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A. Peça de mão
B. Ecrã tátil de 7”
C. Botão de paragem de 

emergência
D. Botão multifunções
E. Cavidade de calibragem

F.  Etiqueta que apresenta os dados 
do laser

G.  Etiqueta de identificação do 
produto

H.  Interruptor principal
I.  2 fusíveis 2AT
J.  Tomada de 100-240 V ~  

50/60 Hz
K.  Ventilador
L.  Interbloqueio
M. Tomada do interruptor de pedal
N.  Interbloqueio para o botão do 

paciente (opcional)
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Acessórios

Peça de mão do laser

Interruptor de pedal 
(4930)

Óculos de segurança
(4800)

Interbloqueio de 3 polos
(4900)

Cabo de alimentação
(4910)

Aplicador de Ø 38 mm, 
acessório magnético

(207902)

Aplicador de Ø 26 mm, 
acessório magnético

(207901)
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Dispositivo de Classe I, tipo 
BF

Corrente alternada~
LL00115

Radiação não ionizante
Símbolo de perigo geral

Fabricante legal: DJO 
France S.A.S

Número de série do 
dispositivo

Aberto (desligado da fonte de 
alimentação)

Aplicador para fibra ótica

Perigo de radiação laser

Etiqueta de identificação do 
produto 
(Intelect HPL7)

Interbloqueio do botão do 
paciente 
(apenas na versão ScanX) 

Autocolante da tomada do 
interruptor de pedal

Etiqueta do interbloqueio

Conformidade com a Diretiva 
93/42/CEE com identificação 
de organismo notificado da 
Intertek

Atenção: Especificações 
do laser de classe IV 
Intelect HPL7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Fechado (ligado à fonte de 
alimentação)

Símbolos na etiqueta e no dispositivo

0

I

Obrigação de seguir as 
instruções de utilização

Paragem do laser

0086

Marca REEE (Diretiva Europeia 2012/19/
EU). Indica um tratamento separado do 
lixo geral no final da sua vida útil. Na 
União Europeia — A legislação a nível 
comunitário, conforme implementada 
em cada estado-membro, exige que os 

resíduos dos equipamentos elétricos e eletrónicos com 
esta marca sejam eliminados separadamente do lixo 
doméstico normal. Tal inclui o dispositivo e os acessórios 
elétricos, tais como os cabos de alimentação e o 
interruptor de pedal. Os clientes do Reino Unido devem 
contactar o Serviço de Apoio ao Cliente da DJO Ltd para 
agendarem a devolução. Fora da União Europeia — Se 
pretender eliminar equipamentos elétricos e eletrónicos, 
contacte as autoridades locais para se certificar de que 
o equipamento não é eliminado juntamente com o lixo 
doméstico “normal”.
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1.1 O que são o 
Intelect® HPL7 e o 
HPL15?

1.2 Para que fins são 
utilizados o Intelect 
HPL7 e o HPL15?

1.3 Vantagens

1. Introdução

O Intelect HPL7 (REF. 2879) e o HPL15 (REF. 2979) são dispositivos médicos 
para terapia laser de alta energia concebidos para o tratamento de 
patologias que afetam os músculos e ossos, tais como o lumbago, a 
epicondilite, a dor no ombro, a artrose, assim como contraturas, entorses 
e muitas outras queixas. São ferramentas poderosas e precisas capazes de 
satisfazer a maioria das exigências terapêuticas.
O Intelect HPL7 e o HPL15 dispõem de várias configurações de potência e 
comprimento de onda, podendo atingir, no máximo, 7 W (Intelect HPL7) ou 
15 W (Intelect HPL15) de potência.

O efeito fotoquímico do Intelect HPL7 e do HPL15 origina uma 
bioestimulação profunda nos tecidos, reativando o metabolismo celular. A 
luz laser pode ser emitida em modo contínuo, pulsante e impulso único, bem 
como em modo estocástico. Este último modo permite que os resultados 
terapêuticos sejam maximizados em total segurança ao limitar os efeitos 
térmicos nos tecidos.

