendo armazenados Períodos prolongados do temporizador podem afetar o tamanho
do banco de dados.

Quando a opção de armazenar todos os dados é selecionada,
realizar treinamentos longos pode fazer com que o tamanho do
banco de dados aumente mais rapidamente.

Sentimos muito, mas o programa não conseguiu comunicar-se
com o servidor desta vez.
Código do erro: Não foi possível comunicar com o servidor.

Esse erro ocorre quando você está tentando comunicar com
o site para ativar sua chave de licença, carregar arquivos de
suporte ou usar a opção de suporte remoto.

A chave de licença do software XXX-XXX foi utilizada em muitos
sistemas, e foi desativada.

Se você tentar usar uma chave de licença em muitos sistemas,
esse erro pode ser apresentado para informá-lo que a chave foi
desativada.

O número de série do hardware é inválido.

O número de série no computador que você está usando atualmente é inválido. Entre em contrato com o Suporte da Bertec
para investigar.

A chave de licença de software XXX-XXX é inválida.

A chave de licença que está tentando usar é inválida. Entre em
contrato com o Suporte da Bertec para investigar.

Não foi possível validar a chave de licença do software.

Ao registrar uma nova chave de licença, um erro de validação
pode ocorrer se a chave for inserida incorretamente ou se já
estiver sendo usada em outro sistema.

Essa instalação está atualmente sem uma licença válida e está
no modo de relatório somente leitura.

O Balance Advantage está em modo somente leitura. Registros
de pacientes no sistema podem ser visualizados, mas nenhum
dado pode ser coletado.

Não há nenhum teste ou protocolo de treinamento instalado
atualmente. Sem estes protocolos, o Balance Advantage não
poderá processar ou exibir resultados, e a importação de dados
anteriores falhará.
Clique em OK para continuar mesmo assim, em Cancelar para
sair ou em Ignorar para parar de mostrar esta mensagem.

O Balance Advantage precisa ser reinstalado. Alguns arquivos
importantes necessários à operação do software estão faltando.

O banco de dados ficou corrompido e o Balance Advantage não
pode continuar até que isso seja corrigido. O Balance Advantage pode tentar realizar uma recuperação automática, mas há
um risco de alguns dados mais recentes sejam perdidos. Entre
em contato com o Suporte Técnico da Bertec em: support@
bertec.com antes de continuar.

A causa mais provável do problema no banco de dados é queda
de energia repentina no PC. As ferramentas de recuperação automática integradas no software do Balance Advantage poderão
restaurar resultados coletados de pacientes junto ao candidato
com maior probabilidade de perder os dados recentemente criados. Entre em contrato com o Suporte da Bertec para investigar.

O banco de dados foi recuperado. O bando de dados original foi
renomeado. Clique em OK para reiniciar o Balance Advantage
com o banco de dados recuperado.

As ferramentas de recuperação de banco de dados integrada
no software são normalmente capazes de recuperar todos os
dados durante uma situação de banco de dados corrompidos.
Reiniciar o programa com o banco de dados recém construído é
necessário para uma verificação.

Não foi possível recuperar o banco de dados. O Balance Advantage não pode continuar e você terá que contactar o Suporte
Técnico da Bertec em support@bertec.com para obter mais
assistência.

No caso improvável de as ferramentas integradas de recuperação de banco de dados não conseguirem recuperar completamente um banco de dados corrompido imediatamente, entre
em contato com o Suporte da Bertec para obter assistência.
Nossa equipe fará tudo o que puder para reconstruir seu acervo
completo de arquivos de pacientes.
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O Balance Advantage não pode abrir o banco de dados - o
formato do banco de dados é incompatível. Entre em contato
com o Suporte Técnico da Bertec em support@bertec.com para
obter assistência.

A estrutura do banco de dados é incompatível com a versão do
seu software. Isso pode acontecer imediatamente ao realizar
uma atualização grande, mas é incomum. A equipe de Suporte
da Bertec deve ser contactada para prestar assistência.

