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5 INTRODUÇÃO

Este manual é destinado a usuários do Intelect® RPW 2.  

Ele contém informações gerais sobre operação, práticas  

de precaução e manutenção.

Antes de administrar qualquer tratamento a um paciente, 

os usuários deste equipamento devem ler, entender  

e seguir as informações contidas neste manual para cada 

modo de tratamento disponível, bem como as indicações, 

contraindicações, aviso e precauções. Consulte outros 

recursos para obter informações adicionais sobre a aplicação  

das terapias de Onda de Pressão Radial e de Vibração.

PERFIL DO USUÁRIO A QUE SE DESTINA

O usuário a que este dispositivo de destina é um 

profissional médico licenciado treinado para usar 

corretamente o dispositivo:

Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Instrutores 

Esportivos, Quiropráticos, Osteopatas, Ortopedistas, 

Podólogos, Terapeutas da Medicina Esportiva e Médicos.

O dispositivo não deve ser vendido OTC para usuários  

não profissionais

O usuário deve ser capaz de:

•  Ler e compreender o manual do operador, aviso, cuidados  

e perigos.

• Observar sinais auditivos e visuais.

•  Ler e entender os cuidados e contraindicações do dispositivo

•  O operador deve manusear apenas um dispositivo e tratar 

um paciente de cada vez.

•  O dispositivo não deve ser operado pelo paciente

AMBIENTE DESTINADO PARA USO

O dispositivo deve ser operado em um ambiente clínico, 

podendo ser transportado de uma sala para outra. 

O dispositivo não deve ser transportado regularmente de 

uma instalação para outra. Não se destina ao uso doméstico.

PREFÁCIO

As precauções encontradas nesta seção e em todo este 

manual são indicadas por símbolos específicos. Verifique 

estes símbolos e suas definições antes de operar este 

equipamento. As definições dos símbolos são as seguintes:

PRECAUÇÕES

CUIDADO

O texto com um indicador “CUIDADO” alerta para possíveis 

infrações de segurança que podem causar ferimentos leves 

ou moderados ao operador ou danos ao equipamento.

O texto com o indicador ”AVISO” alerta para possíveis 

infrações de segurança que potencialmente causam 

ferimentos graves ao operador e danos ao equipamento.

O texto com um indicador “PERIGO” alerta para possíveis 

infrações de segurança que são situações iminentemente 

perigosas que resultariam em morte ou ferimentos graves.

AVISO 

PERIGO

INDICAÇÕES

O dispositivo Intelect RPW 2 deve ser usado como uma 

modalidade terapêutica por médicos que precisam fornecer 

aos pacientes um método poderoso e comprovado para 

tratar indicações como dor, pontos-gatilho miofasciais, 

distúrbios da inserção de tendões, ativação muscular  

e do tecido conjuntivo.

Os resultados individuais podem variar. Nem a 

DJO Global, Inc. nem qualquer uma de suas subsidiárias 

dispensa aconselhamento médico. O conteúdo deste 

documento não constitui aconselhamento médico, 

jurídico ou qualquer outro tipo de orientação profissional. 

As informações relacionadas a várias condições de saúde, 

médicas e de condicionamento físico e seu tratamento 

não devem substituir o aconselhamento fornecido por 

um médico ou outro profissional médico.
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DESCRIÇÕES DOS ÍCONES NA  
TELA INICIAL

Aplicador de Ondas de Pressão  

Radial Falcon

Aplicador para terapia vibratória 

V-Actor

Atalho

SPS (Configuração de 

parâmetros sugerida)

Protocolos personalizados

Dados de tratamento

Recursos Clínicos

Início

Configurações

Unidade USB

DESCRIÇÃO DAS MARCAÇÕES 
DO DISPOSITIVO 

Consulte o Manual de Instruções  

e o Folheto do Manual de 

Inicialização Rápida

Aviso, Cuidado ou Perigo

Equipamento elétrico tipo B

Ativar

Pausar

LIGAR/DESLIGAR

Fabricante

Data de fabricação

Número do catálogo

Número de série 

Frágil, manuseie com cuidado

Este lado para cima

Manter seco

Faixa de temperatura

PT
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Faixa de umidade relativa

Faixa de Pressão Atmosférica

Agência de teste

Marca de conformidade CE com 

número do conjunto notificado

Equipamento de classe 1

Equipamento de radiofrequência

Conformidade com  

a Diretiva WEEE

Tempo de armazenamento

Número do lote

Não é permitida a condensação

Leia as instruções de uso

Tensão de fornecimento com 

classificação AC

As marcações estão em conformidade com ISO7010 e ISO15-223-1

PT
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DOR NO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Antes de um tratamento com Onda de Pressão Radial, 

 um exame e um diagnóstico corretos devem ser realizados.

Mantenha-se atualizado com os mais recentes desenvolvimentos  

e publicações médicas sobre terapia por ondas de pressão 

radial para obter detalhes sobre contraindicações e efeitos 

colaterais desconhecidos no momento da fabricação.

A terapia RPW é indicada para os seguintes casos:

Pontos gatilho miofasciais (MTrP)
localização e desativação de Pontos gatilho  

Os gatilhos estão localizados no baixo nível de energia 

(aproximadamente 2 bar) passando o transmissor sobre 

a região muscular que está sendo tratada (maior sensibilidade 

à dor) e depois desativada usando um nível de energia mais 

alto (aproximadamente 3 bar).

Ativação do músculo e do tecido conjuntivo
O aumento da circulação estimula o fluxo sanguíneo através 

do tecido e acelera o metabolismo.

Massagem por vibração de pulso
Alívio calmante da tensão muscular e estresse.

Desordem das inserções de tendão
Fascite plantar, dor no calcanhar ou fascite plantar com esporão  

do calcâneo é uma condição inflamatória do pé causada pelo 

desgaste excessivo da face plantar que suporta o arco

Tendinite calcária / tendão supraespinhal
Calcificações e dor crônica no ombro

Epicondilite umeral radial e ulnar
Cotovelo de tenista, inflamação dos anexos tendinosos na 

parte cubital ou radial da articulação do cotovelo (umeral)

Aquilodinia
Dor devido à inflamação do tendão de Aquiles ou da bolsa  

associada a ele.

Síndrome da dor retropatelar
Dor na frente, atrás e ao redor da rótula.

Síndrome da borda tibial
Dor localizada ao longo ou logo atrás da borda medial da tíbia

Síndrome de atrito proximal da banda  
iliotibial / Tendinite de inserção trocantérica
Dor ou incômodo no lado externo do joelho ou quadril

PT
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9 INDICAÇÕES DE USO

O Intelect® RPW 2 NÃO deve ser usado nas  

seguintes condições:

• Cérebro ou coluna vertebral como área de tratamento.

• Em qualquer parte do corpo durante a gravidez.

• Aplicação direta sobre tumores ou lesões 

cancerígenas devido ao seu potencial de aumentar  

o fluxo sanguíneo na área de malignidade.

• Área de polineuropatia. Um paciente com diabetes 

frequentemente apresenta função sensorial e nervosa 

alterada ou reduzida na área polineuropática.

• Terapia com cortisona: Aguarde no mínimo 6 semanas 

após a injeção local de cortisona antes do tratamento 

com ondas de pressão radial.

• Hemofilia, trombose, trombose venosa profunda ou 

outros distúrbios de coagulação.

• Produtos farmacêuticos anticoagulantes.

• Em quaisquer tecidos neoplásicos ou lesões que  

ocupam espaço.

• Sensibilidade térmica reduzida na área de tratamento 

proposta, a menos que o médico responsável pelo 

paciente seja notificado.

• Os pulsos não devem ser aplicados nas áreas-alvo 

próximas a vasos grandes, na coluna vertebral ou na 

cabeça (além da face).

CONTRAINDICAÇÕES

PT



|  INTELECT® RPW 2 MANUAL DE USUÁRIO 

10 INDICAÇÕES DE USO

PRECAUÇÕES ADICIONAIS

Ao administrar o tratamento com ondas de pressão radial, 

lembre-se do seguinte:

• O tratamento com ondas de pressão radial deve ser 

aplicado com cautela sobre os ossos, onde há tecido 

mole mínimo (proeminência óssea) ou nenhum 

(ferimentos no estágio IV).

• Os aparelhos auditivos devem ser removidos.

• A função de outro equipamento conectado ao 

paciente pode ser afetada adversamente pela 

operação do equipamento de onda de pressão  

radial pulsada. Mantenha a distância máxima  

entre os dispositivos. Para reduzir qualquer tendência 

à interação. Consulte as tabelas EMC no final deste 

manual para obter mais informações.

• Qualquer tendência ao sangramento aumenta pelo 

aquecimento devido ao aumento do fluxo sanguíneo 

e da vascularização dos tecidos aquecidos. Portanto, 

deve-se ter cuidado ao tratar de pacientes com 

tratamento terapêutico por Onda de Pressão Radial 

com distúrbios hemorrágicos.

• O monitoramento frequente do nível de intensidade  

e da resposta da pele deve ocorrer durante todos  

os tratamentos.

• Sempre aplique o transmissor na pele com pequenos 

movimentos circulares.

• Nunca use terapia de ondas de pressão radial na cabeça.

• Não trate diretamente uma área com um  

implante metálico.

• Pacientes com doenças autoimunes ativas podem 

não responder positivamente ao tratamento.

EFEITOS COLATERAIS

Podem ocorrer efeitos colaterais após um tratamento com 

terapia por ondas de pressão radial. A maioria aparecerá 

após 1-2 dias. Não repita um tratamento até que os efeitos 

colaterais anteriores diminuam. Efeitos colaterais 

comuns incluem:

• Eritema, avermelhamento

• Inchaço

• Dor

• Hematoma

• Petéquias, manchas vermelhas

• Lesões na pele após terapia prévia com cortisona

• Esses efeitos colaterais geralmente diminuem após  

5 a 10 dias

PARTES APLICADAS NO PACIENTE

Transmissores Material Tipo de peça aplicada

A6 Aço 1.4021 Tipo B

T10 Aço 1.4021 Tipo B

C15 Cerâmica Volcera Tipo B

DI 15 Titânio grau 5 ELI Tipo B

F15 PTFE Tipo B

D20-S Aço 1.4542 Tipo B

D35-S Aço 1.4542 Tipo B

D20-T Titânio grau 5 ELI Tipo B

Ro40 Aço 1.4021 Tipo B

R15 Aço 1.4021 Tipo B

V10 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

V25 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

V40 POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

ATORES PERI POM-C LSG (ACETRON) Tipo B

ATORES DE 

COLUNA 

EpoFlon de fluoreto de 

polivinilideno - ECTFE (Halar)
Tipo B

Gel ultrassônico Gel deionizado em água (PH7) Tipo B

PT
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1 1 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O Intelect® RPW 2 é um gerador de ondas de choque 

balístico acionado por ar comprimido. As ondas de choque 

no dispositivo são geradas com um mecanismo balístico 

de precisão no aplicador. Um projétil é acelerado por ar 

comprimido. O movimento e o peso do projétil produzem 

energia cinética. Quando o projétil impacta contra uma 

superfície imóvel, o transmissor de choque, essa energia 

cinética é convertida em energia sonora. Este pulso acústico 

é transmitido para o tecido a ser tratado diretamente com 

a ajuda de um gel. Essas ondas são fisicamente classificadas 

como ondas de pressão radial. O pulso de pressão aplicado 

se propaga radialmente dentro do tecido e tem um efeito 

terapêutico em áreas do tecido próximas à superfície.

Observação: Este equipamento deve ser usado apenas por um  
médico licenciado.

PT
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12 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Frasco de gel

O gel para procedimentos médicos terapêuticos e de 

diagnóstico deve ser à base d’água com água deionizada. 

Sem formaldeído, sem gordura. Somente para uso externo.

Bolsa

COMPONENTES

Ao longo destas instruções, os termos “esquerdo” e “direito” 

referentes aos lados do dispositivo são da perspectiva de  

um usuário em pé na frente do dispositivo.

Os componentes do Intelect® RPW 2 são mostrados abaixo.

Aplicador falcon

Suporte de gel

Suportes de cabos

PT
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13 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

DOWNLOAD DO IFU

1. Para baixar o IFU, acesse o site de Chattanooga  

www.chattanoogarehab.com

2. Complete o cadastro para ser informado sobre  

   atualizações de software e IFU e registre seu dispositivo

3. Selecione o modelo de seu INTELECT RPW 2

4. Clique em baixar IFU para iniciar o download

5. Será necessário um visualizador de pdf para visualizar o IFU

INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

Complete as seguintes etapas para a inicialização do 

Intelect® RPW 2:

DISPOSITIVO LIGADO À REDE

1. Conecte o cabo de alimentação na parte de trás do 

dispositivo. Conecte a outra extremidade do cabo a uma 

tomada elétrica.