O Intelect HPL7 e o HPL15 são lasers terapêuticos extremamente inovadores. 
O equipamento foi concebido com várias características importantes:
- Sistema operativo em tempo real e ecrã tátil de 7”
- Biblioteca interativa com mais de 60 protocolos terapêuticos
- Várias configurações de potência: até 7 W (Intelect HPL7) ou 
 até 15 W (Intelect HPL15) de potência efetiva
- Comprimentos de onda terapêuticos ideais: 810+980 nm para o HPL7 e 

810+980+1064 para o HPL15
- O Intelect HPL7 e o HPL15 contêm vários modos de funcionamento: 

contínuo, interrupto, pulsante, impulso único, rajada, estocástico e anti-
inflamatório.

A nível terapêutico, o Intelect HPL7 e o HPL15 asseguram a estimulação 
mitocondrial, o que aumenta a produção de ATP, a ativação da 
microcirculação e o peristaltismo linfático. A hiperpolarização das 
membranas das fibras nervosas tem um efeito analgésico, ao passo que a 
transformação das prostaglandinas em prostaciclina (com o consequente 
bloqueio dos mediadores inflamatórios) tem um efeito antiedema. 
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1.4 Quem pode 
utilizar o Intelect 
HPL7 e o HPL15?

O Intelect HPL7 e o HPL15 destinam-se à utilização em terapia laser.

A terapia laser está inserida nas áreas da fisioterapia e da terapia analgésica. 
O operador tem de ser qualificado e competente e pertencer a uma das 
seguintes categorias:

Pessoal médico:
Fisiatras
Médicos desportivos
Ortopedistas
Quiropráticos
Podologistas
Médicos

Pessoal paramédico: 
Fisioterapeuta
Terapeuta de reabilitação
Terapeuta desportivo 
Assistente de fisioterapeuta ou de quiroprático
supervisionado por um fisioterapeuta ou quiroprático licenciado

Conflitos subacromiais
Lesões da coifa dos rotadores
Artrose
Epicondilite
Epitrocleite
Bursite
Sequelas de fraturas
Tendinite
Síndrome do túnel cárpico
Pubalgia
Gonartrose
Reconstrução do ligamento cruzado anterior
Bursite da pata de ganso
Entorses
Fascite plantar
Tendão de Aquiles
Cervicalgia
Braquialgia cervical
Contratura
Espondilose
Lumbago
Coxartrose
Síndrome piriforme
Ciática

1.5 Indicações
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Como a fonte de laser utilizada emite luz próxima da gama dos 
infravermelhos, as contraindicações são essencialmente de dois tipos.

- Lesões oculares.
- Lesões térmicas nos tecidos sujeitos à terapia, com particular atenção à 
emissão contínua e ao fotótipo do paciente.

O primeiro caso previne-se através da utilização de óculos de proteção, 
ao passo que o segundo se evita através da capacidade de o operador 
avaliar a sensibilidade térmica correta do paciente e do respetivo fotótipo. 
Respeite os valores e as especificações de utilização detalhados na secção 

“Instruções”.

Evite utilizar os dispositivos, particularmente, em:
- Pacientes com neoplasma suspeitado ou evidente
- Mulheres grávidas
- Tratamento de áreas fotossensitivas
- Tratamento de áreas infetadas
- Pacientes epiléticos
- Áreas de hemorragia 
- Tratamento dos nervos simpático ou vago, ou da área cardíaca em 
pacientes cardíacos.

1.6 Contraindicações

O utilizador tem de ler atentamente o manual do utilizador na íntegra 
antes da aplicação, incluindo o método de tratamento, as indicações e 
contraindicações, as advertências e as instruções de
funcionamento. 

Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser 
ligado apenas a uma fonte de alimentação ligada à terra. 

O dispositivo tem de ser utilizado com o cabo de alimentação 
fornecido.

O cabo de alimentação tem de estar protegido contra esticões e tem 
de ser fácil de remover, caso seja necessário. 

Os campos magnéticos e elétricos são capazes de interferir com o 
desempenho correto da unidade. Por este motivo, certifique-se de que 
todos os dispositivos externos utilizados nas proximidades da unidade 
cumprem os requisitos relativos à CEM relevantes apresentados 
no final deste manual do utilizador. Os equipamentos de raio X, 
dispositivos IRM, sistemas de rádio e telemóveis são possíveis fontes 
de interferência, uma vez que podem emitir níveis mais elevados 
de radiação eletromagnética. Mantenha a unidade afastada desses 
equipamentos e verifique o respetivo desempenho antes de a utilizar.

