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INTRODUÇÃO
Introdução às Instruções de Uso (IFU)

Este IFU contém as instruções de uso para a instalação e operação do CoroFlow™ Cardiovascular System, versão 3.01. Para operação de outros 
dispositivos usados em conjunto com o CoroFlow™, consulte as IFU de cada um desses dispositivos para obter detalhes sobre informações de manuseio e 
segurança.

As seguintes abreviações e termos são usados neste IFU:

▪ AO Pressão Aórtica
▪ Cath lab Laboratório de cateterismo
▪ PCI Intervenção coronária percutânea
▪ FFR Reserva de Fluxo Fracionada (Pd / Pa, medido na hiperemia máxima) – Fractional Flow Reserve
▪ RFR Rácio do ciclo completo em repouso – Resting Full Cycle Ratio
▪ CFR Reserva de fluxo coronário – Coronary Flow Reserve
▪ PB-CFR CFR com limite de pressão – Pressure Bouded CFR
▪ IMR Índice de Resistência Microvascular – Index of Microvascular Resistence
▪ BRI Índice de Resistência da Linha de Base – Baseline Resistence Index
▪ RRR Relação de Reserva Resistiva – Resistive Reserve Ratio
▪ Tau Constante de relaxamento
▪ IFU Instruções de uso
▪ Pa Pressão proximal
▪ Pd Pressão distal
▪ PW Transdutor de pressão Abbott PressureWire® ou pressão de encravamento na artéria coronária (em fórmulas)
▪ Wi-Box Transmissor Abbott de pressão aórtica por tecnologia sem fios
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
visão global

O Sistema Cardiovascular CoroFlow™ é um software usado para recolher, calcular, apresentar e 
armazenar parâmetros fisiológicos medidos pelo PressureWire e Wi-box da Abbott Medical. Os 
parâmetros incluem Pa, Pd, FFR, Pd / Pa, RFR, CFR, IMR, RRR, Fluxo Absoluto, Resistência Absoluta, dP / 
dt, temperatura intravascular. O CoroFlow™ é instalado num computador pessoal e recebe dados de 
medição sem fio através do CoroHub™ Receiver. As informações são exibidas no ecrã do computador 
ou podem, opcionalmente, ser transmitidas para um monitor do laboratório de hemodinâmica. Os 
dados podem ser armazenados numa unidade de armazenamento local ou transferidos para um local 
de rede.

Indicação de uso

O CoroFlowTM é indicado para fornecer informações hemodinâmicas para uso no diagnóstico de pacientes com doenças cardiovasculares.

Uso pretendido

O CoroFlowTM destina-se ao uso em cateterismo e laboratórios especializados cardiovasculares relacionados para calcular e exibir vários parâmetros 
fisiológicos com base na saída de um ou mais dispositivos de medição.

Contra-indicação

O sistema não possui funções de alarme do paciente. Não use para monitorização de sinais cardíacos / vitais.

CoroFlow™ Software no PC CoroHub™ Receiver
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IFU eletrônico

Depósito de lixo eletrónico. Eliminação de acordo 

com WEEE

Número do artigo do produto

Número de série

Fabricante

COROHUB™ SÍMBOLOS
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PRECAUÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Cuidado: O PC e o CoroHub ™ não devem ser colocados no ambiente do paciente (a 1,5 m do paciente).

Cuidado: Para operação de outros dispositivos usados em conjunto com o CoroFlow™, consulte a IFU de cada um desses dispositivos para obter detalhes 
sobre indicação, manuseio e informações de segurança.

Cuidado: Recomenda-se garantir rotinas locais para backup de dados das gravações armazenadas. O CoroFlow™ não cria backup dos dados 
armazenados.

Cuidado: Sempre verifique os requisitos mínimos de desempenho no PC para garantir a compatibilidade com o CoroFlow™.

Cuidado: É recomendável instalar o CoroFlow™ num PC com bateria para evitar interrupções em caso de falta de energia.

Cuidado: Reveja sempre e confirme manualmente que as posições do cursor e os batimentos cardíacos detectados são válidos.

Cuidado: Confirme se a Wi-Box correta está selecionada confirmando manualmente o número de identificação da Wi-Box com a Wi-Box no 
laboratório.

Cuidado: Alterar as configurações dos parâmetros para fora dos intervalos definidos por omissão pode afetar o desempenho da medição, apenas para 
fins de pesquisa.

Cuidado: Para ser usado unicamente por profissionais de saúde

Cuidado: O uso de um local de rede para armazenar dados pode causar riscos não identificados anteriormente, se a rede não funcionar corretamente.
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Cuidado: A montagem dos sistemas elétricos médicos e as modificações durante a vida útil real requerem avaliação dos requisitos de 
acordo com a série padrão IEC 60601-1.

Cuidado: O CoroHub™ não possui peças que possam ser reparadas e não requer manutenção de campo. Nenhuma modificação ou 
adulteração do CoroHub ™ é permitida.

Cuidado: O CoroHub™ não deve ser imerso em líquido.

Cuidado: O CoroHub™ não deve ser usado se estiver sujeito a danos

PRECAUÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, EMC

AVISO: O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. 
Se tal uso for necessário, este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.

AVISO: O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pela Coroventis pode resultar em aumento das emissões 
eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em operação inadequada.

AVISO: O equipamento de comunicação portátil de RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) deve ser usado a uma 
distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do CoroFlow, incluindo os cabos especificados pela Coroventis. Caso contrário, poderá 
resultar em degradação do desempenho deste equipamento.

NOTA: As características de emissão deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11, classe A). Se for 
usado em um ambiente para o qual o CISPR 11 classe B é normalmente necessário, este equipamento pode não oferecer proteção adequada aos 
serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento.

8
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ORIENTAÇÃO SOBRE EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

Nota: O CoroFlow deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado aqui. O cliente ou usuário do CoroFlow deve garantir que ele 
seja usado nesse ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente EMC

RF emissions 

IEC 60601-1-2:2015 and FCC Part 15B

EN55032/CISPR 16-2-3:2010+A1

Group 1

EN55032 Class B

FCC Part15B Class B

As emissões de RF do CoroFlow são muito baixas e provavelmente não causam 

interferências em equipamentos eletrônicos próximos.

