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Manual 
de Início 
Rápido



1 Instale a bateria
  Insira a bateria no sistema iViz. Para obter informações sobre como carregar a bateria, 

consulte o capítulo Introdução do Guia do Usuário do iViz.

2 Coloque o sistema no estojo protetor
 a  Insira o sistema em uma extremidade do estojo.

 b  Envolva o sistema com as extremidades opostas do estojo para posicioná-lo no lugar.

Conteúdo da caixa:
• Unidade Flash micro USB 2 em 1 (64 GB) • Estojo protetor com alça e suporte • Bateria iViz  
• Carregador USB • Carregador de bateria com compartimento e adaptador de energia



3 Ligue o iViz pela primeira vez
 a  Pressione o botão Power (Ligar), espere alguns segundos para o iViz ligar e, em seguida, 

mova para cima o ícone Lock (Travar).

 b  Toque em Learn (Saiba mais) para ver uma lista de vídeos do iViz. Assista Explorando 
o iViz para fazer um tour rápido pelo sistema.

 c  Como o iViz é diferente de qualquer outro sistema de ultrassom, recomendamos 
veementemente que você assista aos outros vídeos de instrução.

 d  Certifique-se de configurar a data e a hora corretas. Regularmente, verifique a data e a 
hora, especialmente após o sistema não ter sido usado por mais de duas semanas.

4 Conecte o transdutor
  Insira o conector do transdutor na parte inferior do sistema iViz (certifique-se de que o 

conector do transdutor esteja apontando para fora dos outros conectores) até ouvir um 
clique. 



5 Explore o iViz
 A partir da tela inicial do iViz:

  •  Toque em Patient (Paciente) para inserir as informações do paciente ou visualizar a lista 
de pacientes. 

 • Toque em Scan (Varrer) para iniciar a varredura. 

 •  Toque em Learn (Saiba mais) para assistir aos vídeos de instrução ou saber mais sobre 
as técnicas de ultrassom.

  Consulte o capítulo Introdução do Guia do Usuário do iViz (localizado no módulo Learn (Saiba 
mais), na unidade flash USB e no site www.sonosite.com) para obter informações sobre a 
interação geral e o uso de gestos, como 'pinçar' e 'zoom'.

6 Desligue o iViz
 a Pressione e segure o botão Ligar.

 b Quando solicitado, toque em Power off (Desligar) e, em seguida, em OK.

   Para colocar o Modo de suspensão, pressione brevemente o botão Power (Ligar).