1.7 Advertência geral
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A unidade deve ser desligada antes da sua manutenção ou limpeza, 
retirando-se, para tal, o cabo da tomada. Isto permite evitar o risco de 
choques elétricos. 

Recomendamos que evite a utilização de gases comburentes ou gases 
anestésicos inflamáveis, tais como o óxido nítrico (NO) e o oxigénio.
Alguns materiais (por exemplo, o enchimento) podem arder a 
temperaturas extremamente elevadas quando saturados em oxigénio, 
mesmo durante o FUNCIONAMENTO NORMAL DO DISPOSITIVO. 
Deve permitir-se que os solventes adesivos e as soluções inflamáveis 
utilizados para limpar ou desinfetar a unidade evaporem antes de se 
utilizar o DISPOSITIVO A LASER. Tenha atenção aos riscos de incêndio, 
tais como aos gases endógenos. 

O mau funcionamento do raio (ausência ou desvio) poderá indicar o 
funcionamento incorreto da emissão.

A reparação dos circuitos elétricos tem de ser realizada por pessoal 
autorizado e com competências para tal, com um documento emitido 
pelo fabricante. 

Recomendamos que contacte o fabricante do dispositivo, caso este 
sofra danos materiais, para evitar a perda das condições da garantia. 

Utilize apenas acessórios fornecidos pela DJO. A utilização de outros 
acessórios pode gerar perigos, afetar as propriedades da CEM ou 
danificar a unidade.

Inspecione a unidade antes da utilização. Se a unidade ou um acessório 
estiver danificado, não utilize a unidade e contacte o seu distribuidor.

Não realize alterações na unidade. A unidade apenas pode ser reparada 
por pessoal autorizado da DJO.

O Intelect HPL7 e o HPL15 não são adequados para serem utilizados 
em áreas com uma atmosfera explosiva, inflamável ou comburente. 
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2. Guia de utilização rápida

Antes de utilizar o Intelect HPL7 e o HPL15, certifique-se de que estão pousados numa superfície estável.
Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar está na posição “0”. 
Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à máquina e ligue a ficha a uma tomada elétrica.
Caso tenha dúvidas durante a configuração do Intelect HPL7 e do HPL15, contacte a DJO (a lista de contactos 
encontra-se no final deste Manual do utilizador).

Ligue o cabo do interruptor de pedal 
pneumático à tomada adequada 
que se encontra na parte traseira da 
máquina.

Ligue o interbloqueio à tomada 
central adequada na parte traseira 
da máquina.

Após ligar o interbloqueio à 
máquina, o Intelect HPL7 e 
o HPL15 ficam totalmente 
funcionais. A ligação ao 
interruptor da porta da sala de 
tratamentos tem de ser realizada 
por um eletricista qualificado.

Ligue a máquina através do 
interruptor localizado na parte 
traseira da caixa.



12 PT

Encaixe o aplicador magnético na 
peça de mão.

Certifique-se de que as pessoas 
presentes (operador e paciente) 
usam óculos de proteção 
certificados. 

Depois do ecrã de boas-vindas, é 
apresentado um teclado. Introduza 
a palavra-passe para colocar a 
máquina em funcionamento. 

A palavra-passe é 1-2-3-4.

Selecione o modo para iniciar a 
terapia.
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Para definir os parâmetros de tratamento: 
prima “Início rápido”. Será direcionado para 
um ecrã que lhe permite selecionar o modo 
(contínuo, interrupto, pulsante, impulso único, 
rajada, estocástico, anti-inflamatório) antes do 
início da emissão. Quando selecionar o modo, 
será direcionado para um ecrã onde pode definir 
os parâmetros terapêuticos.

Para selecionar a quantidade de energia que 
deve ser transferida, prima o quadrado (Joule) 
no lado direito do ecrã e rode o botão no 
sentido dos ponteiros do relógio. O ajuste 
da quantidade de Joules resultará no ajuste 
automático da duração da terapia (quadrado 
superior esquerdo).
Para definir a potência escolhida, clique no 
ícone “Potência do laser” e rode o botão no 
sentido dos ponteiros do relógio. O parâmetro é 
apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã.

