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Alertas:Alertas:

Imprevistos

    Esse equipamento não possui contra indicações e sua vida útil esperada é de 5 anos. 
    Se o seu computador estiver no mesmo ambiente que o paciente, ele deve estar em conformidade com a 
NBR IEC 60601-1. Se estiver fora do ambiente do paciente deve estar em  conformidade com a NBR IEC 60950.
    Não utilize um computador com nível de proteção contra choque elétrico Classe 0.
    Evite a proximidade com fontes de radiação eletrostática e eletromagnética.
    Equipamentos que possuem placa de TV ou softwares para webcam podem interferir no uso da câmera.
    Quando houver utilização da IntraCam em conjunto com a ConectCam (tecnologia wireless) alertamos em
não mantê-la conectada enquanto o aparelho estiver em carregamento na base

Atenção! Não autoclavar . Nunca utilize substâncias quimicas como ácidos, mercúrio,  amálgamas etc.   
Atenção! Envolva a câmera  com �lme PVC a cada utilização para proteger os pacientes contra 
contaminação cruzada.

Utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70% (álcool etílico hidratado 70 IMPM) para passar por
todo o gabinete da câmera. 

Limpeza

Con�gurações da Câmera 
Acesse a tela de con�gurações através do botão “Con�gurações” da Janela de Captura no Awbook para Windows.
Nela, você vai encontrar as seguintes abas:

Onde é possível ajustar : Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Cores RGB e também é 
possivel fazer o White Balance que é um ajuste de cores de forma automática.   

Está com di�culdades para utilizar a câmera? Acesse a FAQ no site: www.activeware.com.br -> Suporte 
Ainda com di�culdades? Entre em contato com o Suporte Técnico da Active Ware.

Atenção! Caso o seu computador necessite de ajustes ou consertos, contate um técnico. 
Caso o seu anti vírus bloqueie o funcionamento da cãmera, entre em contato com o suporte técnico do antivírus.

Onde é possível selecionar o tipo de Flash (Branco e/ou Violeta), a intensidade do led 
branco, focalizar manualmente e também selecionar os diferentes modos de captura.
Veja como funciona:

aSelecionar a opção “Flash Branco”  resulta numa imagem comum.
aSelecionar a opção “Flash Violeta” resulta numa imagem com �uorescência.
aSelecionar as duas opções resulta em duas fotos seguidas normal e com �uorescência.
   

aSua câmera vêm programada com o modo de captura Azul. Nele, com um toque no 
botão touch (superior ou inferior) a câmera focaliza a imagem, captura e armazena.

aNo modo Magenta, com um toque no botão touch (superior ou inferior) a câmera 
apenas focaliza a imagem. Para capturar e armazenar, dê outro toque de 2 segundos.

aNo modo Branco, a câmera aproxima a imagem em 50x. Aproxime a câmera do alvo 
e quando alcançar a nitidez, dê um toque de 2 segundos em um dos botões touch. 

Também é possíve alterar as opções de �ash e os modos de captura manualmente., usando os botões da câmera:

aFlash: toque rapidamente nos dois botões touch ao mesmo tempo para alterar o tipo de �ash.
aModo de captura: mantenha pressionado os dois botões touch ao mesmo tempo e observe a mudança de cor 
do led indicador de função. Quando alcançar a cor (função) desejada, solte o botão.



Para  Windows Para Android + Navegador

IntraCam
A IntraCam H5 é uma câmera Intra/Extra Oral que captura e registra imagens além de auxiliar no diagnóstico de 
doenças bucais. Deve ser utilizada por pro�ssionais dentistas em clínicas ou consultórios odontológicos.  

Software AwBook
Para visualizar as imagens geradas pela câmera, é necessário utilizar um software de gerenciamento. A Active
 Ware disponibiliza o AwBook nas seguintes versões:

3. Instalação do Awbook para Windows

Atenção! Para utilizar qualquer versão do AwBook, é necessário cadastrar um usuário e senha. 
Ao se cadastrar, você ganha 30 dias grátis para uso das versões Android e Navegador.