O CoroFlow é adequado para uso em todos os estabelecimentos que não sejam 

domésticos e aqueles diretamente conectados à rede pública de fornecimento de 

energia de baixa tensão que fornece edifícios para fins domésticos.
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ORIENTAÇÃO IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
Nota: O CoroFlow deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado aqui. O cliente ou usuário do CoroFlow deve garantir que ele seja usado 
nesse ambiente.

Teste de imunidade IEC 60601Nível de 

teste

Nível de 

conformidade

Orientação sobre o ambiente da EMC

Electrostatic discharge (ESD)

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-2:2019

±8 kV direct contact

±15 kV direct air

Cumpre Os pisos devem ser de madeira, concreto ou telha cerâmica. Se o chão for coberto 

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

Immunity to proximity fields from RF 

communications equipment

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

385MHz to 5,8GHz

9-28V/m

Cumpre Pode ocorrer interferência na banda de 2,4 GHz

Radiated RF

IEC 60601-1-2:2015

IEC 61000-4-3:2006+A1+A2

80 MHz to 6 GHz

3V/m

3 V/m As intensidades de campo dos transmissores fixos de RF, conforme determinado por 

uma pesquisa eletromagnética no local, devem ser menores que o nível de 

conformidade em cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência nas 

proximidades do equipamento marcado com o seguinte símbolo:
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO
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PRÉ-REQUISITOS

Cathlab
▪ PressureWire disponível (versão sem fio) 

▪ Transmissor AO (Wi-Box) instalado entre o transdutor AO e o registador de sinais hemodinâmicos

▪ Conexão opcional a monitores (resolução DVI / HDMI 1920x1080)

Requisitos mínimos PC da estação de trabalho
▪ CPU Intel Core i5 ou melhor, 8 GB de RAM, 128 GB de disco rígido
▪ 4 portas USB
▪ Windows 7/10
▪ Resolução de ecrã: Full HD (1920x1080)
▪ Acesso opcional à unidade de rede compartilhada ou nuvem digital (Cloud) para armazenamento 

centralizado de dados
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CONTEÚDO DO PACOTE DE INSTALAÇÃO

Receptor CoroHub™ Cabo USB Software CoroFlow™ 

e 

Drivers de software 

para CoroHub

Controlo remoto Air 

Mouse com receptor 

USB e pilhas
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INSTALAÇÃO DE SOFTWARE

1. Efetue login no PC com direitos de administrador do 
sistema

2. Insira a pen USB com o software CoroFlow™ na porta USB

3. Clique duas vezes em setup.exe e siga as instruções no 
ecrã

4. Após a conclusão da instalação, o CoroFlow.exe pode ser 
iniciado no menu Iniciar do Windows. É recomendável criar 
um atalho na área de trabalho do Windows para acesso 
rápido Coroflow.exe



15CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

WINDOWS CONFIGURAÇÃO

Para garantir a operação ininterrupta do CoroFlow™ no Windows:

▪ Importante para PCs portáteis: Assegure-se de que nas configurações de energia do painel de 
controlo (energia), está escolhido o esquema de energia de alto desempenho. Alguns PCs portáteis 
podem diminuir o desempenho da CPU para economizar bateria e isso pode fazer com que o 
CoroFlow™ diminua a velocidade e perca o desempenho em tempo real. Opcionalmente, use o PC 
portátil com a fonte de alimentação sempre ligada.

▪ Programe as atualizações do Windows para ocorrer fora do horário laboral, não durante o uso do 
CoroFlow™

▪ Em Painel de controlo / Configurações de energia - Desativar a ação do botão liga / desliga 
(para evitar desligar acidentalmente o PC usando o botão liga / desliga no controle remoto)

▪ Assegure-se de que o tipo de letra Arial Narrow está instalado no computador
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DICOM CONFIGURAÇÃO
1. Inicie o software CoroFlow™

2. Abra Configurações clicando no ícone de ferramentas no canto superior direito

3. Clique na aba DICOM

4. Defina as configurações da Lista de trabalho DICOM e da C-Store:

Lista de trabalho (recuperação de pacientes agendados para estudo)

Local AE title Nome da Entidade de Aplicativo Local, por omissão: CLIENT

Remote AE title Nome da Entidade de Aplicativo do servidor da Lista de Trabalho, por omissão: SERVIDOR

Remote host Endereço IP do servidor da lista de trabalho

Remote port Porta usada pelo servidor da lista de trabalho

Max Results Número máximo de resultados da consulta

Timeout (ms) Tempo limite da consulta, padrão 5000ms (5s)

Modality Mostrar pacientes agendados para esta entidade. Por emissão: TUDO

Date Mostrar pacientes agendados apenas para a data atual (Hoje) ou 1-3 dias antes e depois da data 

atual
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DICOM CONFIGURAÇÃO

C-Store (Armazene no arquivo de imagens DICOM, uma imagem do ecrã com os resultados da medição)

Local AE title Nome da Entidade Aplicação Local, por missão: CLIENT

Remote AE title Nome da Entidade Aplicação, Servidor de armazenamento de imagem DICOM, por omissão: 

SERVIDOR

Remote host Endereço IP do servidor de armazenamento de imagens DICOM

Remote port Porta usada pelo servidor de armazenamento de imagem DICOM

Modality Modalidade da imagem de ecrã armazenada. Por omissão: XA

Timeout (ms) Limite do tempo de resposta de armazenamento. Por omissão: 5000ms (5s)



18CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

CONFIGURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO EM REDE
▪ Por omissão, o CoroFlow™ salva todos os dados de medição no disco rígido local em:

C:\COROVENTIS\DOWNLOAD\

▪ Para mudar para outro local de rede:

1. Inicie o software CoroFlow™

2. Abra Configurações clicando no ícone de ferramentas no canto superior direito

3. Na aba Geral, clique no ícone Caminho do Arquivo

4. Navegue até o local de rede desejado e clique em Pasta Atual

5. Assegure-se de que o utilizador CoroFlow™ tem acesso ao caminho de rede selecionado e 
de que há espaço de armazenamento livre suficiente (aproximadamente 5 MB / paciente)
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INSTALAÇÃO DO COROHUB™

1. Efetue login no PC com direitos de administrador do sistema

2. Insira a pen USB com os drivers CoroHub™ no PC

3. Conecte a unidade receptora CoroHub™ a uma porta USB livre usando o cabo USB 
incluído

4. Abra o "Gerenciador de dispositivos" no painel de controlo do Windows

5. Na lista de dispositivos USB, localize os dispositivos USB “SJM AO USB Receiver” e “SJM 
PW USB Receiver”

6. Clique com o botão direito do mouse em cada dispositivo e selecione "atualizar driver"

7. Direcione o Windows para a pasta 'CoroHub Drivers’ na pen USB CoroFlow

8. Aceitar driver quando solicitado

9. Repita as etapas de 6 a 8 para o receptor USB SJM AO e o receptor USB PW SJM
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INSTALAÇÃO DO COROHUB™ cont.

