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1. 1. Introdução
Este é o manual do Monitor Holter C3+ (doravante referido como “C3+”). O C3+ é um gravador 
de ECG portátil que pode gravar um ECG de três canais por um período de até 7 dias de forma 
contínua. O C3+ é ligado diretamente ao tronco de um doente através de três elétrodos de ECG 
de outros fabricantes. Este manual contém todas as informações necessárias para uma utilização 
segura do C3+.

1.1 Utilização prevista

O C3+ é um gravador de ECG portátil, destinado a gravar um ECG de três canais até 7 dias. O C3+ 
destina-se a ser utilizado tanto num cenário clínico como em regime ambulatório. Durante a utiliza-
ção, o C3+ grava continuamente e guarda os sinais do ECG e dados dos movimentos diretamente na 
memória interna.
Para além disso, o C3+ possui um módulo de Bluetooth incorporado para transmissão de dados em 
tempo real para uma aplicação móvel, de modo a que os profissionais de saúde possam verificar 
visualmente a qualidade do sinal do ECG (O manual para a aplicação móvel pode ser encontrado em 
www.cortrium.com).

Os dados gravados pelo dispositivo podem ser analisados por outro software de processamento, de 
modo a fornecer relatórios. Este software pode ser desenvolvido por terceiros ou ser desenvolvido, 
mantido e/ou propriedade da Cortrium.
O hardware do C3+ não tem capacidade para uma análise automática do ECG e, por conseguinte, 
não tem capacidade para gerar automaticamente alertas para problemas cardíacos potencialmente 
críticos.

O C3+ Cortrium destina-se a doentes adultos e pediátricos (com peso superior a 10 kg) que neces-
sitem de uma monitorização com ECG. O C3+ pode ser utilizado em doentes que tenham um pace-
maker implantado, mas o C3+ não deteta os impulsos do pacemaker (ver secção “Advertências”).
A interpretação final e o diagnóstico é da responsabilidade de um médico experiente.
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1.2 Utilizadores-alvo

O C3+ não é um produto para o consumidor. Destina-se unicamente a ser utilizado por profissionais 
de saúde qualificados e doentes que tenham tido formação adequada.

1.3 Software adicional

O C3+ destina-se a ser utilizado com o software adicional que se encontra disponível em  
www.cortrium.com

O software adicional é necessária para preparar o C3+ para ser utilizado em doentes e para extrair 
as gravações depois da utilização. As instruções sobre o software adicional podem ser encontradas 
em www.cortrium.com

Além disso, o C3+ é compatível com outro software de terceiros com aprovação CE. Adicionalmente 
é possível exportar dados no formato EDF, utilizado o software adicional.
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2. Informações de segurança
Seguem-se informações importantes sobre como utilizar o C3+ corretamente e em segurança. 
Leia atentamente esta secção antes de utilizar o C3+.

2.1 Notas para a utilização adequada do C3+

•  O C3+ e o software adicional não têm capacidade para analisar o teor das gravações de ECG 
ou apresentar diagnósticos.

• Os padrões de luz emitidos pelo C3+ refletem apenas o estado da bateria e o modo de 
funcionamento. As luzes não refletem, de modo algum o estado cardíaco e nunca deverão 
ser interpretadas como um indicador da saúde do doente.

•  O C3+ foi desenvolvido para ser operado por um profissional de saúde. Todas as instruções 
necessárias devem ser bem explicadas ao doente antes da colocação do dispositivo.

•  Os dados gravados pelo C3+ só podem ser utilizados para diagnosticar doenças relaciona-
das com o coração, como por exemplo fibrilação atrial e arritmias, depois de estes serem 
revistos por um profissional de saúde com formação adequada (como por exemplo, um 
cardiologista). 

2.2 Advertências

•  Não utilize o C3+ antes de ler este manual e o manual dos elétrodos de ECG.
• Não utilize o C3+ sem o limpar, de acordo com as instruções, entre utilizações por doentes 

diferentes.
• Não utilize o C3+ sem preparar o dispositivo como descrito neste documento entre utiliza-

ções por doentes diferentes.
• Não permita que os doentes interajam com o C3+, exceto quando instruídos diretamente por 

um profissional de saúde. 
• Não toque nos conectores de elétrodo enquanto a cobertura da porta USB estiver aberta.
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• Não entregue o C3+ a um utilizador ou doente, sem a cobertura da porta USB estar devida-
mente fechada.