1. Acesse o site: www.awbook.com.br e selecione a opção “CADASTRAR” no menu. Lembre-se:  a senha 
obrigatoriamente deve ser composta por letras e números.

1. Acesse o site www.awbook.com.br e  selecione a opção  “DOWNLOAD PARA WINDOWS”.  Após o Download, 
execute a instalação. No �nal da instalação, um atalho para o AWBOOK será criado na sua área de trabalho.

2. Ao abrir o programa pela primeira vez, é necessário 
preencher o Login e Senha, de acordo com  o que foi
cadastrado no site.  Depois selecione o cadeado para
acessar  programa.

3. Na tela seguinte, selecione o seu per�l de usuário:
Particular para clinicas e consultórios em geral
Ou o per�l de operadoras odontológicas parceiras. 

4. Na tela seguinte, digite o número de série gravado na parte 
traseira da câmera. Salve as alterações.

1. Na tela inicial, selecione o ícone “Novo Paciente” 
para criar uma nova pasta. 

4. Captura de Imagens no Awbook para Windows

2. Ligando a Câmera

Atenção! Caso seu computador seja do tipo PC (com torre) nunca utilize as portas USB’s dianteiras. 
Atenção! Sua câmera vai ascender um Led vermelho caso não receba alimentação apropriada (5V)
da porta USB de seu computador. 

Conecte uma das extremidades do cabo USB no seu computador e a outra extremidade na sua câmera.
No  computador, aguarde o término da instalação com a mensagem “O dispositivo está pronto para uso”.

2.

Em seguida, selecione a opção “Captura”. 

7. Sua câmera está programada para operar no modo Azul (automático). Assim, ao tocar em um dos botões 
touch, a câmera vai procurar o foco e ao encontrar, vai capturar a imagem. Para alterar os modos de captura e 
iluminação, acesse a janela “Con�gurações”.  Para desligar a câmera, feche a tela de “Captura”.

5. Captura de Imagens no AwBook Para o Navegador
1. Acesse o site www.awbook.com.br e selecione a opção “Planos”. Escolha uma das opções, complete o seu

cadastro e realize o pagamento. Acesse o seu e-mail e con�rme o cadastro. 

2.

3. Na tela seguinte, escolha a opção “Particular”.

Acesse o site www.awbook.com.br  
e faça login na tela inicial. 

4. Para cadastrar um paciente, selecione “Novo Paciente”.

Preencha os dados cadastrais e selecione a opção “Cadastrar”.
O único campo obrigatório é o Nome.

6. Em seguida selecione as opções “Fotos” e “Captura”. 
Obs: Neste momento, a câmera já deve estar conectada
ao seu computador. 

1. Cadastro no Awbook

Acesse o e-mail cadastrado e faça a  con�rmação do cadastro.2.

Em seguida, preencha os dados de cadasto . O único campo obrigatório é o Nome. Selecione o botão “Salvar”.

3.

Em seguida, a tela de captura se abrirá. Nela, é possível gravar vídeos, alterar a resolução da imagem e acessar
o painel de con�guração da câmera. 

4.

Sua câmera está programada para operar no modo Azul (automático). Assim, ao tocar em um dos botões 
touch, a câmera vai procurar o foco e ao encontrar, vai capturar a imagem. Para alterar os modos de captura e 
iluminação, acesse a janela “Con�gurações”.  Para desligar a câmera, feche a tela de “Captura”.
Observação: A função vídeo está disponível apenas na versão Awbook para Windows.

5.

5.

Grátis
Captura imagens e vídeos e
os armazena no computador. 

Baixe o programa no site 
www.awbook.com.br

Compativel com:
 Windows 7, 8 e 10. 

Para  Windows

R$15,00 Mensais
Captura imagens na web e
armazena nas nuvens 
(espaço ilimitado). 

Assine o plano no site 
www.awbook.com.br

Compatível com:
Google Chrome e Firefox.

Para o Navegador

R$25,00 Mensais
Captura imagens no celular e
na web e armazena na nuvem.

Assine o plano no site 
www.awbook.com.br

Compatível com:
Sistema Android. Atenção!
Consulte os modelos
compatíveis.

Para Android + Navegador


