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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 AVISO!

Você não deve usar o dispositivo em áreas com um alto nível de 
ruído onde os sons de códigos de erros não podem ser ouvidos.

 AVISO!
Não empurre o tonômetro para dentro do olho (nunca use uma 
sonda que não tenha uma ponta plástica).

 AVISO!
Mantenha o tonômetro fora do alcance de crianças e animais de 
estimação, pois a base da sonda, a tampa do compartimento das 
baterias e as sondas são muito pequenas e uma criança ou um 
animal de estimação poderá engoli-las.

 AVISO!
As sondas são apenas para uso único e são embaladas esterilizadas.

 AVISO!
Para evitar contaminação, não toque na sonda sem embalagem 
e não use a sonda se ela tocar em superfície não estéril, 
como mesa ou chão.

 AVISO! 
Não modifique ou interrompa seu plano de tratamento sem 
receber instruções do profissional de saúde.

 AVISO!
Por questões de segurança, não conecte nada à entrada USB, 
exceto ao carregar dados de medição do paciente. Todos os outros 
controles tradicionais de segurança (software antivírus, software 
de malware, rede separada para o dispositivo, etc.) não se aplicam, 
já que o dispositivo é independente, não está em rede e não 
contém software de sistema operacional. 

 AVISO!
Não troque as baterias ou a base da sonda quando o cabo 
USB estiver conectado.

 AVISO!
Não conecte o cabo USB durante a medição,  o tonômetro 
não permitirá que você faça as medições com o USB conectado.

 AVISO!
Não é permitido fazer nenhuma modificação neste equipamento.

 AVISO!
Use apenas sondas originais e certificadas produzidas pelo 
fabricante. As sondas são de uso único (par único de sequências 
de medição) apenas. Use apenas as sondas tiradas da embalagem 
original, intacta. O fabricante não pode garantir a esterilidade da 
sonda depois que a vedação for comprometida. A reesterilização 
ou reutilização da sonda poderá resultar em valores de medição 
incorretos, no dano da sonda, contaminação cruzada por bactérias 

Este dispositivo está de acordo com o seguinte:

Diretiva do Dispositivo Médico 93/42/EEC
Regulamentações de Dispositivo Médico Canadense
Diretiva RoHS 2011/65/UE
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ou vírus e infecção no olho. A reesterilização ou reutilização 
anulará todas as responsabilidades e obrigações do fabricante 
com relação à segurança e eficácia do tonômetro.

 AVISO!
O uso de acessórios, transdutores ou cabos que não sejam 
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento 
poderá resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou 
diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento 
e resultar em funcionamento inadequado. 

 AVISO!
Nunca submerja o tonômetro Icare em líquido. Nunca borrife, 
despeje ou derrame líquido no tonômetro Icare nem em seus 
acessórios, conectores, interruptores ou aberturas no chassi. 
Remova imediatamente qualquer líquido que surja na superfície 
do tonômetro.

 AVISO!
O tonômetro Icare HOME deve ser usado somente sob 
a supervisão de um profissional da saúde.

 AVISO!
O tonômetro só pode ser aberto por pessoal qualificado. 
Ele não contém peças para manutenção pelo usuário, além das 
baterias e da base da sonda. O tonômetro Icare não requer 
manutenção ou calibração de rotina além de trocar as baterias 
pelo menos a cada 12 meses e a base da sonda a cada 6 meses. 
Caso haja algum motivo para crer que o dispositivo precisa 
passar por manutenção, entre em contato com a equipe de 
serviço ou seu representante local da Icare.

 AVISO!
Em caso de curto-circuito das baterias, as baterias e o cabo 
do dispositivo podem ficar quentes e há um possível risco de 
queimadura se forem tocados. Nesse caso, o cabo do dispositivo 
pode aquecer até 60 °C e as baterias até 90 °C, e o dispositivo 
não deve ser usado.

 AVISO!
Ao ler os dados de medição em um ambiente clínico ou 
hospitalar, certifique-se de que o tonômetro e o PC/dispositivo 
móvel estão localizados a um mínimo de 1,5 m do paciente.

 AVISO!
Não utilize o tonômetro nos ambientes restritos definidos 
na seção de informações técnicas deste manual.

 AVISO!
Não conecte nada à entrada USB além do cabo USB fornecido 
com o tonômetro.

 AVISO!
Se necessário, para obter assistência na configuração, utilização 
ou manutenção do tonômetro ou para comunicar operações ou 
eventos inesperados, fale com o fabricante ou o representante 
do fabricante.

 AVISO!
Deve-se evitar o uso deste equipamento adjacente ou 
empilhado sobre outro equipamento, pois isso pode resultar 
no funcionamento inadequado. Se esse uso for necessário, 
deve-se observar este equipamento e o outro para verificar 
se estão funcionando normalmente.

 AVISO!
Fontes de campos magnéticos com frequência de energia 
devem ser usadas até 15 cm (6 polegadas) de distância 
qualquer componente do Icare HOME (TA022), incluindo 
cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, 
o desempenho deste equipamento pode ficar afetado.