Observação: O cabo de alimentação pode ser desconectado  
da parte de trás do dispositivo em uma situação de emergência.

2. Conecte o aplicador Falcon no conector direito.

3. Ligue o interruptor localizado na parte de trás do dispositivo.

PARA PARAR O TRATAMENTO

Pressione o botão Ativar/Pausar para pausar o tratamento  

e pressione Parar na tela. Se o dispositivo estiver ligado à rede 

elétrica, pressione o botão Ligar / Desligar no painel frontal  

e desligue o interruptor na parte de trás do dispositivo.

Ative o aplicador ou pressione o botão Iniciar / Pausar para 

pausar o tratamento e pressione Parar na tela. Se o dispositivo 

estiver ligado à rede elétrica, gire o interruptor na parte de trás 

do dispositivo.

Pressione e segure 
para desligar

PT
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14 AVISO E PRECAUÇÕES GERAIS

• Este dispositivo deve ser operado entre 10 °C a +40 °C e 30% a 75% de umidade relativa (sem condensação). O dispositivo 

deve ser transportado e armazenado a -20 °C a +60 °C e 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação). 

• Requisitos de pressão atmosférica: 70 kPa a 106 kPa.

• A peça de mão Falcon deve ser operada de 10 ° C a + 40 ° C e de 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação). A 

peça de mão deve ser transportada e armazenada de 0 ° C a + 60 ° C e 5% a 95%. Umidade relativa (sem condensação).

• A peça de mão V-Actor HF deve ser operada de 10 ° C a + 30 ° C e de 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação). A 

peça de mão deve ser transportada e armazenada de 0 ° C a + 60 ° C e 5% a 55%. Umidade (sem condensação)

• O tempo necessário para o Intelect RPW 2 esquentar da temperatura mínima de armazenamento entre os usos até o 

Intelect RPW 2 estar pronto para o uso a que se destina quando a temperatura ambiente for 20 °C é de 5 horas.

• O tempo necessário para o Intelect RPW 2 esfriar da temperatura máxima de armazenamento entre os usos até o 

Intelect RPW 2 estar pronto para o uso pretendido quando a temperatura ambiente for 20 ° C é de 5 horas

• Sob condição de falha única e condições extremas de uso, a temperatura máxima do aplicador pode chegar a 47 °C. Não 

há nenhum risco especial para a saúde associado a essa temperatura, além do seu conforto.

• O uso de peças ou materiais que não sejam da DJO pode prejudicar a segurança mínima.

• Conecte a este dispositivo apenas itens e equipamentos especificados nesta IFU como parte do sistema Intelect RPW 2 

ou que tenham sido especificados como compatíveis com o sistema Intelect RPW 2.

• NÃO desmonte, modifique ou reforme o dispositivo ou os acessórios. Isso pode causar danos ao dispositivo, mau 

funcionamento, choque elétrico, incêndio ou ferimentos ao operador. 

• Antes de usar o dispositivo de terapia, o operador deve verificar se está em boas condições de funcionamento e operação.  

Os cabos e conectores, em particular, devem ser verificados quanto a sinais de danos. O dispositivo não pode ser usado 

se alguma peça estiver danificada, pois há risco de choque elétrico. 

• Antes de cada uso, sempre ofereça proteção auditiva ao paciente.

• Aplique uma quantidade suficiente de gel de acoplamento na pele do paciente na área de tratamento e no transmissor de 

choque.

• O nível máximo de energia usado durante o tratamento não deve causar dor ao paciente sob nenhuma circunstância.

• NÃO aplique mais de 300 choques no mesmo local durante o tratamento.

• A superfície do transmissor pode atingir 47 °C. O contato prolongado com a pele pode causar queimaduras leves. 

Interrompa a terapia após um máximo de 6000 pulsos a fim de permitir que o transmissor esfrie.

• Operar o dispositivo a pressões superiores a 3 bar sem uma superfície de impacto pode resultar em danos ao aparelho.

• Para evitar risco de tropeçar, mantenha todos os acessórios e seus cabos separados durante o tratamento usando o 

gancho localizado na lateral do dispositivo.

• Desconecte o instrumento da rede elétrica antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza ou revisão.

• Perigo de ferimentos devido ao disparo do pulso quando o aplicador estiver aberto.

• Desconecte o aplicador do dispositivo de controle antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

• Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro do dispositivo. Se ocorrer um mau funcionamento, 

interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o escritório local da DJO em www.djoglobal.com para obter 

assistência e informações sobre serviços.

• Não use enquanto estiver dormindo ou operando equipamentos pesados

CUIDADO

PT
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15 AVISO E PRECAUÇÕES GERAIS

AVISO
• Este dispositivo deve ser usado apenas por um médico ou profissional licenciado. 

• Transmissores e gel contaminados podem causar infecção. Desinfete o aplicador após cada tratamento. 

• NÃO use o Intelect RPW 2 em água (banheira, chuveiro etc.) pois pode causar falha eletrônica. 

• NÃO opere o Intelect RPW 2 nas proximidades ou ambiente de qualquer sistema de micro-ondas e diatermia por ondas 

curtas de RF.

• NÃO opere este dispositivo em um ambiente em que outros dispositivos estejam sendo usados e que intencionalmente 

irradiem energia eletromagnética de modo não blindado.

• Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede elétrica com 

aterramento de proteção.

• NÃO aplique mais de 300 choques no mesmo local durante o tratamento

• Evite pressão excessiva do transmissor de choque na pele do paciente. 

• NÃO dispare pulsos, a menos que o transmissor de pulsos esteja em contato com a zona de tratamento.

• O equipamento portátil de comunicação de RF deve ser usado a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de 

qualquer parte do Intelect RPW 2, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar em 

redução do desempenho deste equipamento.

• O uso de acessórios, aplicadores e transmissores diferentes daqueles especificados ou fornecidos pelo fabricante pode 

resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento 

e resultar em operação inadequada.

• O dispositivo foi projetado para atender aos padrões de segurança eletromagnética. Este equipamento gera, utiliza e 

pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar 

interferência prejudicial a outros dispositivos nas proximidades. A interferência prejudicial a outros dispositivos pode ser 

determinada ao ligar e desligar este equipamento. Tente corrigir a interferência por meio de um ou mais dos seguintes 

procedimentos:

  » Reorientar ou realocar o dispositivo receptor

  » Aumentar a distância entre os equipamentos

  »  Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o(s) outro(s) dispositivo(s)  

esteja(m) conectado(s).

  » Consulte o seu revendedor DJO autorizado para obter ajuda.

• Nenhuma modificação neste equipamento é permitida

PT
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AVISO
• O Intelect® RPW 2 pode ser suscetível à descarga eletrostática (ESD) a mais de ±8 kV ao segurar pela primeira vez o 

aplicador Falcon ou V-Actor. No caso de uma descarga desse tipo, o Intelect® RPW 2 pode sofrer perda de comunicação. 

O Intelect® RPW 2 bloqueará todas as saídas ativas e colocará automaticamente o dispositivo em um estado seguro.

• Para evitar descarga eletrostática (ESD) maior que ±8 kV:

 » Pegue e segure o aplicador antes de iniciar o tratamento. Se o aplicador precisar ser apoiado antes da conclusão 

do tratamento, pare o tratamento primeiro e depois coloque o aplicador no suporte.

 » Mantenha a umidade no ambiente de uso com pelo menos 35% de umidade relativa.

 » Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a DJO 

recomenda a implementação de controles adicionais para manter a umidade relativa de pelo menos 35%.

 » Comunique esses procedimentos de precaução contra ESD à equipe de saúde, prestadores de serviços, visitantes  

e pacientes.

• NÃO bloqueie as aberturas de ventilação do dispositivo.

• Potencial interferência eletromagnética ou outra pode ocorrer neste ou em outro equipamento. Tente minimizar 

interferência por não usar outro equipamento em conjunto com ele.

• Este equipamento não foi projetado para impedir a entrada de água ou líquidos. A entrada de água ou líquidos pode causar 

mau funcionamento dos componentes internos do sistema e, portanto, criar um risco de lesão ao paciente.

PT
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PERIGO
• NÃO conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação elétrica sem verificar primeiro se esta está com a tensão correta. 

Tensão incorreta pode causar danos ao dispositivo, mau funcionamento, choque elétrico, incêndio ou ferimentos 

ao operador. O seu dispositivo foi construído para operar apenas com a voltagem elétrica especificada na placa de 

identificação de tensão e de série. Entre em contato com o seu revendedor DJO se o dispositivo não estiver classificado 

corretamente. 

• O dispositivo não foi projetado para ser usado em ambientes ricos em oxigênio. Há risco de explosão se for usado na 

presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. 

• Se o dispositivo não for seguro para operação, ele deve ser reparado por um técnico de serviço certificado e os 

operadores devem ser informados dos perigos que o dispositivo apresenta.

PT
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DESEMBALANDO O DISPOSITIVO

O dispositivo geralmente é entregue com a embalagem 

fornecida pelo fabricante. Como o dispositivo pesa 

aproximadamente 32 kg (72 lbs), ele deve ser desembalado 

por pelo menos 2 pessoas.

Proceda da seguinte forma:

• Posicione a embalagem de transporte de forma que 

as setas estejam apontando para cima.

• Remova as faixas de segurança da embalagem  

de transporte.

• Retire a embalagem de transporte por cima.

• Retire o restante do material de espuma.

• Com pelo menos 2 pessoas, levante o dispositivo  

a partir da parte de baixo da embalagem.

• Inspecione o dispositivo quanto a danos antes  

de continuar

Imediatamente após desembalar o dispositivo, execute as 

seguintes etapas:

1. Verifique os documentos de entrega para garantir que 

esteja concluída.

2. Verifique todos os componentes e acessórios externos 

quanto a possíveis danos provocados pelo transporte

3. Verifique se a embalagem contém o seguinte

• Dispositivo Intelect® RPW 2

• Guia de inicialização rápida Intelect® RPW 2

• Cabo USB

• Bolsa

• Suporte de gel

• Suporte de cabos

• Cabo de alimentação

• Condutor™ Gel transmissor-250 ml (8,5 oz) frasco

• Kit de acessórios padrão que inclui o seguinte:

            » Aplicador RPW Falcon

            » Projétil

            » R0 40 - 15 mm Transmissor ESWT

            » Transmissor D20-S D-ACTOR® 20 mm

            » Conjunto de Vedação

            » Tubo-guia

            » Escova de limpeza

4. Guarde a embalagem original. Pode ser útil para qualquer 

transporte do equipamento. Por favor, consulte o capítulo 

da página 64, a Seção de Acessórios para obter informações. 

Para informações sobre acessórios opcionais.

5. Uma bolsa é fornecida junto com o dispositivo. Esta bolsa 

pode ser presa na lateral da alça do dispositivo, sendo útil 

para o armazenamento de acessórios.

a. Posicione a bolsa na lateral do dispositivo, logo abaixo do 

trilho da alça:

b. Coloque a peça têxtil do acessório acima do trilho

c. Prenda a peça têxtil na faixa de velcro localizada na parte 

traseira da bolsa
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6. O copo de suporte de gel pode ser instalado em qualquer 

lado do dispositivo 

7. O suporte de cabos é usado para pendurar os cabos  

do aplicador

Ao longo destas instruções, os termos “esquerdo” e “direito” 

referentes aos lados são da perspectiva de um usuário em 

pé na frente do dispositivo.

Os componentes do Intelect® RPW 2 são mostrados abaixo.
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DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 

Alça

Tela de toque colorida

Botão Ativar / Pausar

Suporte para aplicador Falcon

Suporte da bandeja  
do transmissor *

Conector USB

Botão giratório de ajuste

Suporte do aplicador V 

Interruptor
LIGAR/DESLIGAR

Botão de energia

* O dispositivo é entregue com 2 transmissores. Outros transmissores exibidos são opcionais.
* O aplicador V-Actor é opcional.
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MONTAGEM DO APLICADOR FALCON

1. Desaparafuse o eixo do aplicador e puxe-o para fora  

da alça. Use a chave de boca fornecida para esse fim.

2. Insira o novo projétil no tubo-guia montado

3. Parafuse o eixo no aplicador até apertar bem com as 

mãos. Com uma mão, pressione firmemente o aplicador 

sobre a mesa e aperte o eixo usando a chave de boca. Não 

deve ser mais possível desaparafusar o eixo manualmente.

4. Parafuse firmemente a tampa de rosca do transmissor 

com o devido transmissor no eixo. Para tampas de transmissor  

de duas partes: Verifique se as duas partes da tampa estão 

parafusadas firmemente no lugar e se a tampa de rosca do 

transmissor está parafusada firmemente no eixo.