A licença para o Balance Advantage foi alterada. Para que a
nova licença tenha efeito, o Balance Advantage deve ser reiniciado.

Sempre que uma chave de licença é recuperada, registrada ou
ativada, o Balance Advantage deve ser reiniciado para permitir
que a mudança tenha efeito.

Sair do Balance Advantage e reiniciá-lo agora?
O botão de parada de emergência foi pressionado para o
software Balance Advantage. Certifique-se de que o paciente
está em uma posição segura e estável, depois gire o botão de
emergência no sentido horário para liberá-lo. Depois de liberado, pressione o botão branco de Iniciar no pendente.

Siga as direções fornecidas para reiniciar o sistema depois de
remover qualquer peso da placa de equilíbrio. Se o paciente não
for removido da placa de equilíbrio antes da restabelecimento
da parada de emergência, você precisará tarar (Ver o Apêndice
do Manual) a placa de equilíbrio antes de continuar o teste.

O XXXTesteXXX falhou (motivo:) e foi interrompido. Certifique-se de que o paciente está em uma posição segura e estável, e
verifique o dispositivo antes de reiniciá-lo.

Reinicie a base do sistema Balance Advantage removendo todo
peso de cima da placa de equilibro, depois gire o botão de parada de emergência para a direita e solte-o, e pressione o botão
branco "Ativar" no pendente.

A senha atual que você digitou não está correta.
Digite a senha atual novamente.

Para alterar a senha no sistema, primeiro a senha atual deve
ser inserida corretamente no sistema.

A senha que você digitou não está correta.
Digite as mesmas duas senhas nos campos Senha e Confirmar
senha.

Para alterar a senha no sistema, primeiro a nova senha deve
ser inserida corretamente duas vezes no sistema.

Backups automáticos do banco de dado indisponíveis no modo
de relatório somente leitura.

O recurso de backup automático não está disponível no modo
somente leitura. O sistema precisa de uma chave de licença ativa para realizar backups automáticos. Backups manuais podem
ser realizados neste estado.

Não foi possível validar a chave de licença do software.

Ao registrar uma nova chave de licença, um erro de validação
pode ocorrer se a chave for inserida incorretamente ou se já
estiver sendo usada em outro sistema.

Essa instalação está atualmente sem uma licença válida e está
no modo de relatório somente leitura.

O Balance Advantage está em modo somente leitura. Registros
de pacientes no sistema podem ser visualizados, mas nenhum
dado pode ser coletado.

Você não pode excluir o operador que está logado.

O usuário que está logado no software não pode ser excluído.
Somente outros operadores que não estejam usando o sistema no momento podem ser excluídos através das opções de
configuração.

Você não pode excluir a conta de Administrador.

A conta de Administrador não pode ser excluída porque essa
conta é necessária para uso básico do software.

Você não pode excluir uma função de segurança que está em
uso no momento.

Uma função de segurança atribuída ao usuário que está atualmente logado no software não pode ser excluída. Somente funções de segurança que não estão em uso podem ser excluídas
através das Opções de Configuração.

Falha ao tentar salvar os Campos Adicionais de Pacientes.

Ocorreu um erro com os campos de Paciente Adicional que
você tentou criar e salvar. Tente novamente. Se os problemas
persistirem, consulte o manual e, depois, entre em contato com
o Suporte da Bertec.

Falha ao tentar salvar o Operador "XXXX".

Ocorreu um erro com o Operador que você tentou criar/modificar e salvar. Tente novamente. Se os problemas persistirem,
consulte o manual e, depois, entre em contato com o Suporte da
Bertec.
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Falha ao tentar salvar a Função de Segurança "XXXX".
Falha ao tentar salvar a Função de Segurança "XXXX" porque o
identificador é nulo.