 AVISO!
A sonda deve ser substituída se entrar em contato ou se 
houver suspeita de ter entrado em contato com os cílios ou 
pálpebras, como pode ocorrer durante um piscar de olhos.

 CUIDADO!

• Depois que você abrir a embalagem, verifique se há algum 
dano externo ou falhas, principalmente se houver danos na 
caixa. Se você suspeitar que há algo errado com o tonômetro, 
entre em contato com o revendedor que vendeu o tonômetro 
para você. 

• Use o tonômetro apenas para medir a pressão intraocular. 
Qualquer outro uso é inadequado e o fabricante não é 
responsável por danos provenientes do uso inadequado 
ou das consequências disso. 

• Nunca abra o estojo do tonômetro, exceto para 
o compartimento das baterias. 

• Nunca deixe o tonômetro ficar molhado. 
• Não use o tonômetro próximo de substâncias inflamáveis, 

incluindo agentes anestésicos inflamáveis. 
• Certos agentes microbiológicos (por exemplo, bactérias) 

podem ser transmitidos pelo apoio de testa ou de bochecha. 
Os profissionais de saúde devem usar um pano umedecido 
com uma solução de álcool isopropílico de 70% a 100%. 
Os pacientes devem usar uma toalha de papel ou um pano 
umedecido(a) com água.
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• O tonômetro está em conformidade com as exigências 
da EMC (IEC 60601-1-2), mas poderá ocorrer interferência 
se for usado próximo de um dispositivo (<1 m) que cause 
emissões eletromagnéticas de alta intensidade, como um 
telefone celular. Apesar de as emissões eletromagnéticas 
do tonômetro se encontrarem bastante abaixo dos níveis 
permitidos pelas normas relevantes, podem causar 
interferências em outros dispositivos nas proximidades, 
por exemplo, sensores sensíveis.

 CUIDADO!

• Se você não usar o tonômetro por um longo período, 
remova as baterias, pois elas podem vazar. 

• Descarte as sondas de uma só utilização de forma adequada 
(por exemplo, em uma lixeira de resíduos mistos). 

• Baterias, materiais de embalagem e bases de sonda devem 
ser descartadas de acordo com as regulamentações locais. 

• Certifique-se de usar baterias com proteção PTC integrada, 
por exemplo, Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A.

• Não cubra os transmissores ou o sensor de reconhecimento 
de olho durante a medição, por exemplo, com os dedos. 
Mantenha sua mão, cabelo e objetos, como travesseiros, 
distantes do lado da têmpora de seu olho, pois eles produzem 
um reflexo infravermelho que causa um erro.

• O tonômetro se desliga automaticamente depois de 
3 minutos se não for usado.

• Acerte a hora do tonômetro com a sua hora local. 
É feito automaticamente executando as etapas na seção 
Transferindo os dados de medição.

• Verifique se a tampa de silicone cobre a porta USB durante 
a medição.

• O método de medição do tonômetro Icare HOME se baseia 
na indução magnética; portanto, a medição pode ser 
impedida por um campo magnético externo alinhado à 
sonda. Nesse caso, o tonômetro solicitará continuamente 
que a medição seja repetida. A situação pode ser resolvida 
retirando a fonte da interferência das proximidades do 
dispositivo ou realizando a medição em outro local que 
não tenha tal interferência.

Incidentes de segurança: para relatar um incidente grave 
com o tonômetro Icare HOME ou o software usado com 
ele, entre em contato com o serviço técnico Icare em 
www.icaretonometer.com

GLOSSÁRIO
Tonometria de aplanação de Goldmann = o teste ocular padrão 
que pode detectar sua pressão ocular (PIO)
Tonômetro = um dispositivo para medir a sua PIO
mmHg = unidades de medição para a pressão do seu olho
Sonda = item de uso único do tonômetro que toca levemente 
seu olho
Luz da base da sonda = anel de luz que ajuda a posicionar a sonda
Vida útil = o tempo em que a sonda permanece estéril em 
sua embalagem intacta
Córnea = a camada clara em forma de cúpula mais externa 
do olho
Apoios de testa/bochecha = apoios ajustáveis do tonômetro
Vida útil esperada = tempo de vida esperado antes da 
substituição
Imunidade eletromagnética = capacidade do tonômetro 
para resistir a distúrbios de outros equipamentos elétricos

INTRODUÇÃO
Este guia ensinará você como usar o tonômetro 
Icare HOME.

O tonômetro Icare HOME é um dispositivo 
projetado para monitorar a pressão intraocular 
(PIO) no olho humano. Ele é indicado para ser 
usado por pacientes ou seus cuidadores sob a 
supervisão de um profissional de oftalmologia.

COMO FUNCIONA O TONÔMETRO
O tonômetro mede sua pressão ocular usando 
uma sonda descartável que gentilmente entra 
em contato com seu olho durante a medição. 
A frequência de medições recomendada é de 
3 a 4 vezes ao dia. 