A emissão laser é iniciada quando se prime o 
botão “reproduzir” localizado no canto inferior 
direito do ecrã e se aciona o interruptor de 
pedal pneumático. Durante a emissão, o sinal de 
saída de som (intensidade ajustável) é ativado 
e os parâmetros terapêuticos (Watts, duração, 
Joule e temperatura da cabeça do laser) são 
apresentados nos retângulos localizados na 
parte inferior do ecrã. A emissão laser para 
quando liberta o interruptor de pedal. 

Identifique a área do corpo a ser tratada e 
posicione a peça de mão perpendicularmente à 
mesma.
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Desligue a máquina através do 
interruptor localizado na parte 
traseira da mesma.

Para repor os parâmetros (duração, 
quantidade de energia e potência), 
prima o botão “parar”. 

Utilize sempre a peça de mão do laser com o aplicador fornecido. 

Recomendamos que efetue o procedimento de calibragem antes de 
cada tratamento. 

Para desligar o dispositivo em segurança, conclua o tratamento e pare 
a emissão laser, desligue a unidade através do botão que se encontra 
na parte traseira da máquina e certifique-se de que este se encontra na 
posição “0”. 

Para o desligar completamente e garantir total segurança, retire o cabo 
de alimentação do dispositivo. 

2.1 Como utilizar 
a peça de mão
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3. Instruções de utilização

Para iniciar o tratamento, prima “Início rápido”, selecione o modo de emissão 
(contínuo, interrupto, etc.), defina o parâmetro de potência premindo 
“Potência do laser” e a quantidade de energia premindo “Joule”, retire a peça 
de mão do respetivo suporte, coloque o espaçador da peça de mão e acione 
o interruptor de pedal para ativar a emissão laser. A peça de mão tem de 
ser sempre segurada perpendicularmente ao paciente. Pode aumentar ou 
diminuir a potência rodando o botão no sentido dos ponteiros do relógio ou 
no sentido contrário.

A parte inferior do ecrã apresenta a potência real administrada, a duração, a 
quantidade de energia transferida e a temperatura da cabeça do laser.

3.1 Arranque

Depois de ligar o dispositivo e de ser apresentado o ecrã de boas-vindas, 
será direcionado para o ecrã principal de “gestão do dispositivo” e terá de 
introduzir a palavra-passe. 
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3.2.1 Modo contínuo

Os modos estão divididos em 7 secções:

A) Contínuo (cap. 3.2.1)
B) Interrupto (cap. 3.2.2)
C) Pulsante (cap. 3.2.3)
D) Impulso único (cap. 3.2.4)
E) Rajada (cap. 3.2.5)
F) Estocástico (cap. 3.2.6)
G) Anti-inflamatório (cap. 3.2.7)

Nesta parte do menu, é possível selecionar o modo de funcionamento 
contínuo. Este é o único modo de emissão que garante uma troca 
energética adequada para desencadear o efeito de fotobioestimulação, 
aumentando assim a produção de ATP. A saída é administrada de forma 
constante. O modo de saída contínua é fundamental para desencadear 
um processo de regeneração dos tecidos e está indicado para patologias 
associadas a lesões profundas. Para iniciar o tratamento, selecione o modo 
de emissão contínuo, defina o parâmetro de potência premindo “Potência 
do laser” e a quantidade de energia premindo “Joule”, retire a peça de mão 
do respetivo suporte, coloque o espaçador da peça de mão e acione o 
interruptor de pedal para ativar a emissão laser. A parte inferior do ecrã 
apresenta a potência real administrada, a duração, a quantidade de energia 
transferida e a temperatura da cabeça do laser.

3.2 Modo
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3.2.2 Modo interrupto

3.2.3 Modo pulsante

Para iniciar o tratamento, selecione o modo de emissão Interrupto, defina 
o parâmetro de potência premindo “Potência do laser” e a quantidade de 
energia premindo “Joule”. O ciclo de funcionamento pode ser modificado. 
Retire a peça de mão do respetivo suporte, coloque o espaçador da peça 
de mão e acione o interruptor de pedal para ativar a emissão laser. A 
parte inferior do ecrã apresenta a potência real administrada, a duração, a 
quantidade de energia transferida e a temperatura da cabeça do laser.