Ocorreu um erro com a Função de segurança que você tentou
criar/modificar e salvar. Tente novamente. Se os problemas
persistirem, consulte o manual e, depois, entre em contato com
o Suporte da Bertec.

Falha ao tentar excluir a Função de Segurança "XXXX".

Ocorreu um erro com a Função de segurança que você tentou
excluir. Tente novamente. Se os problemas persistirem, consulte
o manual e, depois, entre em contato com o Suporte da Bertec.

Mesclando o banco de dados de XXNomedoBancodedadosXX.
Seu banco de dados existente não foi mesclado com o outro
banco de dados e está inalterado. Clique em OK para continuar
trabalhando com o banco de dados atual, inalterado.

A função mesclar encontrou uma falha e a versão original do
seu banco de dados foi mantida sem alterações ou problemas.
Você pode continuar usando-o ou tentar realizar uma Mescla
outra vez. Se os problemas persistirem, entre em contato com o
Suporte da Bertec.

não foi possível concluir
Falha ao mesclar
Restaurando o banco de dados de XXNomedoBancodedadosXX. O banco de dados existente não foi substituído. Clique
em OK para continuar realizando testes com o banco de dados
atual, inalterado.
Falha na restauração

A função "Mesclar e Restaurar" encontrou uma falha e a versão
original do seu banco de dados foi mantida sem alterações ou
problemas. Você pode continuar usando-o ou tentar realizar
uma Restauração outra vez. Se os problemas persistirem, entre
em contato com o Suporte da Bertec.

A verificação de integridade não encontrou falhas no banco de
dados.

Uma Verificação de Integridade pode ser executada no banco
de dados do sistema para garantir que nada na estrutura apresente problemas ou tenha o potencial de se tornar um problema
no futuro.

Parece haver um problema com o banco de dados - talvez você
queira restaurar de uma cópia de backup ou usar o recurso
"Reconstruir banco de dados".

Problema desconhecido identificado no banco de dados do seu
sistema. Restaurar de um banco de dados recente através das
opções de "Mesclar e Sincronizar" ou utilizar a ferramenta integrada de reconstruir banco de dados são duas opções viáveis
antes de entrar em contato com o suporte da Bertec.

Não foi possível otimizar o banco de dados; isso pode ser devido a falta de espaço no disco ou memória.

A opção "Otimizar" nas ferramentas do Banco de dados não
conseguiu realizar sua função. É provável que seja necessário mais espaço livre no seu PC. Backups antigos podem ser
removidos do PC ou recursos de backup automáticos pode ser
direcionados para salvar o arquivo em outro local. Entre em
contato com o Suporte da Bertec para obter assistência para
realizar essa configuração.

Não foi possível recuperar o banco de dados, possivelmente devido a falta de espaço no disco. Seu banco de dados original foi
mantido intacto, e você deve entrar em contato com o Suporte
Técnico da Bertec em support@bertec.com para obter assistência adicional.

Uma operação de recuperação foi solicitada, mas não pode
ser concluída. Essa falha pode ocorrer se o disco rígido do PC
estiver muito cheio de informações. Considere remover backups
antigos e, depois, tentar o processo de recuperação novamente.

Falha na Recuperação
O campo adicional "XXCampoAdicionalXX" já está em uso.
Insira um novo nome para este campo adicional.
Erro no nome
O nome do operador "XXNomedoOperador" já está em uso.
Insira um novo nome.
Erro no nome
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Você não pode dar o mesmo nome a dois Campos Adicionais
ao criá-los na caixa de diálogo Opções de Configuração. Cada
campo deve ter um nome exclusivo.
O software não suporta dois operadores com o mesmo nome
quando você os cria na caixa de diálogo "Opções de Configuração". Os nomes devem ser exclusivos.

O Banco de dados do Balance Advantage precisa ser atualizado. Se você não tem uma cópia de backup recente do banco de
dados, recomendamos que você realize um backup agora.
Fazer backup do banco de dados antes de realizar a atualização
do banco de dados?