10. Coloque o receptor CoroHub™ no campo de visão e a uma distância de entre 5 a 10 metros da mesa da sala de cateterismo

11. Opcionalmente, use o adesivo de velcro incluido para conectar o CoroHub™ à janela de vidro que separa a sala de cateterismo da 
sala de controlo.

CUIDADO: O PC e o CoroHub ™ não devem ser colocados no ambiente do paciente 

(> 1,5 m do paciente)

Sala de controlo Cathlab
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INSTALAÇÃO DO AIR MOUSE
1. Remova o controlo remoto da caixa de embalagem

2. Abra o compartimento das pilhas e remova o receptor USB do lado interno da tampa

3. Coloque as pilhas

4. Insira o receptor USB no PC - os drivers são instalados automaticamente

5. Assegure-se de que o PC com receptor USB está localizado a ~ 5m do controlo remoto

Ligar / desligar o 
controle remoto

Clique 
Para cima / para baixo: aumentar / 
diminuir o zoom
Esquerda / Direita: Mover marcador



22CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

CONECTANDO AO MONITOR EXTERNO

▪ Para uma visualização ideal, o PC CoroFlow™ pode ser conectado a um monitor externo no laboratório de cateterismo

▪ A conexão é preferencialmente feita através de um interruptor de imagem na sala de controlo

▪ Nota: Os ecrãs e o comutador de imagens devem suportar uma resolução de Full HD (1920x1080)

Sala de controlo Cathlab
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REMOÇÃO DO COROFLOW

Procedimento para remover o software CoroFlow do PC:

1. Use o Painel de Controle do Windows Adicionar / Remover Software para 
remover programas

2. Use o Windows Explorer para excluir manualmente todos os arquivos de dados 
do paciente associados localizados no caminho do arquivo do CoroFlow, conforme 
definido no menu CONFIGURAÇÃO



24CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

DESCRIÇÃO DO SOFTWARE
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ
O sistema CoroFlow™ é dividido em 5 vistas de ecrã principais:

1. Room Selecione Configuração da sala / Conectar ao AO-Source

2. Patient Abra gravações armazenadas ou inicie um novo procedimento inserindo 
informações do paciente / assunto

3. Live Vista principal de medição para pressão / temperatura em tempo real

4. Review Ecrã de revisão para revisão / edição / exportação de gravações

5. Research Tela de pesquisa para extração e exportação de parâmetros de dados 
importantes

Além das visualizações principais, a visualização Configurações pode ser aberta 
clicando no ícone de ferramentas no canto superior direito
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: SALA (ROOM)

Fontes AO detetadas

(Wi-Box) Botão 
Actualizar
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: PACIENTE (PATIENT)

Iniciar novo caso

Abrir caso existente

Editar informações 
do paciente

Atualizar lista

Excluir paciente

Filtros de pesquisa

Paciente ativo



28CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: LIVE, MODO FFR

AO Info

Informação do PressureWire

Equalizar pressões

Pd / Pa

Seletor de modo 

de medição

Artéria

Gráfico de 

pressão

Gráfico de 

tendência

Pd/Pa

Abrir guia

Fase do 

proc.

Taxa de 

varrimento

do ecrã

Frequência

cardíaca

Iniciar Pullback

Iniciar / Parar gravação
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: REVISÃO (REVIEW), 
MODO FFR

Informações FFR

Informações Pd / Pa

CFR com limite de pressão

Ocultar / Mostrar lista de 

gravações

Voltar ao ecrã Live

Gráfico de 

pressão

Gráfico de 

tendência

Pd/Pa
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: REVISÃO (REVIEW)

Exibir/editar anotação/detalhes de gravação, adicionar/remover cursores configuráveis pelo utilizador

Reduzir o zoom

Aumentar o Zoom

Colocar o cursor nas posições iniciais

Adicionar/remover cursor Pd/Pa

Bloquear/Desbloquear Gravação

X: Posição(ões) do Cursor           D: Tempo entre os cursores

Barra de opções, alterne para Informações de gravação e Visualização da lista de gravação
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ORGANIZAÇÃO DO ECRÃ: PROCURA (RESEARCH)

▪ Estudo a procurar

▪ Incluir apenas gravações 

protegidas

▪ Incluir / excluir informações do 

paciente

▪ Comece a extrair os dados 

principais

▪ Exportar dados chave para 

um ficheiro Excel csv

▪ Filtros de parâmetros

▪ Aplicar filtro

▪ Exportação de dados de 

origem

Matriz de parâmetros-chave
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GUIA DE PROCEDIMENTO

1 2 3
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1. SELECIONAR SALA / FONTE AO

1. Clique em Menu da sala, caixas Wi-box no alcance do rádio são 

exibidas

2. Clique no ícone Atualizar, se necessário

3. Selecione Room / AO Source clicando em Connect

▪ Clique em Definir como padrão (use as default) para saltar esta etapa 

da próxima vez

▪ Opcional - Clique e insira um novo nome de sala para simplificar a 

conexão na próxima vez

Cuidado: Confirme se a Wi-Box correta está selecionada, correspondendo manualmente o 

número de ID da Wi-Box com a Wi-Box no laboratório
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2. REGISTAR NOVO PACIENTE - MANUALMENTE