O modo pulsante é o mais frequentemente indicado para a fase aguda 
do tratamento, por otimizar a ação anti-inflamatória e aumentar a 
bioestimulação, ao mesmo tempo que minimiza o impacto térmico. Este 
modo permite otimizar a emissão laser em função do tipo de pele.
Ao escolher uma duração de impulso < 500 ms, é possível alterar a 
frequência selecionando a opção adequada no ecrã.
Depois de definir os parâmetros de frequência e duração do impulso, pode 
alterar a potência de funcionamento clicando em “Potência do laser” e 
definir a quantidade de energia a transferir clicando em “Joules” no canto 
superior direito do ecrã. Para iniciar a sessão terapêutica, remova a peça de 
mão do suporte, coloque o aplicador, prima o botão “reproduzir” e acione o 
interruptor de pedal pneumático. 
A parte inferior do ecrã apresenta a potência real administrada, a duração, a 
quantidade de energia transferida e a temperatura da cabeça do laser. Para 
alterar os parâmetros de duração e energia, tem de premir o quadrado que 
se encontra na parte superior do ecrã.
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3.2.4 Modo de impulso 
único

3.2.5 Modo de rajada

Este modo permite definir a duração de um único impulso. O modo 
de impulso único administra um impulso, cuja duração é definida pelo 
operador, sempre que o interruptor de pedal é acionado. É possível 
selecionar uma duração entre 20 ms e 1000 ms premindo o quadrado que 
se encontra no centro do ecrã. 
Ao premir o botão “reproduzir” e acionar o interruptor de pedal, será 
ativado um impulso único administrado durante o intervalo de tempo 
especificado previamente. Se continuar a acionar o interruptor de pedal, 
será administrado um impulso idêntico. A parte inferior do ecrã apresenta a 
potência real administrada, a duração, a quantidade de energia transferida e 
a temperatura da cabeça do laser. 

Este modo permite definir a frequência dos impulsos e a duração de cada 
impulso. Se selecionar uma duração de impulso < 500 ms, pode alterar a 
frequência (máximo de 10 Hz), se efetuar as seleções adequadas. Depois de 
definir os parâmetros de frequência e de duração do impulso clicando em 
“Potência do laser”, pode alterar a potência de funcionamento. Para iniciar a 
sessão terapêutica, remova a peça de mão do suporte, coloque o aplicador, 
prima o botão “reproduzir” e acione o interruptor de pedal pneumático. A 
parte inferior do ecrã apresenta a potência real administrada, a duração, a 
quantidade de energia transferida e a temperatura da cabeça do laser. 
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3.2.6 Modo estocástico

O modo de emissão estocástico gera impulsos laser de potência variável. 
Este modo em particular interage com o sistema nervoso periférico 
limitando muito a perceção de calor durante o tratamento. As emissões 
“naturalmente térmicas”, combinadas com a ação termomecânica sobre 
os recetores periféricos, permitem uma rápida despolarização das vias 
nociceptivas, polarizando as fibras A delta e opondo-se, assim, à dor 
proveniente da noxa através da ação do portão de controlo. Ao premir o 
ícone “Joule”, é possível definir a quantidade de energia a transferir durante 
a terapia. A potência pode ser selecionada ao premir “Potência do laser”. Se 
pretender definir a duração da terapia, prima “Duração do tratamento” e o 
valor Joule alterar-se-á. Para iniciar a sessão terapêutica, remova a peça de 
mão do suporte, coloque o aplicador, prima o botão “reproduzir” e acione 
o interruptor de pedal pneumático. A parte inferior do ecrã apresenta a 
potência real administrada, a duração, a quantidade de energia transferida e 
a temperatura da cabeça do laser. 