• Não toque no doente e no C3+ em simultâneo, quando o C3+ estiver a carregar.
• Não utilize o C3+ durante a realização de exames de ressonância magnética.
• Não utilize o C3+ com um desfibrilhador.
• O C3+ não consegue detetar os impulsos do pacemaker.
• Não exponha o dispositivo a fontes potentes de eletricidade estática ou campos eletromag-

néticos.
• Não deixe o C3+ em cima ou em proximidade de outros equipamentos elétricos.
• Não utilize o C3+ com cabos diferentes do cabo fornecido pela Cortrium.
• Não coloque o C3+ imerso em líquido. 
• Não limpe o C3+ com agentes que não constem das instruções de limpeza descritas neste 

manual.
• Não danifique o C3+ com quedas, sacudidelas violentas ou esmagamento. 
• Não utilize o C3+ em doentes com pele muito sensível ou com alergias cutâneas conhecidas.
• Não utilize o C3+ em pele com lesões.
• Não utilize o C3+ em doentes com menos de 10 kg de peso corporal.
• O C3+ não é um brinquedo. A utilização em crianças deve ser efetuada sob estrita supervi-

são de adultos.
• Não introduza o C3+ na boca em caso algum.
• Não altere o C3+. Qualquer alteração do C3+ é estritamente proibida.

2.3 Contraindicações e efeitos secundários indesejáveis

• O C3+ não deve ser utilizado por doentes com condições potencialmente fatais que possam 
resultar em perigo imediato. 

• O C3+ não deve ser utilizado sobre pele lesionada.
• Os elétrodos de ECG podem causar reações cutâneas no doente, como irritação ou vermel-

hidão. Consulte a informação fornecida com os elétrodos para mais esclarecimentos.
• Como utilizador final, em caso de efeitos secundários, consulte o seu médico.
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3. Descrição do dispositivo
A secção seguinte descreve as características do C3+,os acessórios e as respetivas informações.

3.1 Componentes incluídos

O C3+ inclui com os seguintes componentes:

• O Monitor Holter C3+ Cortrium

• Um cabo micro-USB para carregamento e extração de dados

• Um manual resumido com referência a Instruções de Utilização e Documentação Técnica 
(este documento) também pode ser encontrado em www.cortrium.com/manuals/ 

3.2 Acessórios

O C3+ necessita dos seguintes componentes para funcionar como pretendido:

•  Três elétrodos de ECG de outro fabricante por utilização (não fornecidos com o dispositivo)

• O software adicional que se encontra em www.cortrium.com

3.3 Disposição e luzes do dispositivo

O C3+ tem três conectores para elétrodos de ECG, um único botão no centro, assim como um 
indicador LED. A porta USB encontra-se na parte de trás do dispositivo.

O botão é utilizado para iniciar as gravações e para registar os eventos do doente na memória 
interna do C3+, assim como para ligar o dispositivo via Bluetooth e a desligar o dispositivo.
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Parte frontal Parte traseira

A parte frontal do Monitor Holter C3+ 
Localização do botão e luz.

Localização da cobertura da porta USB.
O dispositivo tem três conectores de elétrodo.

As gravações do C3+ são guardadas na memória interna. As gravações podem ser transferidas e 
retiradas do dispositivo através da porta micro-USB do dispositivo, quando este é ligado ao software 
adicional. O C3+ contém uma bateria de lítio recarregável insubstituível.

O C3+ é recarregado através da porta micro-USB do dispositivo.

 Luz LED

 Botão

  Conector para 
elétrodos

Cobertura da porta USB
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3.4 Interfaces

O C3+ destina-se a ser ligado a um PC através do cabo USB fornecido de origem ou a um  
dispositivo com iOS via Bluetooth.

3.5 Toques de botão

Padrão de toque Significado

Toque único Ligar / Marcar acontecimento

Toque duplo Ativar o Bluetooth

Toque prolongado 
(3 segundos)

Desligar 
(Nota: O dispositivo não pode estar ligado ao corpo)
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3.6 Notificações através das luzes LED

Cor Padrão de luz Significado

Verde

Lento: Rápido: 

Constante:

Gravação em curso
A ligar / Botão de acontecimento pressionado 

Completamente carregado

Azul

Lento: 

Rápido:

Transmissão via Bluetooth 

Emparelhamento via Bluetooth

Amarelo

Lento: 

Rápido: 

Constante:

Memória cheia

Bateria fraca / A desligar 

A carregar

Branco

Rápido:

Constante:

Elétrodo desligado detetado, o C3+ não tem  
contacto adequado com o corpo.

Erro. Contactar a Cortrium ou o fornecedor
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3.7 Embalagem e símbolos do dispositivo

Os seguintes símbolos encontram-se na embalagem do C3+ e no rótulo do dispositivo.