1. Clique no menu do paciente (Patient)

2. Clique em Novo (New)

3. Insira as informações do paciente

4. Opcionalmente, insira as características 

da linha de base e as informações de 

tratamento

5. Clique em + Nova medição (New 

Measurement)
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2. REGISTAR NOVO PACIENTE - LISTA DE TRABALHO 
DICOM

1. Clique no menu do paciente (Patient)

2. Clique em Novo (New)

3. Clique no ícone Connect

4. Selecione paciente agendado e clique em 

Selecionar

5. Opcionalmente, insira as características 

base e as informações de tratamento

6. Clique em Nova Medida (New 

Measurement)
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3. ZERO AO
Se o Guia estiver ativado, ele inicia automaticamente na etapa 1:

Coloque o transdutor AO no nível do coração, aberto ao ar e clique em ZERO AO
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4. CONECTE O FIO DE PRESSÃO

Lave a bobina da embalagem com solução salina, Clique CONNECT PW 

(PressureWire)
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Ligue o PressureWire (dentro de 60 segundos)

4. CONECTE O FIO DE PRESSÃO cont.

Nota: 

A ordem é importante, PRIMEIRO clique em "Connect PW" no CoroFlow™ 

E SÓ DEPOIS,

ligue o PressureWire
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5. EQUALIZAR PRESSÕES

Avance o PressureWire para a abertura do cateter, faça flush do cateter e clique em 

EQUALIZE

Nota: Para garantir a medição correta da pressão FFR, Pd / Pa, os valores de RFR 

não serão exibidos e não é possível registar pressões até depois da Equalização.
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ALTERNATIVA ZERO, CONECTAR, EQUALIZAR

A qualquer momento, posicionando o cursor sobre os 

campos AO e PW revelará botões para ZERO e 

CONNECT AO and PW

Clicar em EQUALIZE também equalizará diretamente as 

pressões

Reinicie o GUIA a qualquer momento clicando em
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6. SELECIONE O MODO DE MEDIÇÃO

RFR

AbsFlow

CFR/IMR

IMR

Temp

dP/dt

FFR

Clique no Seletor de modo para 
selecionar o modo de medição:
▪ FFR
▪ RFR
▪ AbsFlow
▪ CFR & IMR
▪ IMR 
▪ Temperature
▪ dP/dt & Tau
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FFR: GRAVAR (REC)

▪ Clique em Rec para gravar

▪ Clique em Marcador (Marker) 
[M] para colocar o marcador

▪ Adicione opcionalmente 
informações do marcador

▪ Clique em Parar (Stop) para 
rever a gravação

Definir marcador      Adicionar informações do marcador
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FFR: PULLBACK

▪ Validar a posição do cursor

▪ Definir notas do procedimento

▪ Adicione opcionalmente um cursor 
Pd/Pa

▪ Opcionalmente, clique com o botão 
direito do mouse no gráfico para 
adicionar / editar o marcador

▪ Opcionalmente, proteja a gravação 
(símbolo de cadeado)

▪ Clique em LIVE para voltar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as posições do cursor são válidas
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FFR: PULLBACK 

▪ Clique em Pullback para 
gravar uma retirada do fio  
(Pullback)

▪ A escala é maximizada e o 
filtro de pressão é definido 
como 1 ciclo cardíaco

▪ Clique em Parar para rever 
a gravação da retirada do 
fio
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FFR: REVISÃO PULLBACK

▪ Os cursores FFR e Pd / Pa são 
colocados automaticamente em 
Min e Max Pd / Pa

▪ Validar posições do cursor

▪ Definir notas do procedimento

▪ Opcionalmente, proteja a 
gravação (símbolo de 
cadeado)

▪ Clique em LIVE para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as posições do 

cursor são válidas
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RFR: MEDIDA RÁPIDA

▪ Confirme a equalização correta 
da pressão proximal com formas 
de onda de pressão sobrepostas

▪ Selecione o modo RFR

▪ Avance distalmente à lesão

▪ Clique no botão RFR para iniciar

▪ O sistema captura os próximos 5 
batimentos cardíacos 
automaticamente

Atenção:

Confirme sempre se a equalização é 

válida
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RFR: REVISÃO DE MEDIDA RÁPIDA

▪ Confirme formas de onda 
válidas e posições de marcador

▪ Definir notas do procedimento

▪ Opcionalmente, proteja a 
gravação (símbolo de 
cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as curvas de pressão 

e as posições do cursor são válidas
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RFR: GRAVAR PULLBACK 

▪ Confirme a equalização 
correta da pressão proximal 
com formas de onda de 
pressão sobrepostas

▪ Selecione o modo RFR

▪ Coloque o fio distal no vaso

▪ Clique em Pullback

▪ A escala é maximizada e a 
média é definida como 1 ciclo 
cardíaco

▪ Puxe o fio para trás 
lentamente até ao cateter

▪ Clique em Stop para rever a 
gravação Pullback
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RFR: REVISÃO DE PULLBACK

▪ Validar posições do cursor e 
qualidade da forma de onda

▪ Definir notas do procedimento

▪ Opcionalmente, proteja a 
gravação (símbolo de 
cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as curvas de pressão 

e as posições do cursor são válidas
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GRAVAR FLUXO ABSOLUTO

▪ Coloque o fio distalmente por 
dentro do cateter de infusão

▪ Calibre a Temperatura (Zero 
Temp)

▪ Inicie a bomba de infusão

▪ Clique em Rec para gravar

▪ Aguarde temperatura estável da 
mistura

▪ Puxe o fio para trás e meça a 
temperatura da infusão

▪ Parar a infusão – aguarde que a 
temperatura volte à linha de base

▪ Clique em Stop para rever a 
gravação
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REVISÃO FLUXO ABSOLUTO

▪ Coloque o cursor TMix na 
temperatura de mistura em 
estado estacionário

▪ Coloque o cursor Tinf na 
temperatura de infusão em 
estado estacionário

▪ Verificar taxa de infusão

▪ Opcionalmente, proteja a 
gravação (símbolo de 
cadeado)

▪ Opcionalmente, clique com o 
botão direito do mouse no 
gráfico para adicionar / 
editar o marcador

▪ Clique em LIVE para retornar 
à visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as posições 

do cursor são válidas

Temperatura de mistura, TMix Temperatura de infusão, TInf

Q(L/min)