3.2.7 Modo anti-
inflamatório

O modo de emissão pulsante foi concebido para se obter um efeito anti-
inflamatório ao limitar o efeito térmico durante o tratamento. Ao premir o 
ícone “Joule”, é possível definir a quantidade de energia a transferir durante 
a terapia. A potência pode ser selecionada ao premir “Potência do laser”. Se 
pretender definir a duração da terapia, prima “Duração do tratamento” e o 
valor Joule alterar-se-á. Para iniciar a sessão terapêutica, remova a peça de 
mão do suporte, coloque o aplicador, prima o botão “reproduzir” e acione 
o interruptor de pedal pneumático. A parte inferior do ecrã apresenta a 
potência real administrada, a duração, a quantidade de energia transferida e 
a temperatura da cabeça do laser. 
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A secção de patologia permite que o operador siga os protocolos de 
tratamento.
Esta secção contém vários protocolos terapêuticos divididos de acordo 
com a área anatómica a tratar. É possível selecionar a área anatómica na 
imagem do corpo humano apresentada. Prima a área pretendida para 
aceder aos respetivos protocolos de tratamento. 

3.3 Dor crónica

Cada região anatómica possui protocolos de tratamento para o tratamento 
de patologias específicas do sistema musculosquelético.

Após selecionar uma patologia, ser-lhe-á pedido que especifique:
- a idade do paciente;
- o fotótipo do paciente.
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O protocolo com configuração automática apresentará os valores da 
potência, do modo de emissão, da duração e/ou da dosimetria por cm2 para 
cada fase predefinida. Para iniciar a sessão terapêutica, remova a peça de 
mão do suporte, coloque o aplicador, prima o botão “reproduzir” e acione 
o interruptor de pedal pneumático. A parte inferior do ecrã apresenta a 
potência real administrada, a duração, a quantidade de energia transferida e 
a temperatura da cabeça do laser.
Pode ver o protocolo para a patologia premindo o quadrado interior da 
esquerda que se encontra ao lado de “Duração do tratamento”. 
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3.4 Favoritos

3.5 Guia

3.6 Programação

Na secção “Favoritos”, pode introduzir e iniciar protocolos previamente 
guardados no ecrã “Programação”. Depois de selecionar um protocolo, é 
possível iniciar o tratamento. 

Esta secção apresenta as indicações e contraindicações terapêuticas, bem 
como algumas informações sobre a utilização adequada do dispositivo.

Nesta secção pode configurar os protocolos favoritos, selecionando primeiro 
o modo de saída e, em seguida, os parâmetros do tratamento (duração, 
potência, Joule, etc.), seguindo, para tal, as instruções indicadas acima.
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Após a seleção dos parâmetros, clique em “Guardar” no canto inferior direito 
do ecrã. Introduza o nome do protocolo ou do paciente e, em seguida, 
selecione o local onde pretende guardar o protocolo e clique em “Guardar”. 
O protocolo de tratamento será guardado nos Favoritos.

A norma IEC EN 60601-2-22 (norma relativa à segurança dos equipamentos 
terapêuticos e de diagnóstico por laser) declara que: “Os equipamentos por 
laser têm de ser controlados pelo operador para verificar continuamente a 
emissão laser, devendo ser utilizados equipamentos suplementares caso seja 
necessário”.

É por este motivo que o Intelect HPL7 e o HPL15 dispõem de uma função 
de calibragem. A utilização deste teste permite medir a potência realmente 
emitida, podendo o operador verificar a correta emissão laser.

1) Retire o espaçador magnético da peça de mão.

2) Verifique se a lente encaixada na extremidade da peça de mão está 
perfeitamente limpa. Se estiver suja, limpe-a.

3) Insira a peça de mão na cavidade de calibragem.

4) Prima “Iniciar calibragem” para iniciar o teste de calibragem. O interruptor 
de pedal tem de estar premido durante o teste.

5) Se a resposta for “Calibragem OK”, pode utilizar a máquina. Se a resposta 
for “Falha”, consulte a secção 6.2.

6) Repetir esta calibração cada duas semanas e antes da sua primeira 
utilização 

3.7 Calibragem
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3.8 Configurações

Este ecrã permite aceder às configurações do produto.

Língua: é possível definir a língua do software.

Volume do sinal acústico: é possível ajustar o feedback audível emitido 
durante a utilização do produto (tratamento).

Sinal acústico: aqui é possível ativar ou desativar os sons emitidos pelos 
botões do ecrã tátil.

Manutenção: adicione uma palavra-passe para a gestão interna do 
dispositivo (secção reservada).

Retroiluminação: é possível ajustar a luminosidade do ecrã utilizando o 
botão rotativo.