5. Conecte o aplicador Falcon ao conector direito do dispositivo

PT



|  INTELECT® RPW 2 MANUAL DE USUÁRIO 

22 INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

LIGANDO O DISPOSITIVO

Insira o cabo de alimentação na parte traseira do dispositivo,  

insira o plugue na tomada. 

Ligue o dispositivo com o interruptor na parte traseira  

do dispositivo.

Certifique-se de que o conector da rede elétrica permaneça 

sempre acessível, pois pode servir como um interruptor  

de emergência. Desligue o interruptor principal para desligar 

completamente o dispositivo. Para uma separação de todos 

os polos da fonte de alimentação, desconecte o plugue da 

rede elétrica do soquete.

1. A tela de Inicialização abaixo será exibida por alguns 

segundos enquanto o dispositivo é iniciado.

2. A primeira tela de configuração será exibida depois disso,  

permitindo que o usuário defina o idioma e a hora no dispositivo.

3. Se após esta etapa você vir a tela abaixo, troque o dispositivo  

e siga as instruções a partir ponto 4 abaixo. Se você não vir 

essa tela, o dispositivo estará pronto para uso 

4. Insira a unidade USB fornecida na porta USB do dispositivo.

5. Ligue o Intelect® RPW 2. O dispositivo detectará 

automaticamente a atualização do software e a instalará. 

6. A tela inicial será exibida quando a atualização do 

software terminar. 

Importante: NÃO interrompa o processo. Não conecte nenhum outro 
dispositivo USB ou outra conexão que não seja a chave USB fornecida 
pelo DJO. Pode ocorrer disfunção elétrica e danos ao dispositivo.
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DADOS OPERACIONAIS E CLASSIFICAÇÕES

Os valores exibidos no dispositivo estão com uma tolerância 

de ± 10% 

Largura .............................................................................................420 mm 

Profundidade ..................................................................................410 mm 

Altura ................................................................................................ 1140 mm

Peso padrão (com um aparelho) ...................................32Kg (72lbs)

Temperatura ambiente .................................................... 0 °C - 40 °C 

Umidade Relativa ....................................................................30% a 75%

Pressão do ar ......................................................... 700 hPa a 1060 hPa

Consumo de energia

350 VA (Modelo 2173DEV) 

350 VA (Modelo 2174DEV) 

450 VA (Modelo 2175DEV) 

Entrada

120V AC~ 50-60 Hz 350 VA (Modelo 2173DEV)

220-240V AC~ 50 Hz 350 VA (Modelo 2174DEV)

230V AC~ 60 Hz 350 VA

100V AC~ 50-60 Hz 450 VA (Modelo 2175DEV)

Saída

0,3 - 5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) (Modelo 

2173DEV) 

0,3 - 5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) (Modelo 

2174DEV)

0,3 - 5 bar 1-21 Hz (RPW) 1-50 Hz (V-Actor) (Modelo 

2175DEV)

Modo ...................................................................... Simples ou Contínuo

Saída de ar comprimido ................................................... 0,3 – 5,0 bar

Configurações de aumento de potência ..............................0,1 bar

Amplitude de pulso.................................  aprox. 2 mm a 3 bar, ocioso 

                                                                           (sem acoplamento)

Largura de pulso........................................................... aprox. 6 - 12 ms

Frequência de pulso ........................... 1-21 Hz para RPW, 1 - 50 Hz 

                                                                              para vibração

Fusíveis ..................................................... 2 x T6.3A H 250 V 5x20 mm

Classe Elétrica ..........................  .................................................. CLASSE I

Tipo elétrico (grau de proteção ............................................... TIPO B

Classe de risco regulatória......................IIa de acordo com MDD 

93/42/CEE

Massa ....................................................................................  29 kg (64 lbs)

Carga máxima de segurança .................................................... 5 kg (11 lbs)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 
APLICADOR FALCON

Entrada de ar comprimido ...............................................1,0 - 5,0 bar

Temperatura ambiente durante a operação .................10 – 40 °C

Temperatura ambiente durante  

o armazenamento ...........................................0 – 60 °C e transporte

Pressão do ar ambiente durante a operação ......800 - 1 ,060 hPa

Pressão do ar ambiente durante  

o armazenamento .......................... 500 - 1 ,060 hPa e transporte

Umidade do ar Armazenamento .... 5 - 95%, sem condensação 

e transporte

Operação aérea .................................... 5 – 95%, sem condensação

Peso ..............................................................................................................480 g

SOFTWARE

O software é desenvolvido e fornecido pela DJO.

Para visualizar a versão do software, pressione o botão 

Configurações. O número da versão do software pode ser 

encontrado pressionando as informações da versão da unidade 

do visor.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE  
E ARMAZENAMENTO

Temperatura ambiente ..................................................20 °C - 60 °C

Umidade Relativa ............................ 10% - 90% sem condensação

Pressão do ar .........................................................500 hPa a 1060 hPa
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PREPARAÇÃO DO PACIENTE 

Antes de aplicar a terapia por ondas de pressão radial, 

primeiro prepare a pele do paciente. A preparação adequada 

da pele do paciente para a terapia permite que mais energia 

alcance as áreas-alvo e reduz o risco de irritação da pele.

Para preparar a pele do paciente para a terapia, proceda da 

seguinte forma:

1. Lave completamente a pele do local em que o tratamento 

pretendido deve ser administrado com sabão neutro e água 

ou álcool.

2. Seque bem a pele.

3. Aplique o gel de ultrassom generosamente na área alvo 

do paciente

O tratamento com RPW, administrado na dose certa 

e com as indicações corretas, é excelente para muitas 

doenças crônicas que outros métodos de tratamento não 

conseguem melhorar ou curar. A terapia RPW é muito bem 

reconhecida entre os terapeutas, graças aos seus resultados 

positivos e ao seu período de tratamento relativamente curto.

DICAS DE TRATAMENTO

• Deixe o paciente descansar em uma posição relaxante 

durante uma sessão de tratamento, fornecendo uma 

toalha enrolada sob o membro para maior conforto,  

se necessário, durante um tratamento elevado

• Localize os pontos dolorosos que planeja tratar. Pode ser 

uma boa ideia marcar os pontos com uma caneta macia.

•  Aplique uma quantidade generosa de gel na pele da área 

de tratamento.

Converse com o seu paciente e certifique-se de que ele 

entenda o seguinte:

• O tratamento deve começar em um nível mínimo de  

   pressão (bar)

• O nível de pressão (Bar) deve aumentar lentamente, seja 

de modo manual ou automático ao usar o Modo Conforto

• O paciente é responsável por informar o médico a qualquer  

momento se o tratamento estiver se tornando doloroso

Observação: O terapeuta deve prestar atenção à reação do corpo do 
paciente ao tratamento
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O botão LIGAR / DESLIGAR do Intelect® RPW 2 tem vários indicadores luminosos:

- LIGAR estável desde a conexão do dispositivo à rede elétrica

- Piscando enquanto LIGA / DESLIGA

Indicador azul do botão ATIVAR/PAUSAR: pisca quando o usuário iniciar/retomar um tratamento. Caso contrário, estável.

DESCRIÇÃO DA TELA

INTERFACE DE USUÁRIO DO DISPOSITIVO

1. Barra de Menu 

2. Área principal 

3. Barra de canal 
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Cada tela contém as seguintes áreas:

Barra de Menu
Localizada na parte superior de cada tela e lista o nome da tela atual.

Área principal
Localizada sob a barra de menus, essa área exibe ícones exclusivos da tela atual.

1. Barra de Menu 

2. Área principal 

3. Barra de canal 

Ir 
pa

ra
 a 

te
la 

ini
cia

l

Vo
lta

r p
ar

a a
 

te
la 

an
te

rio
r

USB

Configurações

No
m

e d
a t

ela
 

at
ua

l

PT



|  INTELECT® RPW 2 MANUAL DE USUÁRIO 

27 INTERFACE DE USUÁRIO

COMPREENDENDO O BANNER DA PARTE DE BAIXO

A tela inicial informará se os aplicadores estão conectados (disponível = conectado; indisponível = desconectado). Caso o aplicador esteja 

conectado, mas o dispositivo estiver detectando um erro, uma mensagem pode ser exibida; consulte a página 64 para ver detalhes.

O lado esquerdo da tela informará o transmissor que você selecionou com uma imagem - verifique se o transmissor está 

correto no final do aplicador.

O lado direito informará a contagem de pulsos, o status do tratamento, o aplicador selecionado (terapia). O status do tratamento  

mudará conforme a progressão, geralmente na seguinte ordem: Configurar, Preparar, Preparado, Em Funcionamento, Pausa, Concluído.

Status do V Actor: 
Disponível

Status do  
Falcon: Disponível
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POSSIBILIDADES DE STATUS DO CANAL:

Indica que  

o aplicador  

está disponível 

para uso

Indica que o aplicador não 

está disponível para uso

Indica que o tipo  

de transmissor não 

foi selecionado

Indica que o tipo de 

transmissor foi selecionado

Indica que  

o compressor 

está preparado

Indica que o tratamento está 

em funcionamento

Indica que  

o tratamento 

está pausado

Indica que o aplicador 

não está funcionando 

corretamente ou não  

é compatível com  

INTELECT ® RPW 2 

Indica que 

o tratamento 

foi concluído

EXPLICANDO A UNIDADE DE PRESSÃO (BAR) 

Bar é a unidade de medida da intensidade gerada pelo aplicador e sentida pelo paciente. 

As configurações de Bar podem ser aumentadas ou diminuídas usando o botão giratório no dispositivo.

As medições de Bar começam em 0,3 e podem chegar a 5,0; A unidade (Bar) aumenta em intervalos de 0,1

Configurações mais baixas, como <1,0 Bar, devem ser reservadas para tratamentos da coluna vertebral e facial, a menos que  

o paciente tenha um limite de dor baixo. As configurações de Bar superiores acima de 1,4 devem ser usadas para todos os  

outros tratamentos.
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O recurso Modo Conforto ativa e desativa a função rampa. Esse recurso aumenta lentamente a pressão (Bar) e permite que  

o paciente se acostume com a pressão de saída em vez de administrar tudo de uma só vez. O recurso padrão é 'LIGADO', 

permite que o dispositivo aumente gradualmente o Bar ou a intensidade para a configuração desejada da pressão de 

tratamento. O dispositivo aumentará para a configuração de Bar desejada, iniciando em 1/10 do desejado, aumentando 

lentamente em 1/3 da quantidade definida de pulsos até atingir a força total de Bar.

Ao tocar na tela, esse recurso pode ser desativado.

Observação: Se o Modo Conforto foi desativado antes do tratamento, ele não pode ser ativado durante, enquanto uma sessão de tratamento estiver 
ocorrendo.

Durante a aplicação, enquanto o dispositivo estiver subindo para o nível de Bar do tratamento, ele poderá ser pausado.

Ao retomar o tratamento após uma pausa, ele pode progredir de três maneiras:

1. Continue a elevar para Bar de tratamento completo

2. O tratamento pode retomar do nível de Bar quando pausado durante a elevação

3. O tratamento pode ser retomado e o médico pode girar o indicador no dispositivo para que a rampa fique em uma 

configuração mais baixa pelo restante do tratamento.

O ajuste de Bar é o parâmetro mais sensível a ser definido e é muito importante que seja feito corretamente. 

Um baixo nível de energia de Bar não seria eficiente, pois 50% da energia é perdida na superfície da pele. Enquanto um alto nível 

de energia pode gerar dor intensa durante o tratamento, fazendo com que o paciente não procure mais por terapias. O modo 

conforto do Intelect RPW 2 foi projetado para ajudar o clínico a determinar qual nível de energia e de desconforto de Bar  

o paciente pode aceitar.

SEM RAMPA

RAMPA ATIVADA

RAMPA 
ATIVADA 

MAS PARAR

BA
R

TRATAMENTO
2000 PULSOS

3 BAR

EXPLICANDO O MODO CONFORTO

No antigo Intelect® RPW, esse recurso foi chamado de Modo Rampa. Essa mesma funcionalidade de fácil utilização foi aplicada 

ao Intelect RPW 2.
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CONFIGURAÇÕES

O ícone de configurações na barra de menus da tela inicial (consulte a primeira página da seção Interface do usuário) oferece 

aos usuários a oportunidade de definir suas preferências:

1. Nome da tela inicial: na tela inicial, o “nome da tela atual” exibido na parte central da barra de menus é por padrão 'Início'. 