R(mmHg/(L/min))
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GRAVAR CFR & IMR

▪ Avance o fio distalmente

▪ Faça flush e encha o cateter guia 

com solução salina

▪ Clique em Iniciar

▪ Injete vigorosamente 3cc

▪ Feche a válvula, aguarde

▪ Injete novamente quando 

solicitado

▪ Repita 3 vezes em repouso e 3 

vezes em hiperemia máxima

▪ Clique em Pressione para 

finalizar e salvar
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REVISÃO CFR E IMR

▪ Validar a posição do cursor

▪ Definir notas do procedimento

▪ Adicione opcionalmente um cursor Pd / Pa

▪ Opcionalmente, clique no valor da TMN para 
apagá-lo

▪ Opcionalmente, proteja a gravação (símbolo 
de cadeado)

▪ Clique em Continuar para retomar a 
gravação do mesmo caso

▪ Clique em Live para retornar à visualização 
ao vivo

▪ Nota: Se a variabilidade da TMN for muito 
alta, a TMN média será destacada em 
amarelo

Atenção:

Confirme sempre se as posições do 

cursor são válidas
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GRAVAR IMR

▪ Avance o fio distalmente

▪ Induza hiperemia

▪ Faça flush do cateter guia e encha 
com solução salina

▪ Clique em Iniciar

▪ Injete vigorosamente 3cc

▪ Feche a válvula, aguarde

▪ Injete novamente quando solicitado

▪ Repita 3 vezes com hiperemia 
máxima

▪ Clique em Pressione para Finalizar e 
Guardar (Click to End and Save)
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REVISÃO IMR

Atenção:

Confirme sempre se as posições do 

cursor são válidas

▪ Validar a posição do cursor

▪ Definir notas do procedimento

▪ Opcionalmente, clique no valor da TMN para 

apagá-lo

▪ Opcionalmente, proteja a gravação (símbolo 

de cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à visualização 

ao vivo

▪ Nota: Se a variabilidade da TMN for alta, a 

TMN média será destacada em amarelo



56CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

GRAVAR TEMPERATURA

▪ Clique em Rec para gravar

▪ Clique em Marcador (Marker) 
[M] para colocar o marcador

▪ Adicione opcionalmente 
informações do marcador

▪ Clique em Stop para rever a 
gravação
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REVISÃO TEMPERATURA

▪ Validar a posição do cursor

▪ Definir notas do procedimento

▪ Opcionalmente, clique com o botão 
direito do mouse no gráfico para 
adicionar / editar o marcador

▪ Opcionalmente, proteja a gravação 

(símbolo de cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as posições do 

cursor são válidas
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GRAVAR DP/DT E TAU

▪ Clique em Rec para gravar

▪ Clique em Marcador (Marker) 
[M] para colocar o marcador

▪ Adicione opcionalmente 
informações do marcador

▪ Clique em Stop para rever a 
gravação
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REVER DP/DT

▪ Clique com o botão direito do 
mouse para remover os 
marcadores dp / dt max / min 

▪ Clique com o botão esquerdo para 
adicionar marcadores dp / dt max 
/ min

▪ Max / Min médio é atualizado 
quando os batimentos são 
selecionados ou desselecionados

▪ Opcionalmente, proteja a 
gravação (símbolo de cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção:

Confirme sempre se as posições do 

cursor e os batimentos selecionados 

são válidos



60CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

REVER DP/DT E TAU

▪ Ativar o traçado Tau no menu 
Configurações (Settings)

▪ Clique com o botão direito do mouse 
para desmarcar o marcador dp / dt 
max / min

▪ Clique com o botão esquerdo para 
selecionar o marcador dp / dt max 
/ min

▪ Max / Min e Tau médios são 
atualizados quando as batidas são 
selecionadas / desmarcadas

▪ Opcionalmente, proteja a gravação 
(símbolo de cadeado)

▪ Clique em Live para retornar à 
visualização ao vivo

Atenção: Confirme sempre se as 

posições do cursor e os batimentos 

selecionados são válidos
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EXPORTAR GRAVAÇÃO
1. Abra a guia Revisão (Review)

2. Clique na barra Opções para 
mostrar a lista de gravações

3. Clique em Exportar (Export)

4. Selecione Exportar formato:

▪ Raw waveform, Excel CSV

▪ Resumo do resultado, Excel CSV

▪ Valores máximos e mínimos, Excel CSV

▪ Captura de tela, imagem PNG

▪ Conjunto de dados CoroFlow™

▪ DICOM

5. Clique Export
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EXPORTAR PARÂMETROS-CHAVE DO ESTUDO
1. Clique na guia Pesquisa (Research)

2. Digite o nome do estudo (em Study name) 
para pesquisar, deixe em branco todas as 
gravações no arquivo

3. Selecione para incluir apenas gravações 
bloqueadas ou todas as gravações

4. Selecione para incluir informações do 
paciente ou tornar anónimo

5. Clique em Iniciar - o campo de dados é 
preenchido com todos os principais 
parâmetros de todos os pacientes inscritos 
no estudo selecionado, ou o arquivo inteiro

6. Insira e aplique filtros, se necessário

7. Clique em Exportar para exportar dados 
para Excel CSV

8. Clique duas vezes na linha para rever os 
dados de origem
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REPETIR GRAVAÇÃO
1. Abrir a guia de revisão (Review)

2. Clique na barra Opções para 
mostrar a lista de gravações

3. Selecione a gravação para 
reproduzir

4. Definir loop de gravação ou 
repetição única

5. Clique no botão Reproduzir / Pausar

6. A exibição ao vivo é exibida com 
uma repetição da gravação 
selecionada

7. Durante a reprodução de uma 
gravação é visível na parte superior 
do ecrã o sinal Recording Replay

8. Para interromper a reprodução, 
clique no sinal Recording Replay ou 
no botão Reproduzir / Pausar
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ALTERAR ESCALAS DO GRÁFICO / TAXA DE VARRIMENTO

Escala Y:

▪ Clique no gráfico

▪ Use as setas para definir max 
/ min

ou

▪ Clique em Escala automática
(Autoscale)

Escala X / taxa de varrimento:

▪ Clique no botão Taxa de 
varrimento

▪ Selecione 10/30/60/120s

Sweep rate
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DESLIGAR COROFLOW

▪ Clique no ícone de 
ferramentas para abrir o 
menu de configurações.