Uma medição completa é uma série de seis 
medições muito rápidas. A medição pode demorar 
de vários segundos a um minuto para ser feita. 
A sonda toca na córnea e volta durante cada uma 
das seis medições rápidas. Após a série de seis 
medições, o tonômetro calcula sua pressão ocular 
final e a armazena na memória do tonômetro. 
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BENEFÍCIOS

Você pode aferir a sua pressão ocular em vários 
momentos do dia e da noite com o tonômetro 
Icare HOME. As medições feitas fora de suas 
consultas ao consultório podem ajudar seu 
médico a compreender melhor sua pressão 
ocular, especialmente se você já tem um 
diagnóstico de glaucoma.

RISCOS

Você pode não ser elegível para uso do 
tonômetro HOME se você:
•  Tem visão de perto ruim e sem correção
•  Tem apenas um olho funcionando
•  Tem fixação visual ruim ou fora de centro
•   Tem audição ruim sem ajuda de um aparelho 

e/ou comunica-se usando a linguagem de sinais
•  Usa lentes de contato
•  Tem olhos secos
•  Tem Ceratocone (um distúrbio da córnea)
•   Tem um olho pequeno congênito (desde o 

nascimento)
•  Tem um olho ampliado de glaucoma infantil
•  Remoção de catarata nos últimos 2 meses

A segurança e eficácia do tonômetro Icare HOME 
não foram avaliadas para pacientes com:
•  Astigmatismo corneano alto
•   Histórico de cirurgia de glaucoma invasiva ou 

cirurgia de córnea, incluindo cirurgia de córnea 
a laser (por exemplo, LASIK)

•  Cicatriz corneana
•  Córneas muito grossas ou muito finas
•    Pacientes para os quais já há dificuldade 

em obter medições clínicas de PIO (por exemplo, 
devido à compressão ou ao tremor da pálpebra)

CONTRAINDICAÇÕES

Você não deve usar o tonômetro HOME se você:

•   Tem uma infecção ocular ativa (por exemplo, 
conjuntivite)

•  Teve um trauma recente no olho.
•   Tem artrite incapacitante ou dificuldade em 

lidar com o tonômetro Icare
•   Tem uma dificuldade grave em abrir seus olhos 

que incluem espasmos ou contrações anormais 
da pálpebra

•   Tem movimento involuntário, rápido e 
repetitivo dos olhos

A sonda é descartável. Você pode usar a mesma 
sonda para ambos os olhos se o profissional 
de saúde instruiu você a medir ambos os olhos. 
Depois de ter feito as medições para ambos 
os olhos, descarte a sonda em uma lixeira de 
resíduos mistos.

O tonômetro inclui sensores infravermelhos 
de reconhecimento ocular para identificar qual 
olho, direito ou esquerdo, você está medindo. 
É importante não cobrir estes sensores com os 
dedos, mão, cabelo, etc., porque cobri-los causa 
um erro. Também é importante manter objetos, 
como travesseiros, distantes do lado da têmpora 
do seu olho, pois eles podem produzir um reflexo 
infravermelho que causa um erro.

É importante que você leia atentamente todas 
as instruções antes de usar o tonômetro.
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VISÃO GERAL DO TONÔMETRO

Roda de ajuste do 
apoio da bochecha

PARTE 
FRONTAL

VOLTAR PARTE INFERIOR

Botão Measure (Medir)

Indicador LOAD (Carregar)

Indicador MEASURE (Medir)

Indicador REPEAT (Repetir)

Indicador DONE (Concluído)

Indicador SERVICE (Serviço)

Indicador BATTERY (Bateria)

Botão POWER (Liga/desliga)

Apoio da bochecha 
Indicador de posição

Etiqueta de tipo

Roda de ajuste do apoio 
da bochecha
Tampa de silicone 
(tampa da USB)

Tampa das baterias

Roda de ajuste do apoio da testa

Apoio da testa

Sensores de reconhecimento do olho
(detecta qual olho é medido)

Base da sonda (com luz indicadora)

Sonda

Apoio da bochecha
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Certifique-se de que as posições de apoio da testa 
e da bochecha correspondem às posições que seu 
oftalmologista escreveu na etiqueta de posição de 
apoio para você. 
A etiqueta de posição de apoio é encontrada no 
estojo de transporte. Se necessário, gire as rodas dos 
apoios para ajustá-los nas configurações corretas.

Pressione e segure o botão Power  (Liga/Desliga) 
por 3 segundos. Todas as luzes indicadoras no painel 
traseiro piscarão uma vez e você ouvirá um sinal 
sonoro curto.
O indicador LOAD (Carregar) continuará piscando 
para indicar que o tonômetro está pronto para 
carregar a sonda.

Colete a nova sonda e remova a embalagem.

AVISO
•   Use apenas sondas originais e certificadas 

produzidas pelo fabricante.
•  Não toque na sonda.
•  A vida útil das sondas é de 3 anos.
•   Use uma nova sonda não utilizada após a 

realização de medições para ambos os olhos.
•   Você deve lavar completamente as mãos com 

água e sabão e secá-las com uma toalha limpa 
antes de lidar com a sonda.