Exemplo do rótulo do dispositivo
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Símbolo Descrição

Fabricante e ano de fabrico

Limites de temperatura / intervalo de temperaturas

5 - 40 graus Celsius (durante o funcionamento)
-25 - 70 graus Celsius (durante o armazenamento)

Limites de pressão 700 - 1060 mBar

Limites de humidade 10% - 95%

Número de série (ID do dispositivo)

Número de referência
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Consultar as instruções de utilização

Sinal de advertência geral 
Consultar a secção “Advertências”

Proteção contra objetos estranhos sólidos  
(proteção de nível 5 contra pó)
Proteção contra entrada de água
(proteção de nível 4 contra salpicos de água de qualquer 
direção)

Peça aplicada tipo BF

Reciclar: Equipamento eletrónico



16

Marca CE com número de identificação do organismo 
notificado

UK Conformity Assessed RDM (UE/745/2017)

Logótipo da empresa com nome
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4. Instruções para o utilizador
A secção seguinte descreve como preparar e utilizar corretamente o C3+.

4.1 Instalação do software adicional

Antes de utilizar o C3+, descarregue e instale o software adicional em www.cortrium.com. Quando 
o C3+ estiver ligado a um PC, o dispositivo aparecerá como um Dispositivo de armazenamento de 
massa USB que pode ser aberto pelo software adicional.

4.2 Como iniciar uma gravação

Antes de iniciar uma nova gravação, certifique-se que o C3+ tem carga suficiente tal como descrito 
na secção 4.4, e que este foi configurado para a gravação pretendida utilizando o software adicio-
nal.
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1. Preparar a pele

- Rape todos os pelos da zona onde serão 
aplicados os elétrodos.

- Limpe e esfregue a pele com uma com-
pressa de algodão embebida em álcool 
(desnaturado a 75%).

2.  Ligar os elétrodos a cada conetor  
de elétrodo

3. Retirar o plástico dos elétrodos
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4. Ligar o dispositivo ao doente

- Certifique-se que os adesivos aderem corretamente à pele
- Certifique-se que não existe ar entre o adesivo e a pele
- Certifique-se que não existem pelos por baixo do elétrodo
- O contorno a tracejado ilustra posicionamentos alternativos do C3+.

Coloque o C3+ na linha  
média sobre o esterno
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5. Iniciar a gravação

- Pressione o botão
- A luz verde piscará
- O C3+ começa a gravar

4.3 Após a utilização

1. Depois de a gravação terminar, retire o dispositivo do doente (o doente pode já tê-lo feito).
2. Retire os elétrodos de ECG e elimine-os.
3. Ligue o C3+ a um PC através do cabo USB.
4. Extraia as gravações através do software adicional.
5. Limpe e armazene o C3+, de acordo com as instruções apresentadas nas secções 4.5 e 5.2.



21

4.4 Carregamento

O C3+ carrega automaticamente quando ligado a um carregador USB padrão ou a um PC através do 
cabo USB. O C3+ pode carregar mais lentamente quando ligado a um PC. Este dispositivo requer 
uma voltagem de alimentação de 4,75V – 5,5V em corrente contínua.
Qualquer carregador utilizado tem de ser um carregador certificado e em conformidade com a norma 
IEC 60601-1.

Para carregar, proceda às seguintes ações (potencialmente ao mesmo tempo que a extração de 
dados utilizando o software adicional):

1. Retire quaisquer elétrodos de ECG que estejam ligados ao C3+.
2. Ligue o C3+ a um carregador ou a um PC com o cabo USB. 

Nunca faça isto enquanto o utilizador ou o doente estiver em contacto com os conectores de 
elétrodo.

3. Mantenha a ligação USB com o carregador ou PC até o indicador luminoso ficar continua-
mente verde.

4.5 Limpeza

Para proteger os doentes contra qualquer risco de contaminação cruzada, o C3+ deverá ser limpo e 
desinfetado quando da preparação para um novo doente (não é necessário esterilizar). 

Para limpar
1.  Aplique um sabão líquido não abrasivo num pano macio limpo.
2.  Limpe cuidadosamente o C3+. 
Para desinfetar
3.  Aplique álcool isopropílico a 75% num pano macio limpo.
4.  Limpe cuidadosamente o C3+. 

NÃO utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes, tais como acetona.
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4.6 Perguntas frequentes

1.1.   Como sei que a bateria do dispositivo está totalmente carregada? 
O LED estará continuamente verde, quando o C3+ estiver ligado a uma fonte de energia e 
totalmente carregado.

1.2.   A data e hora da minha gravação estavam erradas. Como posso resolver este problema? 
O C3+ possui um relógio interno que efetua uma comparação com o relógio do PC, quando se 
prepara o dispositivo para um novo doente. Se a hora estiver incorreta, configure o dispositivo 
para um novo doente, e o dispositivo acertará automaticamente o relógio de acordo com o 
relógio do PC.