▪ Clique em Sair do CoroFlow

▪ Clique OK
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CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA
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CONFIGURAÇÕES GERAIS

Configuração Descrição Valor por omissão

Archive Path Caminho da base de dados CoroFlow™. Unidade local ou de rede / nuvem C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Auto Export Se ativado, o CoroFlow™ guarda automaticamente os dados no caminho de 

exportação usando o formato Exportar quando uma gravação é interrompida

Off

Export Path Caminho para exportação automática de dados C:\COROVENTIS\DOWNLOAD

Export Format Formato de dados para exportação automática Raw waveform

Max Recording time Tempo após o qual o CoroFlow™ pára automaticamente a gravação. 10min-2hours 10 Minutos

Zero temp at Equalize Se ativado, o CoroFlow™ zera automaticamente a temperatura em Equalize On

Setup Guide Se ativado, o Guia de configuração é exibido ao iniciar uma nova medição. On

Display Update Mode Modos de atualização do ecrã: role da direita para a esquerda ou varra da 

esquerda para a direita

Scroll

Battery status Exibir estado da bateria / aviso da bateria se o PC não estiver ligado à rede 

elétrica

On

Offline Mode Se ativado, o CoroFlow™ não se tenta conectar ao CoroHub™ na inicialização Off
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CONFIGURAÇÕES DE FFR

Configuração Descrição Valor por omissão

Show Pd/Pa Ativar / desativar a janela de tendências Pd / Pa no modo FFR On

Pressure Average Duração do filtro de média de pressão expresso em batimentos cardíacos.

Definido automaticamente para 1 batimento durante a gravação CFR / IMR e durante 

Pullback

3 
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CONFIGURAÇÕES DE RFR

Configuração Descrição Valor por omissão

Beat average Número médio de batimentos cardíacos em cada novo valor de RFR no modo Live e número 

de batimentos usados no Quick Measure. No Pullback, a média de batimentos é 

automaticamente definida como 1.

5

Pd/Pa trace Ativar / desativar o traçado do Pd / Pa médio Off

Atenção:

Alterar as configurações de RFR pode afetar o desempenho da medição, apenas para fins de 

pesquisa
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CONFIGURAÇÕES CFR / IMR

Configuração Descrição Valor por omissão

Injection time limit Tempo máximo de injeção permitido (1/100 s) 60

Injection amp limit Limite mínimo admissível da diminuição da temperatura durante a injeção (ºC) -1

Time to amp limit Tempo permitido até atingir a menor temperatura de injeção (1/100 s) 400

Timeout Tempo permitido até que a temperatura retorne à linha de base (1/100 s) 800

IMR Correction Método para correção de IMR e BRI, Wedge / Yong. Ver as especificações técnicas Yong

Atenção:

Alterar as configurações de IMR / CFR pode afetar o desempenho da medição, apenas para fins 

de pesquisa
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CONFIGURAÇÕES DE FLUXO ABSOLUTO

Configuração Descrição Valor por omissão

Temp average filter Comprimento do filtro médio aplicado à temperatura após o(s) registo(s) 2

Default Inf flow Valor por omissão para débito (ou vazão) de infusão (ml/min) 25

Abs flow constant Constante para cálculo do fluxo absoluto 1.08

Lock FFR/Mix cursors Bloquear os cursores FFR e T_Mix juntos On

Atenção:

Alterar as configurações de fluxo absoluto pode afetar o desempenho da medição, apenas para 

fins de pesquisa
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CONFIGURAÇÕES DP / DT, TAU

Configuração Descrição Valor por omissão

Noise Filter Se ativado, o filtro evita a detecção de distúrbios de alta frequência na gravação dP / dt On

Filter factor Controla o quão grande desvio da mediana é permitido ao detectar Max / Min dP / dt.

O valor padrão 2 significa que picos maiores que Abs [2 x Mediana] são rejeitados como 

ruído.

2

Show Tau trace Ativar / desativar o gráfico de tendências Tau na Revisão Off

Tau Mode Modo de cálculo Tau, consultar a especificação técnica para obter detalhes ½

Atenção:

Alterando dP / dt, as configurações de Tau podem afetar o desempenho da medição, apenas 

para fins de pesquisa
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CONFIGURAÇÕES DICOM - LISTA DE TRABALHO

Configuração Descrição Valor por omissão

Local AE title Nome da Entidade de Aplicativo Local CLIENT

Remote AE title Nome da Entidade de Aplicativo do servidor da Lista de Trabalho SERVER

Remote host Endereço IP do servidor da lista de trabalho

Remote port Porta usada pelo servidor da lista de trabalho 104

Max Results Número máximo de resultados da consulta 500

Timeout (ms) Tempo limite da consulta (ms) 5000

Modality Retorno de pacientes agendados para esta modalidade (XA, OT, OCT, IVUS, FFR, ALL) ALL

Date Retornar pacientes agendados apenas para a data atual (Hoje) ou 1-3 dias antes e depois da data atual 1 Day before/after



74CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

CONFIGURAÇÕES DICOM - C-STORE

Configuração Descrição Valor padrão

Local AE title Nome da Entidade de Aplicativo Local CLIENT

Remote AE title Nome da Entidade do Aplicativo do servidor de armazenamento de imagens DICOM SERVER

Remote host Endereço IP do servidor de armazenamento de imagens DICOM

Remote port Porta usada pelo servidor de armazenamento de imagem DICOM 104

Modality Imagem armazenada como esta modalidade XA

Timeout (ms) Limite de tempo limite de armazenamento, padrão 5000ms (5s) 5000
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CONFIGURAÇÕES DO COROHUB™

▪ A lista mostra os módulos de recebimento atualmente detectados e seu modo de operação. O padrão é o 

receptor PW e o receptor AO, ambos localizados dentro do CoroHub™

▪ Clique em Reconectar o CoroHub para reconectar ao CoroHub e retomar a medição com o PressureWire e 

o Wi-Box conectados anteriormente

▪ Clique em Redefinir CoroHub (Reset CoroHub) para redefinir e reconectar ao receptor CoroHub. Nota: A 

redefinição limpa os PressureWire conectados, Equalização, parâmetros de Zero, etc.