Segure o recipiente da sonda na posição vertical, 
com a tampa do recipiente em cima. Destampe 
o recipiente, incline o recipiente para permitir 
que a sonda caia na base da sonda e, em 
seguida, pressione o botão  Measure (Medir).
A luz LOAD (Carregar) pisca até a sonda carregar. 
A luz MEASURE (Medir) piscará quando o tonômetro 
estiver pronto para medir. Guarde o recipiente da 
sonda pois a sonda será descartada nele.

AVISO
•  Não toque na sonda.
•  Não aponte o tonômetro para baixo.
•   Não use a sonda se ela tocar em uma superfície 

não estéril, como uma mesa ou o chão.

PREPARAÇÃO DO 
TONÔMETRO PARA USO

1

2

3

4
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Luz indicadora vermelhaLuz indicadora verde

Segure o tonômetro na frente de seu olho com 
os apoios de testa e bochecha contra o seu rosto. 
Verifique se a luz da base da sonda está visível.

AVISO
Certifique-se de que a sonda ou qualquer parte do 
tonômetro não entra em contato com seus olhos.

Verifique se a luz da base da sonda está verde.
Se estiver vermelha, verifique se você está olhando 
para a frente (isto é, cabeça mantida a um ângulo 
de 90°) e incline o tonômetro até que a luz da base 
da sonda fique verde.

CUIDADO
Não cubra os sensores de reconhecimento ocular, 
pois cobrir os sensores causa um erro.

Certifique-se de ver o anel de luz da base da sonda 
simetricamente para garantir que a sonda entra em 
contato com o centro da córnea durante a medição.

Corrigir 
posição

Ligeiramente 
inclinado 

horizontalmente

Ligeiramente 
inclinado 

verticalmente

POSICIONAMENTO DO TONÔMETRO
5

6

7

i
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Pressione o botão Measure (Medir) 
para medir a pressão (a sonda entrará 
em contato com o olho durante as medições). 
Pressione e segure o botão Measure (Medir) até 
ouvir um sinal sonoro para coletar 6 medições 
seguidas, ou pressione o botão brevemente 6 vezes 
para coletar uma medição de cada vez.

CUIDADO
Se ocorrer um erro (dois, três ou cinco sinais 
sonoros e a luz da base da sonda estiver piscando 
em vermelho), siga as instruções no capítulo 
Solução de problemas.

Quando a medição terminar com êxito, você ouvirá 
um sinal sonoro longo, a luz da base da sonda 
apagará e a luz Done (Concluído) acenderá.
Se o seu médico o instruiu para medir os dois olhos, 
repita as etapas de 1 a 9 no outro olho. As sondas 
não devem ser reutilizadas. Use uma nova sonda, 
não utilizada, quando fizer medições da próxima vez.

AVISO
Você deve substituir a sonda se ela entrar em 
contato com seus cílios ou pálpebras ou se você 
suspeitar que isso tenha ocorrido.

Depois de completar todas as medições, 
desligue o tonômetro pressionando e 
segurando o botão Power (Liga/Desliga) 
por 3 segundos até ouvir 3 sinais sonoros.
Você pode remover a sonda depois de medir a 
pressão ocular. Desligue o tonômetro e permita 
que a sonda deslize para fora. Coloque a sonda 
de volta em seu recipiente e descarte-a em uma 
lixeira de resíduos mistos.

CUIDADO
O tonômetro se desligará automaticamente se não 
for usado por 3 minutos.

CONCLUSÃO DA MEDIÇÃO

8

9

10

i

i

Etapas
1-10
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A luz indicadora da base da 
sonda está vermelha e fixa. 
Causa: O tonômetro não é 
mantido reto.

A luz indicadora da base da sonda 
está piscando em vermelho e você 
ouve:
2 sinais sonoros - O tonômetro não 
está alinhado corretamente ou a 
sonda atingiu a pálpebra ou a pestana.
3 sinais sonoros lentos - O tonômetro 
está muito longe do olho.
5 sinais sonoros rápidos - O tonômetro 
está muito perto do olho ou a sonda 
bateu na pálpebra ou nos cílios.

A luz indicadora da base da sonda 
está piscando em vermelho e a luz 
REPEAT (Repetir) no painel traseiro 
está piscando e você ouve 2 sinais 
sonoros.
Causa: O reconhecimento ocular 
falhou ou há muita variação entre as 
medições.

A luz indicadora da base da sonda 
está piscando em vermelho e a 
luz SERVICE (Serviço) está piscando 
e você ouve 2 sinais sonoros.
Causa: A sonda ou a base da sonda 
está suja ou danificada.

A luz BATTERY (Bateria) está piscando.
Causa: A bateria está fraca.

MENSAGEM DE ERRO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1.  Certifique-se de que você está olhando em frente 
(isto é, a cabeça é mantida a um ângulo de 90°).