Isso pode ser alterado para um nome de sua escolha, por exemplo, o nome da clínica. Se deseja alterar, selecione o Nome 

do dispositivo, use o teclado exibido para inserir um novo nome e confirme. O nome da clínica é exibido na tela inicial e nos 

relatórios de tratamento do paciente 

2. Idioma: Toque nesta caixa se desejar escolher outro idioma

3. Nome do dispositivo: Selecione o Nome do dispositivo, use o teclado exibido para inserir um novo nome e confirme. O nome 

do dispositivo é exibido na tela inicial e nos relatórios de tratamento do paciente

4. Data & hora: Selecione a caixa Data e hora para definir a data e a hora no dispositivo.

5. Telas e sons 

Brilho: Selecione o ícone Brilho para definir o brilho da tela LCD. O brilho varia de 50% (mais escuro) a 100% (mais brilhante) em 

intervalos de 10%. A configuração padrão é 80%. 

Volume do som: selecione a caixa Volume para definir o volume de áudio desejado. O intervalo de volume é de 0% (de a 100% 

(mais alto) e é medido em intervalos de 20%. A configuração padrão é 40%

O padrão dos sons do teclado é Ligado

6. O contador de pulsos RPW pode ser redefinido

7. Exibir informações da versão do dispositivo

8. Redefinir tratamentos padrão

9. Redefinir o padrão de fábrica

10. Serviço/Manutenção

11. Restaurar configurações padrão do dispositivo

12. Restaurar protocolos padrão
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TELA INICIAL

A tela inicial do Intelect® RPW 2 fornece acesso a todas as modalidades e funções do sistema. A tela inicial tem as  

seguintes informações:

Modalidades Atribuir ou iniciar atalho Bibliotecas

Biblioteca de protocolo clínico

« Configuração sugerida de parâmetros »
Biblioteca de protocolos pré-programada

Biblioteca educacional:
· Descrições de modalidades
· Imagens anatômicas
· Imagens patológicas

Armazenamento de dados  
de tratamento

PT



|  INTELECT® RPW 2 MANUAL DE USUÁRIO 

32 INTERFACE DE USUÁRIO

TELA DE REVISÃO DE TRATAMENTO

Ao selecionar Onda de pressão radial, Terapia de vibração ou a tela mudará automaticamente para a tela 'revisão do 

tratamento. As telas Intelect® RPW 2 de revisão de tratamento incluem as seguintes informações:

Salvar/substituir 
configurações padrão  

ou protocolos 
personalizados

Diretrizes de 
tratamento

Atribuir 
tratamento 

Parâmetros

Selecione a tela do submenu do transmissor

Selecione o tipo de transmissor

Selecionar transmissor

Deslize verticalmente  
para ver mais parâmetros

1. Toque para ativar
Caixa ativa circulada  
com linha preta
2. Ajustar com o botão  
de ajuste:
• Sentido horário - 
Aumentar
• Sentido anti-horário - 
Diminuir
Observação: Quando  
um parâmetro não  
é ajustável, a caixa  
ficará desbotada.
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Selecione o transmissor
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TELA DE DIRETRIZES

As Diretrizes fornecem as seguintes informações: 

Descrição da modalidade, termos, indicações e contraindicações, diretrizes de tratamento 

Toque na imagem 
para visualizar em 
modo de tela cheia

Deslize 
horizontalmente 
para mais

 OPERAÇÃO DE ONDA DE PRESSÃO RADIAL

Conclua as seguintes etapas para iniciar o tratamento:

1. Prepare o paciente para o tratamento de Ondas de Pressão Radial. Consulte a seção PREPARAÇÃO DO PACIENTE

2. Selecione o ícone do aplicador Falcon na tela inicial 
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4. SELEÇÃO DO TRANSMISSOR
Depois de selecionar o botão “tipo de transmissor” (como mostrado anteriormente), uma tela com quatro tipos de opções de 

transmissor será exibida. A segunda tela mostrará uma lista dos transmissores disponíveis para esse tipo específico de opção 

de transmissor. Toque no transmissor que deseja usar. Uma vez selecionadas, as informações serão preenchidas na tela de 

tratamento com o transmissor de sua escolha.
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3. CONFIGURAÇÃO DE TRATAMENTO  

Na tela de revisão do tratamento - você pode ajustar os parâmetros de tratamento para o nível desejado.

Observação: Nunca comece com o ajuste da pressão - primeiro ajuste todos os outros parâmetros e defina o Bar logo antes de iniciar o tratamento 

Parâmetros

1. Toque para ativar 
2. Ajustar com o botão de ajuste:
• Sentido horário - Aumentar
• Sentido anti-horário - Diminuir

a seleção indica a caixa de tipo de transmissor
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5. INICIE O TRATAMENTO COM O MODO CONFORTO “LIGADO”
Pressione o botão iniciar/pausar

O compressor está se preparando por alguns segundos e, quando a mensagem “preparado” for exibida, o tratamento pode 

começar acionando o aplicador.  

O botão na parte superior do aplicador é o botão de disparo, também chamado de botão start/stop (iniciar/parar).
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6. TRATAMENTO EM FUNCIONAMENTO
Quando o tratamento inicia em modo Conforto “LIGADO”, o Bar aumenta progressivamente, começando em 1/10 do valor definido.

O valor real é exibido na barra de progressão do modo Conforto.

Quando o paciente informa que o tratamento está desconfortável ou doloroso, o terapeuta deve interromper o tratamento 

acionando o aplicador.

O terapeuta tem 2 opções:

1. Continuar o tratamento no nível do modo Conforto.

2. Continuar a busca no nível de conforto retomando o tratamento. 
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7. PAUSAR TRATAMENTO
A pausa exibirá automaticamente Parar o tratamento na tela de Revisão do Tratamento.

O tratamento pode ser interrompido pressionando os botões PAUSAR localizados no dispositivo. O tratamento também pode 

ser interrompido pressionando o botão localizado no aplicador.

Consulte os cenários de exemplo:

Cenário 1: o aplicador está ativo e o projétil, se movendo. O botão do aplicador é pressionado, o projétil para de se mover,  

mas o aplicador permanece ativo. O botão no aplicador é pressionado novamente, o projétil retoma o movimento e o tratamento 

pode ser retomado.

Cenário 2: o aplicador está ativo e o projétil, se movendo. O botão de pausa do dispositivo é pressionado, o projétil para de 

 se mover, mas o aplicador permanece ativo. O botão do aplicador está pressionado, mas nada acontece. O botão de pausa  

do dispositivo é pressionado novamente e isso permite que o aplicador perceba que o dispositivo está pronto para iniciar  

o tratamento. Agora, se o botão do aplicador for pressionado novamente, o projétil retoma o movimento e o tratamento 

pode retomar.
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8. PARAR O TRATAMENTO 

Se o aplicador estiver ativo e o projétil estiver em movimento: 

Pause o tratamento primeiro e, em seguida, o aplicador se tornará inativo. Então, selecionando Parar o tratamento, o tratamento 

terminará e o resumo do tratamento será exibido.

9. MODO DE DISPARO ÚNICO
O Falcon D-Actor tem a capacidade de fazer disparos individuais.

Isso pode ser feito selecionando a frequência e girando o botão para a direita, de modo que o Hz seja exibido como "—". Em 

seguida, selecione “Pulsos” e altere a contagem de pulso para “1”. 

Quando esse tratamento de disparo único for concluído, a tela de resumo de tratamento será exibida.
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10. RESUMO DO TRATAMENTO
Quando o tratamento estiver concluído, a tela Resumo do tratamento aparecerá com as seguintes opções:

• Repita o tratamento pressionando a caixa Executar novamente.

• Salve

 » as informações de terapia nos Dados de tratamento 

 » o protocolo de tratamento nos Protocolos personalizados

• Saia da Modalidade e retorne à tela inicial

Configurações do tratamento concluído
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SPS (CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS SUGERIDA)

O Intelect® RPW 2 tem um ícone SPS (Configuração de parâmetros sugerida), que é uma série de predefinições de protocolo 

 em que a área corporal, a indicação clínica, a condição patológica e a gravidade da situação são selecionadas pelo usuário,  

e o algoritmo sugerido selecionará as configurações de parâmetro. Todas as configurações podem ser alteradas para se adequar  

à prescrição correta do tratamento e ao conforto do paciente.

CONCLUA AS ETAPAS A SEGUIR PARA INICIAR UM PROTOCOLO SPS:

1.  Selecione SPS na tela inicial

2. Toque em PARTE DO CORPO que deseja tratar 

Observação: a parte do corpo selecionada será destacada e, ao mover o dedo para outra área enquanto segura o toque na tela, outra parte do corpo 

será destacada e selecionada.
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3. Selecione INDICAÇÃO 

Selecionar tendinopatia  
do infraespinhal 

4. Selecione INDICAÇÃO 

Selecione tratamento da  
Zona de Dor
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5. SELECIONAR MODALIDADE

6. CONFIGURAÇÃO DE TRATAMENTO
Na tela de revisão do tratamento, as configurações de tratamento sugeridas são exibidas e você pode ajustar os parâmetros 

para o nível desejado.

Selecione a onda de pressão radial

Parâmetros

1. Toque para ativar 
2. Ajustar com o botão de ajuste:
• Sentido horário - Aumentar
• Sentido anti-horário - Diminuir
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7. INICIAR TRATAMENTO 

Pressione o botão INICIAR

Tratamento em funcionamento
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DADOS DE TRATAMENTO

Após a conclusão de um tratamento, os Dados de tratamento podem ser salvos no Intelect® RPW 2 para uso posterior 

no dispositivo.

SALVAR OS DADOS DE TRATAMENTO 

1.  Toque em ATRIBUIR A na tela de resumo do tratamento

2. Selecione ATRIBUIR A para salvar os dados de tratamento 
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3. A tela DADOS DE TRATAMENTO vai aparecer 

Salve os dados de tratamento selecionando ADICIONAR

Criar e salvar 
em novo ID

Selecionar e salvar no 
ID existente

SALVE OS DADOS DE TRATAMENTO EM UM NOVO ID: 

Digite o ID e salve
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VISUALIZAR E GERENCIAR DADOS DE TRATAMENTO

Pressione o ÍCONE DE DADOS DE TRATAMENTO na tela inicial

1. VISUALIZAR dados de tratamento 

Selecionar dados de tratamento
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Selecione a sessão para  
visualizar o Resumo do  
tratamento referente à sessão.

O HISTÓRICO DO TRATAMENTO é exibido, incluindo todas as sessões de tratamento salvas anteriormente,  

classificadas cronologicamente

Os detalhes da sessão são exibidos

PT



|  INTELECT® RPW 2 MANUAL DE USUÁRIO 

49 INTERFACE DE USUÁRIO

2. EXCLUIR Dados de Tratamento 

Excluir todos os IDs

Excluir um ID
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Confirmar ou cancelar

Excluir todas as sessões de tratamento
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Excluir uma sessão
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PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

O Intelect® RPW 2 permite um máximo de 25 protocolos personalizados a serem definidos. 

SALVAR UM PROTOCOLO PERSONALIZADO

Um novo protocolo personalizado pode ser salvo na tela Revisão do tratamento ou Resumo do tratamento.

1. Toque em SALVAR na tela REVISÃO DE TRATAMENTO ou RESUMO DE TRATAMENTO

2. Selecione SALVAR COMO PROTOCOLO PERSONALIZADO

Observação: também é possível substituir as configurações padrão da modalidade em vez de salvar em protocolos personalizados.
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3. A biblioteca de protocolo personalizado é exibida, onde você pode salvar o protocolo como NOVO protocolo personalizado  

ou SUBSTITUIR um já existente

CRIAR UM NOVO PROTOCOLO PERSONALIZADO: 

Digite o nome do protocolo personalizado e salve
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Selecionar e substituir 
um protocolo existente

Lista alfabética
Deslize para ver mais

Criar um novo 
protocolo personalizado
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VISUALIZAR E GERENCIAR PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

Toque no ícone PROTOCOLOS PERSONALIZADOS na tela inicial

1. VISUALIZAR Protocolo personalizado 

Selecione o protocolo personalizado desejado
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A TELA DE REVISÃO DO TRATAMENTO é exibida mostrando as configurações do protocolo.

Inicie o tratamento ou execute outras ações. 

2. EXCLUIR Protocolo personalizado 

Excluir todos os protocolos
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Excluir um protocolo
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ATALHOS

O Intelect® RPW 2 permite 12 atribuições de atalhos de protocolos personalizado na tela inicial.

ATRIBUIR ATALHO

Conclua as etapas a seguir para atribuir um atalho da tela inicial ainda não atribuído. Os ícones de atalho aparecem na cor cinza 

para um protocolo personalizado: Pressione um dos ícones “Atalho” não atribuídos na tela inicial.

Selecione o protocolo desejado na biblioteca de Protocolos personalizados
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Atalho atribuído na tela inicial

Uma vez atribuído, o ícone de atalho se torna da cor associada à sua modalidade
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CANCELAR ATRIBUIÇÃO DE ATALHO

Conclua as etapas a seguir para cancelar a atribuição de um atalho da tela inicial para um protocolo personalizado:

Na tela inicial, pressione e segure o ícone de atalho cuja atribuição você deseja cancelar.