Horas de terapia: o número efetivo de horas de terapia.

Horas de funcionamento: o tempo, em horas, durante o qual a máquina 
esteve em funcionamento.



25 PT

4. Advertências

Durante a utilização do Intelect HPL7 e do HPL15, é necessário tomar 
algumas precauções para manter o bom funcionamento da máquina. É 
particularmente necessário ter cuidado com o cabo que liga a peça de mão 
à máquina, pois qualquer dano neste componente pode fazer com que a 
máquina deixe de funcionar corretamente.

Nunca puxe a máquina pelo cabo.

Preste atenção à localização do 
Intelect HPL7 e do HPL15. Evite que 
o cabo fique preso em portas, entre 
a cama de tratamento e o carrinho 
ou noutros locais que representam 
risco de esmagamento, tais como 
gavetas.

Preste atenção ao posicionamento 
do Intelect HPL7 e do HPL15 e evite 
pisar o cabo quando se deslocar à 
volta da máquina. 

4.1 Atenção 
durante a 
utilização
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Preste atenção às rodas do carrinho. 
Evite passá-las por cima do cabo.

Nunca desligue o Intelect HPL7 e o 
HPL15 através do botão de paragem 
de emergência!
Este botão destina-se apenas a 
paragens de emergência e, se 
for utilizado repetidamente para 
desligar o laser, a máquina poderá 
ficar danificada. 

Como o Intelect HPL7 e o HPL15 são laser terapêuticos com aplicação não 
invasiva, os parâmetros de utilização dependem muito da pigmentação do 
tecido, da espessura da camada de gordura, da profundidade e da área da 
patologia e da sensibilidade do paciente. A emissão laser é o resultado do 
acionamento do interruptor de pedal e do valor da potência apresentado no 
ecrã tátil.

A exposição do tecido à radiação laser deve ser realizada mediante a 
utilização de um aplicador, se possível em contacto com a pele. O aplicador 
tem de ser posicionado perpendicularmente à superfície da pele.

4.2 Cuidados 
terapêuticos

Se o botão de paragem de 
emergência for premido, coloque-o 
novamente na sua posição normal 
girando-o, para permitir que o laser 
volte a funcionar normalmente.
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A eficácia da terapia laser de alta potência baseia-se:

- na precisão do diagnóstico;
- na correspondência entre a patologia e o efeito do laser de alta potência;
- no respeito pelas condições de utilização ideais, especialmente quando o 

tecido a tratar se encontra a uma profundidade considerável;
- no cumprimento dos limites de exposição a radiação laser sem 
 contraindicações. 

Tenha em atenção que há risco de incêndio e/ou explosão quando a saída 
do laser é utilizada na presença de materiais ou gases inflamáveis, ou em 
ambientes enriquecidos com oxigénio.

Tenha atenção às temperaturas elevadas produzidas durante a utilização 
normal do laser que poderão incendiar alguns materiais inflamáveis (tais 
como, algodão e solventes).

Não marque as áreas a tratar com tinta, mas sim o limite da área dentro da 
qual o aplicador será posicionado. 

Certifique-se de que a superfície da pele está limpa e, acima de tudo, de que 
não está húmida nem suada.

Lembre-se de que a sensibilidade térmica varia consoante o paciente e, 
na mesma pessoa, consoante a área, e de que o nível de pigmentação 
influencia muito a absorção de energia, pelo que a duração da emissão à 
mesma potência não será constante. 

O ângulo de perpendicular da aplicação garante, com características de 
radiação eletromagnética iguais, a capacidade de penetração da radiação e 
a limitação da proporção de radiação laser que é refletida. 
A terapia é influenciada pelo aplicador ligado à fibra ótica terapêutica, pela 
potência de emissão e, obviamente, pela duração do tratamento.

Após cada aplicação, limpe a extremidade da peça de mão com um pano 
de algodão suave humedecido com álcool etílico. Certifique-se de que os 
resíduos de álcool se evaporam completamente antes de reutilizar a peça de 
mão.
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5. Normas e segurança

O Intelect HPL7 e o HPL15 foram concebidos e fabricados em conformidade 
com as seguintes normas:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

O Intelect HPL7 e o HPL15 são lasers de classe IV, pelo que incluem um 
interbloqueio de segurança. 
É possível interromper o tratamento a qualquer momento através de 
um botão especial (botão do paciente) ligado à máquina.