2.  Ajuste o ângulo de inclinação do tonômetro até 
a luz da base da sonda ficar verde.

1.  Pressione o botão  Measure (Medir) para 
eliminar o erro.

2.  Ajuste os apoios de testa/bochecha para a distância 
correta, se necessário.

3.  Posicione a sonda perpendicularmente ao centro 
da córnea.

4. Repita a medição.

1.  Pressione o botão  Measure (Medir) para 
eliminar o erro.

2.  Complete uma leitura para um olho antes de mudar 
para outro olho.

3.  Certifique-se de que os sensores de reconhecimento 
ocular ou a lateral da têmpora do olho não 
estão cobertos, pois cobri-los faz com que o 
reconhecimento ocular falhe e ocorra um erro.

4. Repita a medição.

1.  Troque a sonda e/ou a base da sonda.
2.  Entre em contato com o fornecedor do tonômetro 

ou um centro de serviços certificado.

Troque a bateria.
Consulte as páginas 20-21 para obter instruções.

SOLUÇÃO
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Levante a tampa de silicone da tampa 
das baterias e deslize a tampa das 
baterias para abrir.

Remova as baterias usadas e insira duas 
baterias de lítio CR123A novas.
Verifique se a extremidade positiva (+) 
das baterias está voltada para a tampa 
das baterias.

Deslize a tampa das baterias para trás sobre 
a abertura das baterias e insira a tampa de 
silicone de volta na entrada USB.

Desligue o tonômetro. Com a mão, solte 
o colarinho da base da sonda e coloque-o 
em lugar seguro. Retire a base da sonda do 
tonômetro usando os dedos. Insira uma nova 
sonda no tonômetro. Prenda o colar até que 
ele esteja preso na base da sonda.

SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

SUBSTITUIÇÃO DA BASE DA SONDA

1

1

2

3

Tampa de silicone

Entrada USB

Roda de ajuste

   CUIDADO
  Não utilize baterias recarregáveis.

   CUIDADO
  Mude a base da sonda a cada seis meses.

   CUIDADO
   Não prenda o colar muito firmemente para 

evitar que o colar quebre.
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Make sure the batteries’ positive end
(+) is facing the battery cover. 

opening and insert the silicone lid back into 
the USB port.

REPLACING THE BATTERIES

1

2

3

Silicone lid

USB port

Adjustment wheel

1

REPLACING THE PROBE BASE

i

Turn power off from the tonometer. By hand, 
unscrew the probe base collar and place it in a 
safe location. Pull the probe base out of the 
tonometer using thumb and fingers. Insert a 
new probe base into the tonometer. Screw the 
collar in until it locks the probe base.

PRECAUTION
in

PRECAUTION
Change the probe base every six months. 

PRECAUTION
Do not use rechargeable batteries.

Colar da base da sonda

Base da sonda
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Umedeça um pouco um pano ou uma toalha 
de papel com água.
Certifique-se de remover o excesso de água 
do pano ou da toalha de papel.

Limpe o tonômetro com o pano úmido ou 
papel toalha.
 
 

AVISO
Não mergulhe o tonômetro em água 
ou qualquer outro líquido.

Inicie o software Icare em seu dispositivo 
móvel ou PC. Conecte o tonômetro ao PC 
ou dispositivo móvel usando o cabo USB. 
As luzes LOAD (Carregar) e MEASURE (Medir) 
vão piscar. Se nenhuma luz piscar ou se as 
luzes SERVICE (Serviço) e BATTERY (Bateria) 
piscarem, reconecte o cabo USB. Neste 
momento, o relógio interno do tonômetro 
é atualizado automaticamente para a hora do 
dispositivo móvel ou PC pelo software Icare.

LIMPEZA DO TONÔMETRO

TRANSFERIR OS DADOS 
DE MEDIÇÃO

1

1

2

Connected
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DADOS DE DESEMPENHO CLÍNICO

• Não foram registradas complicações (incluindo 
escoriações da córnea).

• As faixas de pressão ocular medidas foram 
≤16 mmHg, >16 a <23 mmHg e ≥23 mmHg 
(mmHg é a unidade de medida para a pressão 
ocular).

• A diferença média do Icare HOME versus 
o método de medição padrão (dispositivo de 
medição Goldmann que é usado em clínicas 
de oftalmologia) foi de aproximadamente 
0,5 mmHg (a medição de pressão média no 
estudo foi de aproximadamente 18 mmHg 
com um alcance de 5 a 50 mmHg).

• Em comparação com o tonômetro Goldmann, 
menos de 5% das medições ficaram fora dos 
± 5 mmHg em cada variação de pressão e 
menos de 1% ficou fora dos ± 7,5 mmHg em 
cada variação de pressão.

• A variabilidade do Icare HOME (diferença 
de medições repetidas) no mesmo olho foi 
de aproximadamente 10% para a variação 
de pressão baixa e média e cerca de 7,5% 
para a variação de alta pressão.

• Apenas usuários certificados foram capazes de 
realizar o autoteste. 10,7% dos pacientes não 
foram aprovados em treinamento/certificação.