O dispositivo exibirá uma caixa de texto perguntando: “Remover o atalho “Meu protocolo personalizado 1” ?”

Selecione “Não” para sair do processo de cancelamento da atribuição e retornar à tela inicial ou “Sim” para continuar com  

o processo de cancelamento da atribuição.

Depois de selecionar “Sim”, o atalho atribuído anteriormente não aparecerá mais na tela inicial.
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RECURSOS CLÍNICOS

O Intelect® RPW 2 contém uma biblioteca de recursos clínicos exclusiva.

A biblioteca de imagens anatômicas e patológicas foi projetada para ajudar o operador a entender e localizar visualmente  

os grupos musculares específicos e problemas comumente encontrados associados a condições patológicas, além de fornecer  

uma ferramenta educacional para o clínico utilizar com o paciente.

As descrições da modalidade fornecem informações sobre o contexto físico e os efeitos fisiológicos da terapia por Ondas de 

Pressão Radial e Vibração, com o objetivo de auxiliar o usuário na seleção da modalidade apropriada.

Conclua as etapas a seguir para visualizar a Biblioteca de Recursos Clínicos:

Pressione o ícone da Biblioteca de recursos clínicos na tela inicial.

BIBLIOTECA DE IMAGENS ANATÔMICAS/PATOLÓGICAS

Conclua as etapas a seguir para visualizar a Biblioteca de imagens anatômicas ou patológicas:

1. Pressione o ícone Biblioteca de Imagens Anatômicas ou Patológicas na tela Recursos Clínicos 
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2. Toque na parte do corpo sobre a qual deseja visualizar informações. 
Escolha a anterior (à esquerda da tela) ou a posterior (à direita da tela).

3. As imagens disponíveis para a parte do corpo selecionada são exibidas.
Toque na imagem que deseja ver no modo de tela cheia.
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4. Imagem em tela cheia 

Fechar o modo de tela cheia
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DESCRIÇÕES DE MODALIDADES

Conclua as etapas a seguir para visualizar as descrições das terapias de ondas de pressão radial e de vibração:

1. Selecione uma das descrições de modalidade 

2. A descrição da modalidade é exibida 

FUNÇÃO DE CAPTURA DE TELA

O dispositivo Intelect® RPW 2 tem uma função integrada que permite ao usuário capturar a tela, por exemplo, para capturar 

uma sessão de tratamento realizada

1. Insira a unidade USB na porta USB na parte traseira do dispositivo Intelect® RPW 2

2. Pressione o botão ativar/pausar e o botão Ligar/Desligar simultaneamente por cerca de 1 segundo; a tela vai piscar e a imagem  

será capturada na unidade USB.

3. No menu de configuração, ejete a unidade USB para permitir a remoção segura do dispositivo Intelect RPW 2.

4. O formato do arquivo é bitmap e é codificado com data e hora no nome do arquivo.

Observação: A função de tela de impressão não deve ser usada durante o tratamento
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CÓDIGOS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Todas as mensagens do sistema, mensagens de aviso e mensagens de falha geradas pelo dispositivo são autoexplicativas, 

exceto erros do sistema.

2. Se ocorrer um erro no sistema, anote o código do erro e entre em contato com o revendedor DJO ou com o Departamento  

de Manutenção do DJO

3. Caso seja exibido um triângulo vermelho, clique no triângulo para obter uma explicação

internationalproductsupport@djoglobal.com

Se o dispositivo não estiver ligado, a tela e as luzes não acenderão

1. Verifique se o botão LIGAR/DESLIGAR na parte traseira do dispositivo está LIGADO 

2. Verifique se o cabo de alimentação está conectado à fonte adequada
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ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÃO

As tabelas a seguir fornecem aos usuários do Intelect® RPW 2 a informação necessária a fim de substituir acessórios usados  

com o sistema. Esta lista de acessórios de substituição foi projetada para uso com o Intelect® RPW 2. Ao fazer o pedido,  

forneça o respectivo número de peça, descrição e quantidade desejada. Todos os números de peça listados abaixo são vendidos  

em quantidades de 1, a menos que especificado de outra forma.

Número do modelo Descrição

18080 Aplicador RPW Falcon®

28178 Transmissor Ro40 “Beam”

29724 Transmissor D20-S D-Actor® 20 mm

29104 Kit de revisão resumido

15-1140 Chave USB

22651 Copo e suporte para gel

82-0274 Bolsa RPW

22652 Bandeja do transmissor

13-7611-1 Suporte de cabo

22654 Reservatório de água

 13-28660* Guia de início rápido (disponível em vários idiomas com cada unidade)

CABOS DE ENERGIA

Número do modelo Descrição

14679 Cabo de alimentação norte-americano

14814 Cabo de alimentação Suíça

14815 Cabo de alimentação Reino Unido

14816 Cabo de alimentação Índia

14817 Cabo de alimentação Israel

14818 Cabo de alimentação Dinamarca

14819 Cabo de alimentação Austrália

14820 Cabo de alimentação UE 

14821 Cabo de alimentação Japão

40-1112 Cabo de alimentação Argentina

Observação: Para acessórios de reposição do aplicador o Falcon, consulte a página 73 

Falcon e D-Actor são marcas registradas da Storz medical AG
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Falcon, D-Actor® e V-Actor® são marcas registradas da Storz medical AG

PT

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Número do modelo Descrição

29104 Kit de revisão resumido

28739 Escova para limpeza de tubo-guia

31800 Maleta do conjunto de 9 transmissores, acessório

29801 Ponta A6, transmissor

29802 T10 Finger, transmissor

29729 Transmissor Cerama-X C15 de 15 mm, preto

29728 Transmissor Deep Impact DI15 de 15 mm, preto

29726 Transmissor Focus-Lens F15 de 15 mm

29724 Transmissor D20-S D-Actor® 20 mm

28736 Transmissor D20-T

29725 Transmissor D-Actor® D35-S de 35 mm, preto

29539 Transmissor ATLAS

28946 Conjunto de transmissor INTELECT RPW 2 SPINE-ACTOR 

28945 Conjunto de transmissor INTELECT RPW 2 PERI-ACTOR

19365 V-Actor® HF

28740 Transmissor V-Actor® V25

28741 Transmissor V-Actor® V40

29742 Transmissor V-Actor V10 sem tampa de rosca

4248 FRASCOS DE GEL CONDUTOR US de 24 x 8,5 oz

4238 CUBO DE 5L DE GEL CONDUTOR US c/ frasco recarregável

4266 Cubo de 5L de gel Intelect c/ frasco recarregável

82-0274 Bolsa RPW

15-1140 Chave USB

18638 Transmissor R15 de 15 mm, preto
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OPERAÇÕES, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO 
APLICADOR V-ACTOR HF®

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O V-ACTOR HF® é um aplicador de "terapia vibratória" 

e pode ser utilizado como acessório opcional para o 

Intelect® RPW 2.

Ao usar este aplicador, é possível tratar tecidos moles 

usando pulsos de alta frequência.

Os pré-requisitos para a utilização do aplicador 

V-ACTOR HF correspondem aos pré-requisitos 

para operação do Intelect RPW 2. Leia o capítulo de 

contraindicações nesta IFU para obter mais detalhes. 

Dependendo da terapia a ser realizada, o aplicador pode 

ser equipado com uma das três seguintes pontas para 

transmissão de choque:

1:   Transmissor de vibração esférica V-ACTOR HF de  

10 mm (V10)  

2: Transmissor de vibração V-ACTOR HF de 25 mm (V25)   

3: Transmissora de vibração V-ACTOR HF de 40 mm   

1

1: Botão de disparo

2

2:  Transmissora  
de choque

3

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

AO DESEMBALAR

• Remova o aplicador e os acessórios da embalagem.

• Verifique se todos os itens estão incluídos no recipiente  

de embalagem e se não estão danificados.

• Entre em contato com seu fornecedor ou com o 

fabricante imediatamente se algum item estiver faltando 

ou danificado.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

O escopo padrão de fornecimento do aplicador V-ACTOR 

HF compreende os seguintes itens:

- Aplicador

- Transmissor de vibração V25 com tampa de rosca

- Transmissor de vibração V40 com tampa de rosca

Observação: O transmissor de vibração V10 é um acessório opcional 
para o V-Actor HF e deve ser encomendado separadamente.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG
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1: Pontos 
vermelhos

2: Na parte 
externa da 
estrutura 
do plugue

CONEXÃO DO APLICADOR

O Intelect® RPW 2 tem um conector para o aplicador 

V-ACTOR HF® e um suporte designado para o aplicador 

no lado direito do dispositivo.

Para conectar seu V-Actor HF, encontre os conectores na 

parte frontal do dispositivo. Como o suporte do aplicador 

V-Actor fica do lado esquerdo do dispositivo, recomenda-se 

que seja usado o plugue do conector do lado direito.

• Insira o plugue do aplicador no conector de aplicador no 

Intelect RPW 2.

• Certifique-se de que o ponto vermelho no plugue esteja 

alinhado com o ponto vermelho no conector do aplicador.

• Pressionar cuidadosamente o plugue no conector irá travar 

o acesso imediatamente e impedirá que o conector se 

desconecte automaticamente quando o cabo for puxado.

• Coloque o aplicador no suporte para aplicador.

• Para desconectar, puxe a parte externa da estrutura do 

plugue. Isto libera primeiramente o recurso de trava, 

permitindo que o plugue seja puxado para fora do 

conector do aplicador.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG
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COM UM TOQUE

O aplicador é operado por meio do display do Intelect® RPW 2. As configurações podem ser feitas manualmente na tela, 

ou podem ser aplicadas as configurações pré-programadas.

INICIALIZAÇÃO

• Conecte o aplicador V-ACTOR HF® ao Intelect RPW 2.

• Configure a força de pulso no modo de operação do V-ACTOR HF para um valor inicial de 2 bares.

• Ative o botão de disparo.

Observação: O botão de disparo funciona como um interruptor para ligar/desligar quando pressionado brevemente. Pressioná-lo por mais tempo  
faz com que ele funcione como um interruptor de ponta, isto é, os pulsos continuarão até que o botão seja liberado.

VERIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Realize as seguintes verificações funcionais depois de o dispositivo ter sido instalado:

• Defina o nível de força no modo do V-ACTOR HF para 2,4.

• Redefina o número real de pulsos no display do painel de controle.

• Libere os pulsos com uma frequência de pulso de 30 Hz.

• Verifique se os pulsos acionados são contados corretamente no contador de pulso do tratamento, no dispositivo de controle.

CONFIGURAÇÕES PADRÃO

• Antes de cada tratamento, certifique-se de que o contador de pulsos esteja configurado como zero.

• Inicie o tratamento com o V-ACTOR HF a um nível de força de 2 bares e uma frequência de 20 Hz.

• Há uma relação entre a pressão e a frequência; quando uma aumenta, a outra diminui. O V-Actor HF não pode ser  

usado com frequência total e pressão total ao mesmo tempo. Encontre o gráfico mostrando a relação entre a pressão  

e a frequência na página 70.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG

Atenção!
O funcionamento incorreto do dispositivo ou de seus componentes é possível!

Antes de iniciar o tratamento, é essencial realizar as verificações funcionais descritas a seguir.
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Pressão (Bar) Frequência (Hz)

2,4 50

2,5 46

2,6 42

2,7 41

2,8 39

2,9 38

3,0 36

3,1 35

3,2 34

3,3 33

3,4 31

3,5 30

3,6 28

3,7 27

3,8 26

3,9 25

4,0 24

4,1 23

4,2 22

4,3 21

4,5 20

4,6 19

4,8 18

5,0 17

O gráfico mostrado aqui exibe a relação entre a pressão  

e a frequência ao usar o V-Actor HF com o 

Intelect® RPW 2.
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TRATAMENTO

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar o dispositivo, o usuário deve certificar-se de que ele esteja funcionando com segurança e em condições apropriadas. 

A cada vez que o dispositivo é transportado, garanta que todas as verificações de funcionamento tenham sido realizadas antes 

de iniciar o tratamento. Para obter mais informações, consulte a página 69, VERIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO.

Observação: O nível máximo de força usado durante o tratamento não deve causar dor ao paciente sob nenhuma circunstância.

REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

• Aplique uma quantidade suficiente de óleo para massagem à pele do paciente, na área de tratamento, e ao transmissor 

de vibração do V-ACTOR HF.

• Realize o tratamento V-ACTOR HF conforme recomendado nas orientado no folheto/nas recomendações de aplicação.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG

Cuidado!
O aplicador não pode ser operado enquanto estiver inoperante (sem uma superfície de impacto). 

• Não acione os pulsos se o transmissor de vibração não estiver em contato com a zona de tratamento!

Cuidado!
Durante períodos prolongados, o ruído dos pulsos pode ser desagradável!