Antes de atualizar a estrutura do seu banco de dados, é prudente criar uma cópia do seu banco de dados atual para que nenhuma informação seja perdida. A atualização não deve precisar da
cópia de backup, mas é bom ter uma.

O processo de ativação da chave de licença é de multietapas e
exige que sua chave seja inserida em um campo específico. Se
houver uma falha na chave, este erro ocorrerá. Se você acredita
Verifique para ter certeza de que inseriu a chave de licença
correta. Se você acredita que possui uma, entre em contato com que esta mensagem está ocorrendo como resultado de falha,
entre em contato com o Suporte da Bertec para obter assistêna Bertec Corporation em support@bertec.com para obter uma
cia.
Chave de Licença válida.
A Chave de Licença que você inseriu é inválida.

Parece que o programa não conseguiu registrar suas informações online automaticamente - você gostaria de registrar sua
chave de licença por telefone ou por e-mail?
Se você acredita que esta mensagem é um erro, verifique a
chave de licença e as informações de registro que você inseriu,
ou %2 para suporte e resolução desta questão.
O Código de Ativação que você inseriu é inválido ou está vazio.
Verifique para ter certeza de que inseriu o código de ativação
correto. Se você acredita que possui um, entre em contato com
a Bertec Corporation em support@bertec.com para obter um
código de ativação válido.

O processo de ativação da chave de licença é de multietapas e
exige que seu PC esteja conectado à Internet. Se você conseguir acesso à internet, entre em contato com o Suporte da
Bertec para registrar sua chave de licença manualmente pelo
telefone.
Todas as informações devem ser inseridas corretamente para
que o processo de registro manual funcione. O Código de Ativação só é necessário quando a ativação manual é usada, e esta
falha é normalmente decorrente de um erro de digitação.

Código de Ativação Inválido
O operador "XXOperadorXX" não pode ser logado.
Verifique se o nome do operador e senha estão corretos, e
que o operador "XXOperadorXX" possui os direitos de acesso
adequados.
Clique em OK para reinserir o nome e senha do operador para
acessar o sistema

Existem diversos motivos para ocorrência de uma Falha de
acesso. O sistema não limita as tentativas de acesso. O nome
do Operador e senha devem ser correspondentes, e os direitos
de acesso apropriados para o Operador devem estar atribuídos
para permitir o acesso.

Falha no Acesso
Parece que não há programa de cliente de e-mail instalado ou
configurado para enviar e-mail.
Isso é comum se você estiver usando alguma forma de e-mail
da Web como Google Mail, Hotmail, Yahoo E-mail ou semelhante.
Você gostaria de salvar o relatório em PDF na sua pasta de
Documentos, para que você possa enviá-lo usando o seu e-mail
da Web?

Esta mensagem de erro aparece quando o formulário do
Relatório de Suporte não puder ser enviado porque o software
do Balance Advantage não consegue acessar um cliente de
e-mail por conta própria. O software está pedindo para salvar o
documento como PDF para que você possa enviar e-mail para o
suporte usando o cliente de e-mail de sua escolha.

Falha no envio do e-mail
Um ou mais dos campos de pacientes estão em branco ou
incorretos. Complete os campos e pressione Salvar novamente.
Não foi possível confirmar

Há informações faltando no perfil de Informações do Paciente
que você está criando. Os campos obrigatórios que estão impedindo a confirmação estão destacados em amarelo.
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Um ou mais valores obrigatórios dos campos adicionais estão
Há informações faltando no perfil de Informações do Paciente
em branco. Complete os campos e pressione Salvar novamente. que você está criando. Os Campos Adicionais obrigatórios que
estão impedindo a confirmação estão destacados em amarelo.
Não foi possível escrever registros de campo adicionais de paciente ao banco de dados. As alterações não foram salvas.