• Neste estudo, o autoteste foi limitado a uma 
única sessão 10 minutos após a certificação.

Foi realizado um estudo com 383 pacientes 
 realizando automedidas com o  tonômetro Icare 
HOME. Um resumo dos  achados do estudo estão 
abaixo:

VIDA ÚTIL
A vida útil estimada do dispositivo é de 5 anos. 
Siga as instruções descritas neste manual durante 
a vida útil esperada. A validade das sondas em 
suas embalagens originais intactas é de 3 anos. 
Verifique a validade (data de vencimento) no rótulo 
da sonda. Recomendamos inspecionar o dispositivo 
quanto a danos mecânicos e funcionais, bem como 
as etiquetas de segurança quanto à elegibilidade, 
anualmente/a cada 12 meses. O tempo de vida 
das baterias é de cerca de 5.000 medições.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tipo: TA022

Dimensões: aproximadamente 11 cm x 8 cm x 3 cm
Peso: aproximadamente 150 g

Fonte de alimentação: 2 baterias CR123 não 
recarregáveis (certifique-se de usar baterias com 
proteção PTC integrada, por exemplo, Energizer, 
Varta, Panasonic ou Toshiba Lithium 3V CR123A)

Faixa de medição: 5-50 mmHg
Precisão (intervalo de tolerância de 95% com 
relação à manometria): ± 1,2 mmHg (≤20 mmHg) 
e ± 2,2 mmHg (>20 mmHg)
Repetibilidade (coeficiente de variação): <8% 

O número de série está localizado no lado de 
dentro da tampa do compartimento das baterias. 
O número de lote das sondas está no lado da 
caixa de sonda e do plástico bolha. Não existem 
conexões elétricas entre o tonômetro e o paciente. 
Todas as partes do tonômetro são peças aplicadas 
e o tonômetro tem proteção de choque elétrico 
do tipo BF.
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Ambiente de operação:
Temperatura: +10 °C a +35 °C 
Umidade relativa: 30% a 90% 
Pressão atmosférica: 800 hPa – 1060 hPa 

Ambiente de armazenagem:
Temperatura: -10 °C a +55 °C
Umidade relativa: 10% a 95% 
Pressão atmosférica: 700 hPa – 1060 hPa

Recomenda-se resfriar o tonômetro por 
uma hora a partir da temperatura máxima 
de armazenamento ou aquecer o tonômetro 
por uma hora a partir da temperatura mínima 
de armazenamento antes do uso.

Ambiente de transporte: 
Temperatura: -40 °C a +70 °C
Umidade relativa: 10% a 95% 
Pressão atmosférica: 500 hPa – 1060 hPa

Restrições ambientais para uso 
profissional incluem:
• Veículos Medivac ou similares, em que os 

níveis de vibração e ruído são tão altos que o 
usuário não consegue ouvir os sinais de erro.

Restrições ambientais para deitar operadores 
(pacientes):
• Ambientes onde o ruído é tão alto que o 

usuário não pode ouvir os sinais de erro.

Modo de operação: contínuo

SÍMBOLOS

  Cuidado

  Consulte as 
instruções de 
operação para obter 
mais informações

  Dispositivo tipo BF

  Descartável de única 
utilização

  Mantenha seco

SN   Número de série

 Validade <data>

 Fabricante

 Reserva

IP22
Protegido contra inserção 
de dedos e não será 
danificado ou tornar-
se inseguro durante 
um teste especificado 
no qual seja exposto a 
gotejamento de água 
vertical ou quase vertical. 

Produto LED classe 1
Este produto cumpre 
os requisitos energéticos 
para produtos Classe 1 
da IEC/EN 60825-1 (2001) 
sob condições normais de 
funcionamento e aquelas 
de falha por uma única 
avaria.

  Data de fabricação

LOT  Número do lote

  Não descarte 
este produto com 
outro lixo de tipo 
doméstico. Envie 
a uma unidade 
apropriada para 
recuperação 
e reciclagem. 
EU WEEE (Diretiva 
da União Europeia 
para Resíduos 
de Equipamento 
Elétrico e 
Eletrônico)

STERILE    R  Esterilizado usando irradiação

Ambiente de 
armazenagem

Ambiente de 
transporte

Limites de 
temperatura

Limites de 
umidade

Limites de pressão 
atmosférica
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DECLARAÇÃO SOBRE 
ELETROMAGNETISMO

 AVISO!
O uso de acessórios, transdutores ou cabos que não sejam 
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento 
poderá resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou 
diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento 
e resultar em funcionamento inadequado.

 AVISO!
Deve-se evitar o uso deste equipamento adjacente ou 
empilhado sobre outro equipamento, pois isso pode resultar 
no funcionamento inadequado. Se esse uso for necessário, 
deve-se observar este equipamento e o outro para verificar 
se estão funcionando normalmente.

 CUIDADO!