• Ofereça proteção para o ouvido do paciente.

• Recomendação: O usuário também deve usar proteção para o ouvido.
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LIMPEZA, MANUTENÇÃO 
E REFORMULAÇÃO

COMO REALIZAR A TROCA DOS 
TRANSMISSORES DE VIBRAÇÃO V25 E V10

• Para remover o transmissor de vibração de 25 mm ou o 
transmissor de vibração esférica de 10 mm, desparafuse a 
tampa de rosca do transmissor de vibração (1) do aplicador 
e retire o transmissor de vibração (2).

• Limpe todas as partes do transmissor de vibração, 
conforme descrito na página 73.

• Deixe o transmissor de vibração secar ao ar
• Monte novamente o transmissor de vibração na ordem 

inversa.
• Parafuse o novo transmissor de vibração no aplicador o 

máximo que conseguir com a força das mãos.

V40

1 tampa frontal

2 ponta do transmissor de vibração 

3 anel de vedação

4 mecanismo de mola

5 tampa traseira

6 ranhuras

7 borda inferior

• Para remover o transmissor de vibração V40, desparafuse 
o transmissor de vibração do aplicador.

• Desparafuse a tampa de rosca do transmissor de vibração 
(1 e 5) e retire o transmissor de choque.

• Remova o anel de vedação (3), pressionando-o para fora 
nas regiões com ranhuras (6).

• Para limpar, pressione levemente o mecanismo de mola (4) 
e remova o resíduo embaixo dela. Não tente remover esta 
parte do transmissor!

• Limpe todas as partes do transmissor de vibração 
conforme descrito na página 73 e deixe secar ao ar. Ao 
montar novamente o V40, observe que o anel de vedação 
tem uma borda inferior (7) que precisa ficar virada para 
fora quando montada novamente.

• Monte novamente o transmissor de vibração na ordem 

inversa.

• Certifique-se de que o lado liso do anel de vedação (3) 

esteja em contato com a ponta do transmissor de vibração 

(2).

• Parafuse o novo transmissor de vibração no aplicador o 

máximo que conseguir com a força das mãos.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG
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APLICADOR

• Remova o gel de acoplamento do aplicador usando um produto de limpeza adequado para a limpeza da superfície.

• Desinfecte o aplicador com um desinfetante à base de álcool apropriado para limpeza de superfícies (siga as instruções 

do fabricante).

• Limpe os transmissores de vibração completamente após cada utilização. 

• Os transmissores de vibração podem ser limpos após cada uso usando-se os produtos de limpeza e desinfetantes habituais.

• Como alternativa, você pode limpar os transmissores de vibração a cada dia em um banho Ultrassônico.

Cuidado!
Os produtos de limpeza e desinfetantes podem criar uma atmosfera explosiva. 

Desconecte o aplicador do dispositivo de controle antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

Atenção!
É essencial que nenhum fluido penetre o dispositivo ou os tubos que o compõem.

Atenção!
As informações aqui indicadas são exemplos não vinculativos. Nenhuma reclamação pode ser feita com 

relação à exaustividade da lista.
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REPROCESSAMENTO DO APLICADOR E 
DOS TRANSMISSORES DE VIBRAÇÃO

Após cada uso, as peças do aplicador que entram em 

contato com o paciente devem ser limpas e desinfetadas 

minuciosamente antes de serem usadas novamente.

As instruções devem ser rigorosamente observadas, a fim de 

evitar danos e avarias às peças.

Tenha os seguintes produtos e equipamentos disponíveis 

para realizar a limpeza e trabalho de desinfecção:

- Panos de limpeza limpos, macios e sem fiapos

- Produto de limpeza

- Desinfetante de superfícies à base de álcool

- Cuba ultrassônica (se desejado)

V25 E V10

• Desparafuse o transmissor de vibração do aplicador.

• Remova o encaixe do transmissor de vibração da tampa 

frontal.

- O mecanismo de mola (1) do encaixe do transmissor de 

vibração não precisa ser removido.

• Limpe todas as peças em água corrente.

• De forma alternativa, você pode limpar e desinfetar o 

encaixe do transmissor de vibração e o anel de vedação 

em uma cuba ultrassônica.

V40

• Desparafuse o transmissor de vibração do aplicador.
• Desmonte a tampa de rosca do transmissor de choque 

com duas partes.
• Remova o encaixe do transmissor de vibração da tampa 

frontal.
• Remova o anel de vedação frontal (2).
• Ele tem uma ranhura para que possa ser removido mais 

facilmente.
• O mecanismo de mola do encaixe do transmissor de 

vibração (1) não precisa ser removido.
• Limpe todas as peças em água corrente.
• De forma alternativa, você pode limpar e desinfetar o 

encaixe do transmissor de vibração e o anel de vedação 
em uma cuba ultrassônica.

1 2

1
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ACESSÓRIOS E PEÇAS RESERVA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sujeito a alterações técnicas

Observação: Em caso de transferência do produto médico para terceiros, deve-se observar o seguinte: 

- A documentação completa do dispositivo deve ser fornecida em conjunto com o produto médico.

- O produto médico só pode ser exportado para um país estrangeiro se o produto médico e as indicações correspondentes forem permitidos lá.

Este dispositivo está em conformidade com as normas aplicáveis.

Para obter informações sobre conformidade com diretivas, consulte o manual de operação separado para o seu dispositivo de controle.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG

Descrição da falha Possível causa Ações corretivas

Sem suprimento de ar comprimido
Vazamentos no cabo do aplicador ou cabo conectado 
incorretamente

Verifique as conexões de cabo e de tubos e as substitua, se 
necessário

Sem saída de energia Aplicador com defeito Substitua o aplicador

Acessórios Nº do art.:

Conjunto de aplicador V-ACTOR HF® 19365

Transmissor de vibração de 25 mm 28740

Transmissor de vibração de 40 mm 28741

Transmissor de vibração esférica de 10 mm sem tampa de rosca 29742

Aplicador V-ACTOR

Frequência de operação do V-ACTOR 1 – 50 HZ

Seleção de energia em etapas de1 a 5 bares

Temperatura ambiente durante a operação 10 °C - 30 °C

Temperatura ambiente durante armazenamento e transporte 0 °C - 60 °C

Pressão de ar ambiente durante a operação 800 - 1060 HPA

Pressão de ar ambiente durante armazenamento e transporte 500 - 1060 HPA

Umidade do ar durante a operação 5 - 55%, sem condensação

Umidade do ar durante armazenamento e transporte 5 - 95%, sem condensação

Peso incl. cabo, preenchido aprox. 400 G

Proteção contra infiltração de água IPX0
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SÍMBOLOS E RÓTULOS 

GARANTIA E SERVIÇO

GARANTIA PARA O APLICADOR V-ACTOR® HF

O aplicador V-ACTOR HF® é uma parte suscetível a desgaste. Nós substituiremos novos aplicadores que tenham realizado até 

1 milhão de pulsos, sem custo para o cliente, quando o cliente apresentar uma prova adequada de que o defeito ocorreu devido  

a defeitos no material ou referentes à fabricação do aplicador. 

Os custos de transporte e o risco de perda durante o envio de produtos devolvidos devem ser arcados pelo cliente.

Os pedidos de garantia só serão aceitos se o aplicador for devolvido em seu estado completo e original, limpo e no caso,  

com a etiqueta de reparo totalmente preenchida. 

Os componentes ausentes serão substituídos (sujeito a cobrança). Os acessórios enviados serão verificados e, se necessário, 

substituídos depois que realizarmos uma avaliação.

Os transmissores de vibração e os kits de reformulação não são cobertos pela garantia do aplicador.

SERVIÇO

Se você tiver outras perguntas ou precisar de mais informações, sinta-se à vontade para entrar em contato com seu revendedor.

Consulte a página 88 neste manual para obter mais detalhes.

*V-Actor é uma marca registrada da Storz medical AG

Rótulo Significado

Leia o manual de operação!

Atenção!
Não são permitidas modificações no aplicador e nos transmissores. Qualquer abertura, reparo ou modificação 

dos aplicadores por pessoal não autorizado isentará o fabricante de suas obrigações e responsabilidades pelo 

funcionamento seguro do sistema. Isso anulará automaticamente a garantia, mesmo antes do final do período.
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LIMPEZA DO INTELECT® RPW 2

Com o sistema desconectado da fonte de alimentação, 

limpe-o com um pano limpo e sem fiapos, umedecido em 

água e sabão antibacteriano suave. Não use solventes. Se for 

necessária uma limpeza mais estéril, use um pano umedecido 

com um produto antimicrobiano. A limpeza deve ser realizada 

diariamente. Não submerja o sistema em líquidos. Se o dispositivo  

for submerso acidentalmente, entre em contato com o revendedor  

ou com o Departamento de Manutenção da DJO imediatamente.  

Não tente usar um sistema que tenha sido molhado por dentro  

até que ele seja inspecionado e testado por um técnico treinado.

Limpeza da tela LCD
Limpe o LCD com um pano limpo e seco, da mesma maneira 

que limpa a tela do monitor do computador. Não use materiais 

abrasivos, produtos químicos ou líquidos.

CÓPIA DO MANUAL

Para obter uma cópia do Manual do usuário do Intelect  

RPW 2, entre em contato com seu representante local  

ou com o Manutenção ao cliente da DJO Global®.

INSTRUÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

1.  Faça o download da atualização do firmware do site da 

Chattanooga® www.chattanoogarehab.com para a unidade USB. 

2. DESLIGUE o dispositivo

3. Insira a chave USB

4. LIGUE o dispositivo

5.  O dispositivo detectará automaticamente a disponibilidade 

de atualização de firmware

6. Confirme a atualização do firmware.

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

O dispositivo não precisa de manutenção interna ou calibragem 

de rotina. 

Para os aplicadores Falcon® e V-Actor HF®, assim como os 

transmissores, consulte a seção correta neste manual.

Substituição do cabo de alimentação: Desconecte o cabo padrão 

e, em seguida, conecte o novo cabo.

*Falcon e V-Actor são marcas registradas da Storz medical AG

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

O RPW 2 usa um condensador entre o compressor e o 
aplicador para tirar a umidade do ar e evitar o acúmulo 
de água no aplicador. A água extraída é coletada no 
reservatório localizado no painel traseiro, logo abaixo da 
porta do cabo de alimentação.
O nível da água deve ser verificado todos os dias antes do 
uso. O reservatório de água deve ser esvaziado regularmente.

Para esvaziar o reservatório, siga as instruções.
1. Pressione o grampo de liberação e levante cuidadosamente 
o reservatório de água do Intelect® RPW 2, deslizando-o 
para cima.
2. Retire cuidadosamente a tampa do reservatório e elimine 
a água residual.

Para recolocar o reservatório 
1. Recoloque a tampa do reservatório e insira o tubo de água 
na abertura na parte superior
2. Coloque o reservatório contra o Intelect RPW 2 acima do 
grampo de conexão
3. Deslize o reservatório para baixo. Pressione suavemente 
e haverá um clique audível. O grampo de liberação ainda 
estará visível após a instalação do reservatório de água.

PT
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO APLICADOR FALCON®; REVISÃO

LIMPEZA

A limpeza regular garante uma perfeita higiene e operação do aplicador Falcon®. O aplicador, em particular o transmissor  

de choque, deve ser cuidadosamente limpo e desinfetado após cada sessão de terapia.

• Limpe o gel de acoplamento do aplicador usando um produto de limpeza adequado para a limpeza da superfície.

• Desinfete o aplicador com um desinfetante à base de álcool adequado para a limpeza da superfície.

Componente Procedimento Intervalo

Eixo e almofada do aplicador limpar e desinfetar
diariamente 

ou depois de 20.000 choques (o que ocorrer primeiro)

Tubo-guia limpe por dentro com escova todo dia

Transmissores de choque e O-rings limpar em banho ultrassônico e desinfetar após cada tratamento ou contato com um paciente

Tubo-guia, projétil e O-rings substituir após 1.000.000 choques (reparar o aplicador)

Cuidado!
Agentes de limpeza e desinfecção inflamáveis e voláteis podem gerar uma atmosfera explosiva. 

Desconecte o aplicador da unidade de controle antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

Atenção!
É essencial que nenhum fluido penetre no dispositivo ou em sua tubulação.

*Falcon é uma marca registrada da Storz medical AG

PT
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TRANSMISSORES DE CHOQUE PADRÃO

1. Desconecte o aplicador do dispositivo de controle.

2. Desparafuse a tampa de rosca do transmissor de choque 

do aplicador.

3. Retire o suplemento do transmissor de choque.

4. Insira o suplemento do transmissor de choque na tampa 
de rosca correspondente.

5. Parafuse a tampa de rosca do transmissor de choque no 

aplicador até apertar bem.