1.3.   Preciso de um software para descarregar os dados da gravação do C3+? 
Sim. No mínimo, precisará do software adicional, que poderá descarregar em www.cortrium.
com

1.4.   O meu C3+ não se liga. O que pode estar a causar este problema?  
Se a bateria estiver descarregada, não será possível ligar o C3+. 
Carregue o dispositivo, utilizando o cabo USB, e espere que o LED fique verde.
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5. Manutenção, armazenamento e eliminação

5.1 Manutenção

O dispositivo C3+ não contém peças reparáveis ou substituíveis pelo utilizador, não pode ser aberto 
e não requer manutenção de rotina. Se surgir algum problema com o C3+, contacte a Cortrium ou o 
seu fornecedor local.

Contactos do serviço de apoio da Cortrium:
Cortrium ApS - Erik Husfeldts Vej 7 - DK-2630 Taastrup - Dinamarca
e-mail: support@cortrium.com - Website: www.cortrium.com

5.2 Armazenamento

Não armazene o C3+ em locais em que o dispositivo possa estar exposto a:

• Temperaturas inferiores a -25° ou superiores a 70° Celsius
• Humidade do ar exterior entre 10 - 95%
• Forte contaminação por sujidade e outros agentes estranhos
• Água corrente
• Forças eletromagnéticas fortes

5.3 Garantia

O C3+ possui uma garantia de 2 anos a partir da data da compra.

5.4 Eliminação

O C3+ deve ser desmantelado quando expirar o período de vida útil. O C3+ deve ser eliminado de 
acordo com a diretiva REEE da UE relativamente a resíduos eletrónicos.1

1  Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de julho de 2012 relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).
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6. Informações técnicas e regulatórias

6.1 Especificações técnicas

Técnicas

Tipo de gravador de ECG Holter, ECG portátil

Número de canais 3

Tempo de utilização Até 7 dias

Formato de gravação Contínuo

Necessidade energética Polímero de lítio, 3,7 V, 520 mAh

Dimensões 85 x 80 x 15 mm

Peso 32 gramas

Frequência de amostragem 256 Hz

Impedância de entrada 10 Mohm

Resolução 24 bit

Padrão de desempenho Verificação de design IEC 60601-2-47

Segurança

Padrão de segurança IEC 60601-1 Segurança básica &  
Desempenho essencial IEC 60601 2 47
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Biológicas

Substâncias medicamentosas N/A

Tecido N/A

Líquidos corporais em contacto com o 
dispositivo

N/A

Tipo de contacto com pele intacta Não invasivo

Duração do contacto com a pele Até 7 dias de contacto contínuo

Contacto com membranas mucosas N/A

Estéril ou não estéril Não estéril

Compatibilidade biológica ISO 10993-5
ISO 10993-10

Clínicas

Objetivo médico ECG portátil

Uso único / reutilizável Monitor reutilizável / recarregável

Padrão de gravação Holter

Formato de gravação Contínuo

Posicionamento pretendido Linha média, sobre o esterno

Período de gravação Até 7 dias com uma única carga
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6.2 Informações regulatórias

O C3+ é um dispositivo médico de classe IIa, de acordo com 93/42/CEE. O C3+ está em  
conformidade com as seguintes normas produto:

DS/EN 60601-1-1 Regras de segurança para sistemas elétricos de medicina

DS/EN 60601-1-2 Compatibilidade eletromagnética

DS/EN 60601-1-6 Aptidão ao uso de equipamento elétrico para medicina

DS/EN 60601-1-11 Requisitos para equipamentos elétricos para medicina e sistemas 
elétricos para medicina usados em cuidados de saúde no domicílio

DS/EN 60601-2-47 Regras particulares para a segurança e desempenho essencial de 
sistemas eletrocardiográficos ambulatórios

DS/EN 62366-1 Aplicação de engenharia de aptidão à utilização em dispositivos 
médicos

DS/EN ISO 10993-1 Avaliação biológica dos dispositivos médicos

DS/EN ISO 15223-1 Símbolos a utilizar nos rótulos, rotulagem e informação a fornecer 
com os dispositivos médicos

DS/EN 1041 Informação fornecida pelo fabricante com os dispositivos médicos
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DS/EN 62304 Software para dispositivos médicos - processos do ciclo de vida do 
software

DS/EN ISO 14971 Aplicação da gestão de risco aos dispositivos médicos

EN 301 489-17 V3.1.1 Norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para  
equipamentos de rádio; Parte 17

EN 300 328 V2.1.1 Sistemas de transmissão em banda larga; Equipamentos de  
transmissão de dados operando na faixa ISM dos 2,4 GHz

6.3 Incidentes graves

Em caso de incidentes graves com o dispositivo, contacte as autoridades locais competentes, assim 
como a Cortrium support@cortrium.com, de imediato.

6.4 Declaração de conformidade

O C3+ está em conformidade com os requisitos essenciais e disposições do Regulamento dos 
Dispositivos Médicos (RDM) UE.2

2  REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5 de abril de 2017. 
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