O identificador do paciente inserido já está sendo utilizado por
outro paciente - verifique a lista de pacientes para confirmar se
já consta um paciente com este nome ou identificador. As alterações não foram salvas.

Ao criar um perfil de Novo Paciente, você não pode usar o
mesmo identificador de paciente de outro que já exista. Use um
identificador exclusivo e tente Salvar novamente.

Não foi possível escrever a imagem do paciente no banco de
dados. Entretanto, as outras alterações foram salvas.

Erro ao salvar a informação de imagem da foto do paciente no
banco de dados, mas o restante das Informações do Paciente
serão retidas. Feche o programa e tente tirar a foto novamente.

Você deseja mesmo excluir XXNomedoPacienteXX? Essa operação não pode ser desfeita!

Marcar um paciente como excluído significa que suas informações não serão mais visíveis a nenhum Operador que acessar
o sistema. Essa informação ainda constará no banco de dados,
mas nunca mais estará disponível novamente, a menos que
você entre em contato com o Suporte da Bertec para obter
assistência sobre como recuperá-lo.

Excluir Paciente

Tem certeza de que deseja restaurar o arquivo de XXNomedoArquivoXX? Se você clicar em Sim, você sairá do programa, e
quaisquer pacientes, operadores, resultados de testes existentes, e todo o restante serão substituídos pelo arquivo-morto do
banco de dados.
Essa operação não pode ser desfeita! Tudo que você possui
no banco de dados atualmente <b>desaparecerá para sempre!
Essa é sua última chance de mudar de ideia!

Restaurar o banco de dados a partir de um arquivo substituirá
por completo todas as informações existentes com as informações do arquivo que você está restaurando. A operação é
acompanhada de um grande número de advertências para garantir que o operador compreenda que os dados serão perdidos
durante este processo se o arquivo que está sendo restaurado
não tiver tudo que o operador precisa.

Nota: durante e depois desta operação, a Sincronização do
Banco de dados será desativada. Depois que a restauração ou
mescla tiver sido concluída, você terá que religar manualmente
a opção de Sincronização de Banco de dados.

A função de sincronização de banco de dados é desligada durante a operação de restauração para que nenhum outro banco
de dados sincronizado seja afetado pela operação. A sincronização deve ser reativada manualmente através do menu de
Manutenção do Banco de dados depois de concluída a operação de restauração.

Esse teste foi concluído com êxito. Tem certeza de que deseja
refazer e sobrescrever os dados?

Essa mensagem ocorre somente se um teste concluído com
êxito estiver sendo sobrescrito por outro teste. Existem alguns
poucos protocolos que permitem essa funcionalidade.

Isso não poderá ser desfeito!
Tem certeza de que deseja excluir os últimos resultados%2
coletados %1?
Isso não poderá ser desfeito!
Excluir resultados
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Essa mensagem ocorre quando um ensaio concluído é excluído
com o comando de atalho Ctrl+Bksp para verificar se o operador
deseja excluir o ensaio mais recente.
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Apêndice I: Entre em contato com a Bertec®
Se este manual não responder de forma satisfatória a uma questão, ou se desejar informações adicionais ou realizar compras,
entre em contato com a Bertec® por e-mail ou telefone. Nosso horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, de 8h
às 17h, Fuso Horário “Eastern Standard Time”.
Telefone: +1 (614) 543-8099
Suporte: +1 614-450-0331
Fax: +1 (614) 430-5425
Informações: balanceinfo@bertec.com
Vendas: balancesales@bertec.com
Suporte: support@bertec.com

134

Manual do Usuário do Bertec® Balance Advantage®
80P-0009 2021-06

Manual do Usuário do Bertec® Balance Advantage®
80P-0009 2021-06

531

Bertec® Corporation
2500 Citygate Drive
Columbus, OH 43219 U.S.A.
t + 1 614 543-8099
f + 1 614 430-5425
www.bertec.com

We Bring Balance to Lives®