▪ Equalização de fase: tamanho do buffer de atraso do canal atual

Atenção:

Reconectar ao CoroHub™ redefinirá as conexões do PressureWire e os parâmetros de zero / 

equalização.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Descrição do Problema Solução

Instalação

O Windows não pode instalar 

automaticamente os drivers CoroHub

1. Conecte o CoroHub ao PC

2. Abra o Gerenciador de dispositivos no painel de controlo do Windows

3. Na lista de dispositivos USB, localize o receptor USB AO e o receptor USB PW

4. Clique com o botão direito do mouse em cada dispositivo e selecione "atualizar driver"

5. Direcione o Windows para a pasta CoroHub Drivers na pen USB CoroFlow™

Windows não aceita assinatura de driver Desabilitar a aplicação de verificação de assinatura de driver do Windows

1. Abra as opções avançadas de inicialização clicando em Reiniciar enquanto mantém pressionada a tecla 

"Shift"

2. Selecione "Solucionar problemas" no menu de opções que aparece

3. Selecione "Opções avançadas"

4. Clique em "Configurações de inicialização"

5. Clique em "Reiniciar"

6. Pressione “F7” na tela de inicialização para desativar a assinatura do driver.

Os tamanhos das fontes são muito grandes 

ou distorcidos no PC

O CoroFlow™ usa fontes de tipo verdadeiro “Arial Narrow”. Se eles não estiverem instalados no computador 

de destino, as fontes podem ficar distorcidas.

Copie os arquivos de fonte do diretório "Fonts" na pen USB CoroFlow™ para C: \ Windows \ Fonts \ no 

computador de destino e reinicie o CoroFlow™
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Descrição do Problema Solução

Fonte AO

Fonte AO (Wi-Box) não encontrada. Básico 1. Verifique se a Wi-Box tem alimentado tem luz verde e está a ~ 5m do CoroHub

2. Verifique se o CoroHub está conectado à porta USB no PC

3. Clique no menu da sala no CoroFlow™

4. Clique em Atualizar

Fonte AO (Wi-Box) não encontrada. 

Avançado

1. Verifique se o CoroHub está conectado à porta USB no PC

2. Abra o menu Configurações, clique na guia CoroHub

3. Clique em Reconectar CoroHub

4. Verifique se os receptores PW e AO estão detectados e no modo Aquisição (Acquisition) ou 

Rastreamento (Tracking).

5. Se os módulos não forem detectados - reconecte o CoroHub e clique em Redefinir CoroHub (Reset)

6. Se os módulos ainda não forem detectados - reinicie o CoroFlow™ PC
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Descrição do Problema Causa / Solução

CFR/IMR

Mensagem de erro: Injeção muito lenta (> 0,6s)

Use seringa menor (3-5 ml) e bolus de injeção máximo de 3 ml.

Retire a solução salina do reservatório e injete com um movimento vigoroso.

Certifique-se de que cada injeção termine abruptamente.

Mensagem de erro: A temperatura não retornou à linha de base dentro do prazo (8s).

Faça zero à temperatura zero e tente novamente.

Mensagem de erro: A temperatura não atingiu o limite mínimo durante a injeção (-1ºC).

Faça flush do cateter-guia com solução salina fresca à temperatura ambiente antes de 

injetar.

Verifique se cateter-guia está selectivo para a artéria coronária.

Faça zero à temperatura zero e repita a injeção.
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Descrição do Problema Causa / Solução

Geral

Mensagem de erro: O desempenho da CPU é muito baixo para lidar com o fluxo de dados 

recebido, o CoroFlow™ está a armazenar muitos dados em buffer.

Causa / Solução Provável:

1. O PC está funcionando com bateria, o que pode fazer com que o 

Windows reduza o desempenho da CPU. Altere o esquema de 

economia de energia para Alto desempenho (Painel de controlo do 

Windows) ou conecte-o à rede elétrica.

2. A CPU do PC tem desempenho muito baixo para executar a 

aplicação. Atualize para PC de alto desempenho

3. O Windows está executando tarefas que consomem recursos em 

segundo plano, como o Windows Update. Reagende as 

atualizações para ocorrer quando o PC não estiver sendo usado 

com o CoroFlow™.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Descrição do Problema Causa / Solução

Mensagem de erro: O CoroHub foi desconectado.

Reconecte o CoroHub e clique em "Conectar".

Como alternativa, clique em “Usar offline” para usar o CoroFlow 

apenas para revisão / demonstração offline

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Descrição do Problema Causa / Solução

Mensagem de erro: O CoroHub não foi detectado.

Conecte o CoroHub e clique em "Repetir".

Como alternativa, clique em “Usar offline” para usar o CoroFlow 

apenas para revisão / demonstração offline

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



84CoroFlow Instruções de uso R07.2 2020

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Index Definição Referências

FFR, Fractional Flow Reserve Pd / Pa na hiperemia máxima FFR 1

RFR, Resting Full Cycle Ratio Menor relação instantânea de Pd / Pa durante o ciclo cardíaco RFR 1

Tmn, Transit Mean Time (s) Inversamente proporcional ao fluxo sanguíneo coronário. Ponto de equilíbrio da curva de diluição 

desde o início da injeção até a temperatura retornar à linha de base

CFR 1

CFR, Coronary Flow Reserve Tmn_Rest/Tmn_Hyp CFR 1

CFR_Norm, CFR normalized for epicardial disease CFR/FFR CFR 5

PB-CFR, Pressure bounded CFR Limite superior= ∆P_Hyp/∆P_Rest

Limite inferior= √(∆P_Hyp/∆P_Rest)

PB-CFR 1

IMR, Index of Microvascular Resistance Tmn_Hyp x Pd_Hyp IMR 1

IMR_Corr, IMR corrected for influence from collateral 

supply

Dois modos:

Wedge: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [(Pd – PW) / (Pa – PW)]_Hyp

Yong: Pa_Hyp x Tmn_Hyp x [1.34*Pd_Hyp/Pa_Hyp-0.32] 

IMR 6

BRI, Baseline resistance index. Microvascular Resistance at 

rest, corrected for collateral supply. 