6. Depois de substituir o transmissor de choque, verifique se  
a tampa do aplicador e as partes da tampa estão bem apertadas.

Observação: Verifique se as duas partes da tampa estão parafusadas 
firmemente e se a tampa de rosca do transmissor está parafusada 
firmemente no eixo.
Verifique a conexão do parafuso da tampa de rosca do transmissor de  
choque e das peças da tampa durante as fases de tratamento prolongado.

PT
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TRANSMISSORES DE CHOQUE PARA 
COLUNA E FÁSCIAS

1. Desconecte o aplicador do dispositivo de controle.

O conjunto de transmissores de coluna ou fáscia contém 

uma embreagem especial para a montagem dos transmissores  

de coluna ou fáscia. O transmissor de choque só pode ser  

montado se a embreagem já estiver parafusada no aplicador.

2. Parafuse o engate no aplicador.

3. Retire o transmissor de choque desejado do estojo.

4.  Empurre a parte interna da embreagem na direção do 

eixo do aplicador (1).

•  Empurre o transmissor de choque na embreagem (2).

5. Solte a parte interna da embreagem.

•  O transmissor de choque se encaixa em seu lugar.

Observação: Antes de iniciar o tratamento, verifique se o transmissor 
de choque está encaixado no lugar. 

6. Para desmontar o transmissor de choque, faça o seguinte:

•   Empurre a parte interna da embreagem na direção 

do eixo do aplicador

•   Puxe o transmissor de choque para fora da embreagem.

PT
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LIMPEZA DO APLICADOR

Observação: Após a limpeza, o aplicador deve estar seco antes de  
ser remontado. Por esse motivo, programe tempo suficiente para  
a secagem do aplicador e de seus componentes.

1. Desconecte o aplicador do dispositivo de controle.

2. Desparafuse do aplicador a tampa de rosca do transmissor  

de choque, respectivamente, a embreagem dos transmissores  

de choque da coluna e das fáscias.

3. Limpe o gel de acoplamento do aplicador usando um produto  

de limpeza adequado para a limpeza da superfície.

• Desinfete o aplicador com um desinfetante à base de 

álcool adequado para a limpeza da superfície

4. Desparafuse o eixo do aplicador e puxe-o para fora  

da alça (5).

•   Use a chave de boca fornecida (4) para essa 

finalidade.

5. Limpe o tubo-guia com uma escova para garantir um 

movimento perfeito dos projéteis.

A montagem do aplicador é realizada na ordem inversa.

Observação: Ao montar o eixo do aplicador, é necessário apertá-lo 
usando a chave de boca fornecida. O eixo não pode mais ser  
removido manualmente.

PT
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LIMPEZA DOS TRANSMISSORES DE CHOQUE

TRANSMISSORES DE CHOQUE PADRÃO

• Desparafuse a tampa de rosca do transmissor de 

choque e remova o suplemento do transmissor de 

choque da tampa de rosca dele.

• Limpe todas as peças em água corrente.

Observação: O suplemento do transmissor de choque das tampas  
do transmissor de duas partes só pode ser desmontado e os anéis  
de vedação só podem ser removidos usando ferramentas especiais.  
Deve-se evitar fazer isso, pois pode resultar em danos ao transmissor  
de choque. Não é necessário para fins de limpeza.

PT
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•   Após a aplicação de ondas de choque em pessoas, 

um banho ultrassônico em nossos transmissores 

pode gerar um efeito de limpeza adicional. No 

entanto, um banho ultrassônico não é um requisito.

•   Para esse fim, use apenas desinfetantes para 

dispositivos médicos reutilizáveis sensíveis ao calor.

•   Limpe e desinfete não apenas o suplemento do 

transmissor de choque, mas também a tampa 

de rosca dele com os agentes de limpeza e 

desinfetantes comuns  

à base de álcool.

•   Seque a tampa do parafuso do transmissor e o 

transmissor de choque antes de parafusá-los juntos.

•   Empurre o suplemento na tampa frontal e parafuse 

as duas partes da tampa até apertar bem.

Observação: Verifique se as duas partes da tampa estão parafusadas 
firmemente e se a tampa de rosca do transmissor está parafusada 
firmemente no eixo.
Verifique a conexão do parafuso da tampa de rosca do transmissor de  
choque e das peças da tampa durante as fases de tratamento prolongado.

TRANSMISSORES DE CHOQUE PARA 
COLUNA E FÁSCIAS

•   Remova o aplicador da peça de mão e desconecte-o 

do acoplamento.

•   Remova os resíduos do gel de acoplamento com um 

pano úmido imediatamente após cada tratamento.

Observação: Se o gel de acoplamento permanecer nos aplicadores ou 
na embreagem, ocorrerá corrosão nas peças metálicas.

•   Limpe e desinfete os transmissores de choque de 

coluna e das fáscias no banho ultrassônico a uma 

temperatura máxima de 40 °C.

•   Deixe os transmissores de choque secarem antes de 

recolocá-los no estojo.

EMBREAGEM PARA OS TRANSMISSORES 
DE CHOQUE DA COLUNA/FÁSCIA

•   Limpe o gel de acoplamento ou óleo residual na 

embreagem usando um pano úmido.

•   Desinfete o aplicador com um desinfetante à base de 

álcool adequado para a limpeza da superfície.

•   Pulverize spray desinfetante à base de álcool na 

abertura da montagem do transmissor.

•  Limpe o interior da embreagem usando cotonetes.
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REVISÃO

Ondas de choque são geradas mecanicamente. Devido aos efeitos do atrito, os componentes do aplicador são continuamente 

expostos a tensões mecânicas, o que pode causar certo desgaste.

Observação: O aplicador Falcon* deve ser revisado a cada 1.000.000 choques. Isso pode ser feito pelo usuário do dispositivo. Tudo o que é necessário 
é o kit de revisão, que inclui todas as peças de desgaste necessárias.

Observação: Os anéis de vedação, o projétil e o tubo-guia devem ser substituídos sempre que houver revisão no aplicador. Observe o Manual do 
O-ring ao selecionar os anéis de vedação a serem usados. Está no kit de revisão.

REVISÃO DO APLICADOR

• Os agentes de limpeza e desinfecção inflamáveis e voláteis podem gerar uma atmosfera explosiva. 

• Desconecte o aplicador da unidade de controle antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

• Coloque o aplicador em uma superfície seca, limpa e sem poeira. 

*Falcon é uma marca registrada da Storz medical AG

Atenção!
Uma chave de boca deve ser usada para liberar ou montar o eixo do aplicador ao revisar 

a peça de mão.
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1. Desconecte o aplicador do dispositivo de controle.

•   Desparafuse do aplicador a tampa de rosca 

do transmissor de choque, respectivamente, a 

embreagem dos transmissores de choque da 

coluna e das fáscias.

2. Desaparafuse o eixo do aplicador e puxe-o para fora da alça.

•  Use a chave de boca fornecida (3) para essa 

finalidade.

3. Puxe o tubo-guia firmemente encaixado para fora  

do eixo. Se necessário, use uma haste de metal fina ou  

a chave sextavada fornecida como ferramenta de tração, 

inserindo-a pelas aberturas no tubo-guia. 

4. Um acessório correspondente é fornecido na alça do 

aplicador para segurar o projétil. Para remover o projétil, 

segure a alça do aplicador com a abertura apontando para 

baixo. Bata suavemente a alça contra a superfície da mesa 

até o projétil cair. No caso de o projétil se quebrar devido 

à sobrecarga, não há problema em deixar um fragmento 

dentro do tubo-guia. 
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5. Descarte o tubo-guia e o projétil usados

6. Descarte os anéis de vedação destacáveis de C15, DI15, F15, 

B15, T10 transmissores de choque e o anel de vedação no eixo.

7.  Limpe o eixo, o transmissor de choque (incluindo os anéis 

de vedação firmemente colocados) e a tampa de rosca do 

transmissor de choque usando um desinfetante contendo 

álcool. Estes serão reutilizados após a limpeza.

Observação: O suplemento do transmissor de choque das tampas  
do transmissor de duas partes só pode ser desmontado e os anéis  
de vedação só podem ser removidos usando ferramentas especiais. 
Deve-se evitar fazer isso, pois pode resultar em danos ao transmissor  
de choque. Não é necessário para fins de limpeza.

8. Agora retire do kit de revisão os novos anéis de vedação 

e o eixo e instale-os. Observe o Manual do O-ring para esse 

fim. Está no kit de revisão.
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9. Retire o novo tubo-guia e o novo projétil do kit de revisão.

10. Insira o tubo-guia na abertura no eixo, pressionando até parar.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a extremidade do tubo-guia, onde 
as duas ranhuras de ar estão localizadas, esteja na direção da alça do 
aplicador.

11. Insira o novo projétil no tubo-guia instalado.

12. Parafuse o eixo no aplicador até apertar bem com as mãos.

•   Com uma mão, pressione firmemente o aplicador 

sobre a mesa e aperte o eixo usando a chave de 

boca. Não deve ser mais possível desaparafusar  

o eixo manualmente.

13.  Parafuse firmemente a tampa de rosca do transmissor  

com o devido transmissor no eixo.

•   Para tampas de transmissor de duas partes: Verifique 

se as duas partes da tampa estão parafusadas 

firmemente no lugar e se a tampa de rosca do 

transmissor está parafusada firmemente no eixo.

•  Realize uma verificação funcional do aplicador
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VIDA ÚTIL DO APLICADOR FALCON®

O aplicador Falcon* deve ser revisado a cada 1 milhão de 

choques. Desde que este intervalo seja respeitado, a vida  

útil média esperada é de aprox. 

• 5 milhões de choques para o aplicador

• 1 milhão de choques para os transmissores de choque

• 5 milhões de choques para a embreagem.

Se a vida útil for excedida, é possível que ocorra falha nos 

dispositivos. Nenhuma reivindicação de garantia será  

aceita além das informações fornecidas.

VIDA ÚTIL DO APLICADOR V-ACTOR HF®

A vida útil média esperada do aplicador é de 

aproximadamente 5 milhões de pulsos. Exceder a vida útil 

pode resultar em uma falha dos dispositivos.

Nenhuma reivindicação de garantia deve ser aceita além 

das informações fornecidas na seção de garantia deste 

manual.

*Falcon e V-Actor são marcas registradas da Storz medical AG
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REPARO NA GARANTIA / REPARO FORA 
DA GARANTIA

Manutenção 

Quando o Intelect® RPW 2 ou quaisquer outros acessórios 

precisarem de serviços, entre em contato com o seu revendedor 

ou seu contato do Departamento de Assistência DJO.

A manutenção desses dispositivos deve ser realizada apenas 

por um técnico de serviço certificado pela DJO.

Validade esperada
O produto, assim como as peças e acessórios fornecidos, 

foram projetados para uma vida útil mínima de 5 anos de 

uso normal e com manutenção adequada. 

Transmissores, tubos-guia, projéteis, transmissores e o-rings 

são consumíveis, eles são projetados para uma vida útil de 1 

milhão de choques.

O gel de ultrassom tem um prazo de validade inferior ao 

prazo de validade expectativa do dispositivo, peças de mão e 

outros acessórios. O prazo de validade é indicado no próprio 

frasco de gel

Conserto do aplicador
O trabalho de conserto em aplicadores defeituosos só deve ser 

realizado por pessoal devidamente autorizado pela DJO Global. 

Somente as peças originais da DJO Global podem ser usadas 

para esse fim. O pessoal devidamente autorizado pode ser da 

DJO Global ou ser representantes de agências e revendedores 

da DJO Global.

DESCARTE

Intelect RPW 2
Ao descartar este produto médico, nenhuma medida especial  

é necessária. Por favor, proceda de acordo com os regulamentos  

específicos aplicáveis. no país. Após o término de sua 

vida útil, descarte o Intelect RPW 2 como equipamento 

eletrônico usado.

Aplicadores Falcon e V-Actor
Nenhuma medida especial deve ser tomada ao descartar 

este produto. Proceda de acordo com as regulamentações 

pertinentes específicas do país. 

Para além disso, após o prazo de vida útil do aplicador, 

devolva o dispositivo à DJO Global.
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GARANTIA

Atenção
Não são permitidas modificações no instrumento ou no 

aplicador. Qualquer abertura, reparo ou modificação do 

dispositivo por pessoal não autorizado isentará o fabricante 

de suas obrigações e responsabilidades pelo funcionamento 

seguro do sistema. Isso anulará automaticamente a garantia 

mesmo antes do final do período.

A DJO France, (“Empresa”) garante que o Intelect® RPW 

2 (“Produto”) está livre de defeitos em seu material e sua 

fabricação. Esta garantia terá efeito durante três anos  

(36 meses) a partir da data da compra pelo cliente original.