O método de medição do tonômetro Icare HOME se baseia 
na indução magnética; portanto, a medição pode ser impedida 
por um campo magnético externo alinhado à sonda. Nesse 
caso, o tonômetro solicitará continuamente que a medição 
seja repetida. A situação pode ser resolvida retirando a fonte 
da interferência das proximidades do dispositivo ou realizando 
a medição em outro local que não tenha tal interferência. 
O tonômetro Icare HOME (TA022) é um equipamento de classe 
B; ele precisa de precauções especiais quanto à compatibilidade 
eletromagnética (EMC), e deve ser instalado e operado 
conforme as informações de EMC apresentadas nas tabelas 
a seguir. Equipamentos de comunicação por RF portáteis 
e móveis podem afetar o tonômetro Icare HOME (TA022). 
A finalidade essencial do tonômetro Icare HOME (TA022) 
é medir a pressão intraocular (PIO).

Orientação e declaração do fabricante IEC 60601-1-2: Edição 4.0; 
2014-02- Emissões eletromagnéticas
O Icare HOME (TA022) se destina ao uso em ambientes profissionais da área 
da saúde com as características eletromagnéticas abaixo descritas. O usuário do 
Icare HOME (TA022) deve assegurar que ele seja usado nesse tipo de ambiente.

Emissões de RF 
CISPR 11

Grupo 1 O Icare HOME (TA022) é operado a baterias 
e só usa energia de RF para suas funções 
internas. Portanto, suas emissões de RF 
são baixas e provavelmente não vão causar 
nenhuma interferência em equipamentos nas 
proximidades.

Emissões de RF 
CISPR 11

Classe B O Icare HOME (TA022) é adequado para uso 
em todos os estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos e os diretamente 
conectados a redes públicas de baixa tensão que 
energizam edifícios usados para fins residenciais. 

Emissões harmônicas 
IEC 61000-3-2

Não se 
aplica

O nível de energia do Icare HOME (TA022) está 
abaixo do padrão exigido; as baterias não são 
recarregáveis.

Emissões vacilantes de 
variações de tensão 
IEC 61000-3-3

Não se 
aplica

As baterias do Icare HOME (TA022) não são 
recarregáveis.

Orientação e declaração do fabricante IEC 60601-1-2: Edição 4.0; 
2014-02 - Imunidade eletromagnética
O Icare HOME (TA022) se destina ao uso em ambientes profissionais da área 
da saúde com as características eletromagnéticas abaixo descritas. O usuário do 
Icare HOME (TA022) deve assegurar que ele seja usado nesse tipo de ambiente.
Teste de 
imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético – 
Orientação

Descarga 
eletrostática 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV no 
contato ± 2 kV, 
± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV no ar 

± 8 kV no 
contato ± 15 kV 
no ar 

Os pisos devem ser de madeira, 
concreto ou azulejo cerâmico. 
Se os pisos forem recobertos 
com material sintético, a 
umidade relativa deve ser de 
pelo menos 30%.

Transientes 
elétricos 
rápido/pico 
IEC 61000-4-4

± 2 kV 100 kHz 
frequência de 
repetição 

Não se aplica O tonômetro Icare HOME 
(TA022) não funciona quando 
conectado a um computador 
externo; as baterias do Icare 
HOME (TA022) não são 
recarregáveis.

Surge 
IEC 61000-4-5

± 1 kV 
para modo 
diferencial 
± 2 kV para 
modo comum

Não se aplica O tonômetro Icare HOME 
(TA022) não funciona quando 
conectado a um computador 
externo; as baterias do Icare 
HOME (TA022) não são 
recarregáveis.

Quedas 
de tensão, 
interrupções 
curtas e 
variações de 
tensão nas 
linhas de 
alimentação 
IEC 61000-4-11

0% UT para 
ciclo de 0,5 
(unifásico) 0% 
UT para 1 ciclo 
70% UT para 
25/30 ciclos 
(50/60 Hz) 
0 % UT para 
250/300 ciclos 
(50/60 Hz) 

Não se aplica O tonômetro Icare HOME 
(TA022) não funciona quando 
conectado a um computador 
externo; as baterias do Icare 
HOME (TA022) não são 
recarregáveis.

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

30 A/m 30 A/m A frequência de energia dos 
campos magnéticos deve estar 
nos níveis característicos de um 
local típico em um ambiente 
comercial ou hospitalar típico. 

AVISO: Fontes de energia de 
campo magnético da frequência 
devem ser usado até 15 cm 
(6 polegadas) de qualquer 
parte do Icare HOME (TA022), 
incluindo cabos especificados 
pelo fabricante. Caso contrário, 
pode haver degradação de 
desempenho. Veja também a 
nota abaixo.

NOTA: O método de medição do tonômetro Icare HOME se baseia na 
indução magnética; portanto, a medição pode ser impedida por um 
campo magnético externo alinhado à sonda. Nesse caso, o tonômetro 
solicitará continuamente que a medição seja repetida. A situação pode 
ser resolvida retirando a fonte da interferência das proximidades do 
dispositivo ou realizando a medição em outro local que não tenha tal 
interferência.
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OBTENÇÃO DE SUPORTE

Se você tiver alguma pergunta ou problema ao usar 
o tonômetro Icare, fale com o seu distribuidor local.