Dois modos:

Wedge: Pa_Rest x Tmn_Rest x [(Pd - PW)/(Pa - PW)]_Rest

Yong: Pa_Rest x Tmn_Rest x [1.34*Pd_Rest/Pa_Rest-0.32] 

IMR 11

IMR 6

RRR, Resistance Reserve Ratio BRI/IMR IMR 11

Q, Absolute Flow (L/min) Q = 1.08 x T_inf/T_Mix x Inf_rate ABS 1

Q_Norm, Normalized flow (L/min) Q/FFR ABS 4

R, Absolute Resistance (mmHg*min/L) Pd/Q ABS 4

Wot, Wash out time (s) Tempo de retorno da temperatura à linha de base após a injeção em bolus Novel

Wor, Wash out ratio (s) Wot_Rest/Wot_Hyp Novel

Tau, Diastolic Relaxation constant (s) Tempo para a pressão distal cair do ponto de dP / dt_Min para um ponto predefinido. Três modos:

1/2 Tempo de P[dP/dt_min]  de P[dP/dt_min]/2

1/e Tempo de P[dP/dt_min]  de P[dP/dt_min]/e

Diastolic/e Tempo de P[dP/dt_min]  de [P[dP/dt_min]-P[Diastole]]/e

Tau 1

Adapted. 

dP/dt Max, Min Max, Min dP/dt, com média

dP/dt Max, Min/P Max, Min dP/dt dividido com P no ponto de dP / dt Max, Min

Eod Pressão diastólica final. Definido como Pressão no ponto de aceleração máxima da pressão na 

diástole
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Receptor de rádio CoroHub™

Gama de frequência 2.4000-2.4835 GHz (ISM-band)

Tipo Frequency Hopping Spread Spectrum

Alcance 0-10 m

NOTA: O alcance do rádio é reduzido por objetos e paredes, mantenha o transmissor e o receptor CoroHub™ sempre à vista, sempre que 

possível.

Ambiente Operacional Temperatura: 10-40°C 

Umidade do ar: 30-75% 

Pressão ambiente: 525-795 mmHg

Ambiente de expedição Temperatura: -40 to +70°C 

Umidade do ar: 10-95% 

Pressão ambiente: 375-850 mmHg
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Armazenamento de dados CoroFlow™

Taxa de amostragem 100 Hz

Resolução de pressão 0.1 mmHg

Resolução de temperatura 0.001ºC

Consulte o IFU para Abbott PressureWire e Wi-Box para precisão / sensibilidade para esses dispositivos
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CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS 
REGULAMENTARES
Conformidade com padrões e diretrizes

A Coroventis Research AB declara que o Sistema CoroFlow está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 

Diretiva de Dispositivos Médicos (Diretiva CE 93/42/CEE).

Classificação CoroFlow: Software de Dispositivo Médico Classe 2A

Os seguintes padrões foram usados para atender aos requisitos regulamentares:

▪ EN 60601-1-1 Equipamento elétrico médico - Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencia

▪ lEN 60601-1-2 Equipamento médico elétrico - Parte 1-2: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: 

distúrbios eletromagnéticos - Requisitos e testes

▪ IEC 62304: 2015 Software de dispositivo médico - Processos do ciclo de vida do software

▪ IEC 82304-1: 2016 Software de saúde - Parte 1: Requisitos gerais de segurança do produto

▪ EN 980: 2008 Símbolos para uso na rotulagem de dispositivos médicos

▪ EN ISO 14971: 2012, Dispositivos Médicos - Aplicação de gerenciamento de riscos a dispositivos médicos

▪ EN 62366: 2015 Dispositivos médicos - Aplicação da engenharia de usabilidade

▪ CISPR11 Equipamento de radiofrequência industrial, científico e médico (ISM), EMC

▪ Dispositivos de radiofrequência da parte 15B da FCC, radiadores não intencionais

▪ EN 300 328 V2.1.1: 2017 (espectro radioelétrico)
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WARRANTY DISCLAIMER

Embora o CoroFlow™, a seguir denominado "produto", tenha sido fabricado sob condições cuidadosamente controladas, a Coroventis Research AB, a 

seguir denominada Coroventis, não tem controlo sobre as condições sob as quais o produto é usado. A Coroventis, portanto, isenta-se de todas as 

garantias, expressas e implícitas, com relação ao produto, incluindo, entre outras, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação a 

uma finalidade específica. A Coroventis não se responsabiliza por qualquer pessoa ou entidade por quaisquer despesas médicas ou por danos 

diretos, incidentais ou consequentes causados por qualquer uso, defeito, falha ou mau funcionamento do produto, independentemente de a 

reclamação por tais danos se basear em garantia, contrato, delito ou outro. Nenhuma pessoa tem autoridade para vincular a Coroventis a qualquer 

representação ou garantia com relação ao produto. As exclusões e limitações estabelecidas acima não se destinam e não devem ser interpretadas de 

modo a violar as disposições obrigatórias da lei aplicável. Se qualquer parte ou termo deste Termo de Isenção de Garantia for considerado ilegal, 

inexequível ou em conflito com a lei aplicável pelo tribunal de jurisdição competente, a validade das partes restantes deste Termo de Isenção de 

Garantia não será afetada e todos os direitos e obrigações devem ser interpretados e aplicados como se este Termo de Isenção de Garantia não 

contivesse a parte ou termo específico considerado inválido.
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O CoroFlow™ foi projetado, desenvolvido e fabricado pela Coroventis Research AB. Patente 

pendente. Salvo indicação em contrário, ™ indica uma marca comercial ou marca de serviço 

registrada ou não registrada, de propriedade ou licenciada pela Coroventis Research AB. 

CoroFlow™, CoroHub™, Coroventis ™ são marcas registradas e não registradas e marcas de 

serviço da Coroventis Research AB.

© 2020 Coroventis Research AB. Todos os direitos reservados

Made in Sweden by:

Coroventis Research AB

Ulls väg 29A

75651 Uppsala

Sweden

www.coroventis.com
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