Durante o período de garantia de três anos a partir da

data de entrega do produto ao cliente final, defeitos

será remediado gratuitamente para o cliente mediante a

cliente fornecendo prova adequada de que o defeito é 

devido a defeitos de material ou mão de obra

- A garantia do aplicador é de dois anos ou três milhões de 

choques, o que ocorrer primeiro.

- A garantia para os transmissores de choque é de um ano 

ou um milhão de choques, o que ocorrer primeiro.

- Os consumíveis não estão cobertos pela garantia do aplicador.

- Válido apenas no caso de uma revisão adequada do 

aplicador ser realizada a cada 1 milhão de choques 

Esta garantia não cobre:

• Peças de reposição ou mão de obra fornecidas por 

qualquer pessoa que não seja a empresa, o revendedor 

ou um técnico de serviço certificado da empresa.

• Defeitos ou danos causados por mão de obra fornecida 

por alguém que não seja a Empresa, o revendedor ou 

um técnico de serviço certificado da Empresa.

• Qualquer mau funcionamento ou falha no Produto 

causado por uso indevido, incluindo, entre outros, 

a falha no fornecimento de manutenção razoável e 

necessária ou qualquer uso que seja inconsistente 

com o Manual do Usuário do Produto.

• A Empresa não se responsabiliza por danos ou lesões 

causados por modificações ou serviço realizado por 

pessoal não autorizado pela Empresa.

A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM QUALQUER 

CASO POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES.

 

Essa garantia fornece direitos legais específicos e você 

também pode ter outros direitos, que variam de local 

para local. A Empresa não autoriza qualquer pessoa 

ou representante a criar qualquer outra obrigação ou 

responsabilidade para ela relacionada à venda do Produto. 

Qualquer ato representativo ou acordo não contido nesta 

garantia deve ser considerado nulo e sem efeito.

A GARANTIA ANTERIOR SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS, 

EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER 

GARANTIA, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM 

OBJETIVO ESPECÍFICO.
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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
(EMC)

O Intelect® RPW 2 foi testado e está em conformidade 

com os limites de compatibilidade eletromagnética (EMC) 

para dispositivos médicos da IEC 60601-1-2. Esses limites 

foram criados para fornecer proteção razoável contra 

interferências prejudiciais em uma instalação médica usual.

As diretrizes abaixo têm como objetivo ajudar a promover  

a compatibilidade eletromagnética (EMC) no ambiente de  

uso identificado para o Intelect® RPW 2.

• Utilize os recursos disponíveis, como profissionais  

e publicações da EMC e páginas na Internet sobre  

a questão dos dispositivos médicos de EMC;

• Avalie o ambiente eletromagnético da instalação 

(por exemplo, identifique os transmissores de rádio 

ao redor do edifício) e identifique as áreas onde 

dispositivos médicos críticos são usados;

• Gerencie o ambiente eletromagnético, transmissores 

de RF e todos os equipamentos elétricos e eletrônicos,  

incluindo dispositivos médicos, para reduzir o risco de 

interferência eletromagnética (EMI) de dispositivos 

médicos e obter EMC;

• Coordene a compra, instalação, serviço e gerenciamento  

de todos os equipamentos elétricos e eletrônicos 

usados nas instalações para obter EMC;

• Instrua a equipe, prestadores de serviços, visitantes 

e pacientes das unidades de saúde sobre EMC e EMI 

e como eles podem reconhecer EMI de dispositivos 

médicos e ajudar a minimizar os riscos associados;

• Estabeleça e implemente políticas e procedimentos 

escritos que documentem as intenções e métodos  

da instituição de saúde para reduzir o risco de EMI  

de dispositivos médicos e obter EMC;

• Relate problemas de EMI ao programa MedWatch 

do FDA dos EUA e comunique experiências com 

EMI/EMC aos colegas em fóruns abertos, como 

publicações e conferências médicas/técnicas.

Mais informações estão contidas em um documento de 

orientação abrangente para EMC em instalações de saúde, 

desenvolvido com a participação do FDA pela Associação 

para o Avanço da Instrumentação Médica (AAMI): 

Relatório de informações técnicas (TIR) 18, Diretrizes 

sobre compatibilidade eletromagnética de dispositivos 

médicos para engenheiros clínicos / biomédicos. AAMI TIR 

18-1997. Arlington, Virgínia: Associação para o Avanço da 

Instrumentação Médica; 1997.

Cuidado:
Equipamentos médicos elétricos requerem precauções 

especiais em relação à EMC e devem ser instalados e operados 

de acordo com estas instruções. É possível que altos níveis de 

interferência eletromagnética (EMI) de radiofrequência irradiada 

ou conduzida de equipamentos de comunicações de RF 

portáteis e móveis ou outras fontes de radiofrequência, fortes 

ou próximas possam resultar em interrupção do desempenho 

do sistema de ultrassom. As evidências de interrupção 

podem incluir degradação ou distorção da imagem, leituras 

erráticas, equipamento que deixa de funcionar ou outro mau 

funcionamento. Se isso ocorrer, examine o local da interrupção 

e execute as seguintes ações para eliminar a(s) fonte(s).

• Desligue e ligue equipamentos nas proximidades para 

isolar o equipamento prejudicial.

• Realoque ou reoriente equipamentos interferentes.

• Aumente a distância entre o equipamento 

interferente e seu sistema de ultrassom.

• Gerencie o uso de frequências próximas às 

frequências do sistema de ultrassom.

• Remova dispositivos altamente suscetíveis a EMI.

• Diminua a energia de fontes internas dentro do controle 

da instalação (como sistemas de alto-falante).

• Etiquete dispositivos suscetíveis a EMI.

• Instrua a equipe clínica para reconhecer possíveis 

problemas relacionados a EMI.

• Elimine ou reduza a EMI com soluções técnicas 

(como blindagem).

• Restrinja o uso de comunicadores pessoais (telefones 

celulares, computadores) em áreas com dispositivos 

suscetíveis a EMI.

• Compartilhe informações relevantes sobre EMI com 

outras pessoas, principalmente ao avaliar novas 

aquisições de equipamentos que possam gerar EMI.

• Adquira dispositivos médicos em conformidade com 

IEC 60601- 1-2 Padrões EMC (imunidade EMI de  

3 V/metro, limite o nível de interferência a 0,0014  

V/metro).
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TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

A designação do produto Intelect® RPW 2 usada no texto abaixo inclui todas as suas variantes.

O dispositivo Intelect RPW 2 está sujeito a precauções específicas relacionadas à compatibilidade eletromagnética (EMC).  

O dispositivo deve ser instalado e colocado em uso estritamente em conformidade com as diretrizes da EMC estabelecidas  

nos documentos anexos.

Os sistemas de comunicação RF portátil e móvel podem afetar o Intelect RPW 2.

O Intelect RPW 2 não deve ser usado ao lado ou empilhado com outro equipamento.

Se o uso adjacente ou empilhado for necessário, é preciso observar o Intelect RPW 2 para verificar a operação normal na 

configuração em que será usado.

Se você detectar danos ou mau funcionamento que possam prejudicar a segurança do paciente ou do operador, conserte  

o dispositivo antes de usá-lo.

Se for necessário substituir conjuntos ou cabos, somente as peças originais do fabricante devem ser usadas para garantir  

a conformidade contínua com os requisitos EMC após o reparo.

No que diz respeito à compatibilidade eletromagnética, não é necessária nenhuma operação de manutenção durante o tempo 

de vida útil esperado do produto!

AVISO!
O uso de acessórios e cabos diferentes daqueles especificados ou fornecidos pelo fabricante pode resultar em 

aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento  

e causar uma operação inadequada.
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TABELAS DE COMPATIBILIDADO ELETROMAGNÉTICA (EMC) (CONTINUAÇÃO)

12. 2 Imunidade eletromagnética: Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética 

O Intelect RPW 2 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. É de responsabilidade do cliente ou usuário garantir 
que o Intelect RPW 2 seja utilizado de acordo com o ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação

Descarga 
eletrostática (ESD) para 
IEC 61000-4-2

Contato de ± 8 kV
± 15 kV de ar

Contato de ± 8 kV
± 15 kV de ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com 
material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.

Pico de eletricidade/
explosões para  
IEC 61000-4-4 

± 2 kV
100 kHz repetição
frequência

± 2 kV
100 kHz repetição
frequência

A energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Aumenta para  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV Linha a linha
Linha de ± 2 kV para a Terra 

± 1 kV Linha a linha
Linha de ± 2 kV para a Terra 

A energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

A tensão cai para  
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 ciclo em 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 ciclo e
70% UT; 25/30 ciclos
Fase monofásica a 0°

0% UT; 0,5 ciclo em 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0% UT; 1 ciclo e
70% UT; 25/30 ciclos
Fase monofásica a 0°

A energia da rede deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar típico. 
Se o usuário do dispositivo Intelect RPW 2 exigir operação contínua durante 
interrupções na rede elétrica, é recomendável que o dispositivo Intelect RPW 2 
seja alimentado por uma fonte ininterrupta ou por uma bateria.

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

30 A/m 30 A/m 
Os campos magnéticos de frequência de energia devem estar em níveis 
característicos de um local típico em um ambiente comercial ou hospitalar usual.

Observação: UT é a tensão da rede elétrica a.c. antes da aplicação do nível de teste.

12. 1 Emissões eletromagnéticas: Diretrizes e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas 

O Intelect RPW 2 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. É de responsabilidade do cliente ou usuário garantir 
que o dispositivo Intelect RPW 2 seja utilizado de acordo.

Testes de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação

Emissões de RF CISPR 11 Grupo 1 

O Intelect® RPW 2 utiliza energia RF para sua função 
interna. Além disso, o Intelect RPW 2 contém um 
módulo de rádio Bluetooth®, que está em conformidade 
com os regulamentos nacionais. Portanto, suas emissões  
de RF são muito baixas e provavelmente não causam 
interferências em equipamentos eletrônicos próximos. 
No entanto, deve-se manter uma distância de separação  
de 30 cm.

Emissões de RF em relação a CISPR 11 Classe B
O Intelect RPW 2 é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos, exceto domésticos e aqueles 
diretamente conectados à rede pública de fornecimento  
de energia de baixa tensão, que fornece instalações 
usadas para fins domésticos.

Emissões harmônicas de acordo com IEC 61000-3-2 
em conformidade com a classe
A e seus requisitos

Flutuações de tensão/emissões oscilantes para IEC 61000-3-3 em conformidade
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TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) (CONTINUAÇÃO)

Manual e declaração do Fabricante – Imunidade eletromagnética

Intelect® RPW 2 se destina a ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo. É responsabilidade do cliente ou do usuário garantir

que o Intelect RPW 2 será utilizado nesse ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação

RF conduzida 
para IEC 61000-4-6 

6 V 
0,15 MHz-80 MHz 
80% AM a 1 kHz

6 V 
0,15 MHz-80 MHz 
80% AM a 1 kHz

RF irradiada
para IEC 61000-4-3 

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

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

Campos de proximidade 
do equipamento de 
comunicação de rede 
sem fio de RF 
para IEC 61000-4-3 

27 V/m 
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m 
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz

1 kHz sine 

9 V/m 
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m 
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m 
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m 
2,4 GHz-2,57 GHz
a PM 217 Hz

9 V/m 
5,1 GHz-5,8 GHz
a PM 217 Hz

27 V/m 
380-390 MHz
PM 18 Hz

28 V/m 
430-470 MHz
FM +/- 5 kHz

1 kHz sine 

9 V/m 
704-787 MHz
PM 217 Hz

28 V/m 
800-960 MHz
PM 18 Hz

28 V/m 
1,7-1,99 GHz
PM 217 Hz

28 V/m 
2,4 GHz-2,57 GHz
a PM 217 Hz

9 V/m 
5,1 GHz-5,8 GHz
a PM 217 Hz

As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular / sem fio) e rádio móvel terrestre, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não 
podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve se considerar fazer um levantamento eletromagnético do local. 
Se a intensidade do campo medido no local onde o Intelect RPW 2 exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, deve-se observar o Intelect RPW 2 para verificar a operação normal.  
Se um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o dispositivo Intelect RPW 2 .
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12.3  Interferência de RF (Radiofrequência) 
Perturbações de EMC podem afetar o desempenho do Intelect® RPW 2. Para evitar que o usuário corra riscos inaceitáveis,  

o dispositivo executa verificações de desempenho regularmente durante a operação. Isto é o que ocorre se um problema  

for identificado:

− um sinal sonoro soa

− o dispositivo para imediatamente

− a mensagem ERRO e um código de erro aparecem no visor

Nesse caso, pode-se tentar reiniciar o dispositivo desligando e ligando rapidamente no interruptor.

AVISO!
Equipamentos de comunicação de RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) 

devem ser usadas a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Intelect RPW 2, 

incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar em redução do desempenho 

deste equipamento.

PT
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