Você pode encontrar o seu distribuidor local aqui: 
www.icaretonometer.com/where-to-buy/
Veja um vídeo instrucional aqui:
www.youtube.com/user/icarefinland

  Verifique o manual de instruções para 
obter mais informações.

Coloque outras informações de contato 
apropriadas do fornecedor do dispositivo 
ou outra fonte de suprimentos aqui:

Orientação e declaração do fabricante IEC 60601-1-2: Edição 4.0; 
2014-02 – Imunidade eletromagnética

O Icare HOME (TA022) se destina ao uso em um ambiente de cuidados de saúde 
ao domicílio com as características eletromagnéticas abaixo descritas. O usuário 
do Icare HOME (TA022) deve assegurar que ele é usado nesse tipo de ambiente.

Teste de 
imunidade

IEC 60601 
Nível de teste

Nível de con-
formidade

Ambiente eletro-
magnético – Orientação

Campos de 
proximidade 
de equipa-
mento de 
comunicação 
sem fio RF  
IEC 61000-4-3

380 - 390 MHz 27 V/m; 
PM 50%; 18 Hz

430 - 470 MHz 28 V/m; 
(FM ± 5 kHz, 1 kHz seno) 
PM; 18 Hz

704 - 787 MHz 9 V/m; 
PM 50%; 217 Hz

800 - 960 MHz 28 V/m; 
PM 50%; 18 Hz

1700 - 1990 MHz 28 V/m; 
PM 50%; 217 Hz

2400 - 2570 MHz 28 V/m; 
PM 50%; 217 Hz

5100 - 5800 MHz 9 V/m; 
PM 50%; 217 Hz

27 V/m

28 V/m

9 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

AVISO: Equipamentos de 
comunicação RF portáteis 
(incluindo periféricos, 
como cabos de antena 
e antenas externas) 
devem ser utilizados 
a uma distância de até 
30 cm (12 polegadas) de 
qualquer componente do 
dispositivo 1), incluindo 
cabos especificados 
pelo fabricante. Caso 
contrário, o desempenho 
deste equipamento pode 
ficar afetado. 

Pode ocorrer 
interferência nas 
proximidades de 
equipamentos marcados 
com o símbolo a seguir:

Orientação e declaração do fabricante IEC 60601-1-2: Edição 4.0; 2014-02

O Icare HOME (TA022) se destina ao uso em um ambiente de cuidados de saúde 
ao domicílio com as características eletromagnéticas abaixo descritas. O usuário 
do Icare HOME (TA022) deve assegurar que ele é usado nesse tipo de ambiente.

Teste de 
imunidade

IEC 60601 
Nível de teste

Nível de con-
formidade

Ambiente eletromagnético – 
Orientação

Perturbações 
por condução 
induzidas por 
campos de RF 
IEC 61000-4-6

3 V 
0,15 MHz - 
80 MHz

6 V em ISM e 
faixas de rádio 
amador entre 
0,15 MHz e 
80 MHz 80% AM 
a 1 kHz

3 V

6 V

AVISO: Equipamentos de 
comunicação RF portáteis 
(incluindo periféricos, como 
cabos de antena e antenas 
externas) devem ser utilizados 
a uma distância de até 30 cm 
(12 polegadas) de qualquer 
componente do Icare HOME 
(TA022), incluindo cabos 
especificados pelo fabricante. 
Caso contrário, o desempenho 
deste equipamento pode ficar 
afetado.

RF irradiada 
IEC 61000-4-3

10 V/m  
80 MHz -  
2,7 GHz  
80% AM a 1 kHz

10 V/m AVISO: Equipamentos de 
comunicação RF portáteis 
(incluindo periféricos, como 
cabos de antena e antenas 
externas) devem ser utilizados 
a uma distância de até 30 cm 
(12 polegadas) de qualquer 
componente do Icare HOME 
(TA022), incluindo cabos 
especificados pelo fabricante. 
Caso contrário, o desempenho 
deste equipamento pode ficar 
afetado.

Pode ocorrer interferência nas 
proximidades de equipamentos 
marcados com o símbolo a 
seguir:
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ICARE FINLAND OY
Äyritie 22, FI-01510 Vantaa, Finlândia

Icare Finland é o fabricante original e líder global 
em tonometria portátil. Nossa tecnologia patenteada 

(mais de 20 patentes/pedidos de patente) combinada 
com o sistema de qualidade certificado ISO 13485 nos 
tornou um protagonista respeitado em nosso campo 

de especialização. 

A linha de produtos avançados Icare® oferece 
precisão confiável, alta e reproduzível na medição 
da pressão intraocular em qualquer circunstância, 

por pessoas experientes e inexperientes. Uma variedade 
de tonômetros Icare® estão disponíveis para vários usos: 

Icare® ic100, Icare® TA01i, Icare® HOME,
Icare® TONOVET, Icare® TONOLAB

Fabricado na Finlândia.