Interbloqueio de ligação 
O Intelect HPL7 e o HPL15 possuem um conector de interbloqueio 
posicionado acima do conector do interruptor de pedal na parte traseira 
da máquina.
Este conector funciona como uma ligação em série para o interruptor 
de pedal e está ligado ao interruptor da porta instalado na porta da sala 
de tratamentos. O conector tem uma tensão de 12 V CC.

5.1 Normas relativas ao 
laser

5.2 Elementos de 
segurança

1 3

2
4 5

Limit

Interruptor de 
fim de curso
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Advertência relativa ao laser
Recomenda-se que a máquina seja utilizada numa divisão bem iluminada, 
sem superfícies refletoras e com o sinal de aviso de radiação laser 
apresentado na entrada da mesma. 

Luz de aviso de radiação laser

Proteção
Há o risco de o tecido exposto à radiação sofrer lesões térmicas. Este risco 
não pode ser eliminado sem impossibilitar o tratamento, dada a potência 
envolvida e os sistemas de focagem utilizados nos dispositivos da DJO. 

PARA UTILIZAR O EQUIPAMENTO LASER, É OBRIGATÓRIO POR LEI 
USAR OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO FORNECIDOS COM A MÁQUINA 
(CÓDIGO DE DENSIDADE ÓTICA 651 OU EQUIVALENTE) COM O NÍVEL 
DE PROTEÇÃO APRESENTADO NA TABELA ABAIXO.

Os óculos de proteção fornecidos (código de densidade ótica 651) não 
impedem nem previnem a visibilidade de sinais luminosos.
Recomendamos o uso dos óculos para laser fornecidos pela DJO.

O operador tem de monitorizar, de forma constante e atenta, a 
segurança do paciente durante o tratamento e tomar as medidas 
necessárias para evitar lesões.

Óculos de proteção

A DJO não se responsabiliza por lesões sofridas pelas pessoas ou danos 
materiais resultantes da utilização inadequada dos seus produtos ou da 
utilização dos seus produtos quando esta não está em conformidade com 
as instruções fornecidas no manual do utilizador.

Código DO Proteção
651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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Os lasers contidos na família do Intelect HPL7 e do HPL15 são lasers 
terapêuticos e cirúrgicos com saída de fibra ótica e foram concebidos para 
funcionar em conjunto com cabeças de laser semicondutor de bombagem. 
Estes lasers têm comprimentos de onda entre 600 nm e 2000 nm e 
potências máximas de 7 W (Intelect HPL7) e de 15 W (Intelect HPL15).

Segundo o Anexo IX da Diretiva 93/42/CEE, este dispositivo é 
classificado como um:

- dispositivo destinado a ser utilizado a longo prazo;
- dispositivo com uma aplicação não invasiva;
- dispositivo médico ativo;
- dispositivo médico de classe IIb.

Segundo as normas gerais de segurança (norma IEC 60601-1), é 
classificado como um:

- aparelho de classe I;
- aparelho com peças aplicadas tipo BF;
- aparelho com caixa com grau de proteção IP2X contra objetos sólidos com 
mais de 12 mm;

- aparelho inadequado para utilização na presença de uma mistura de 
anestésicos inflamáveis com ar ou de oxigénio com protóxido de azoto;

- aparelho para funcionamento contínuo.

De acordo com as características de emissão laser (IEC 60825-1:2014, 
alínea d, tabela 4), o aparelho é de:
Classe IV.

O Intelect HPL7 e o HPL15 estão em conformidade com as especificações da 
Diretiva RSP e utilizam materiais reciclados.

Descrição geral
O Intelect HPL7 e o HPL15 são fabricados com uma estrutura de alumínio e 
ABS.

Os materiais utilizados no fabrico da estrutura que entram em contacto 
com o operador e o paciente são comuns na atividade humana normal:

- cilindro da peça de mão em aço inoxidável AISI 316L;
- aplicador da peça de mão em alumínio anodizado EN AW-2011 (declaração 
do fornecedor em anexo);

- caixa em ABS.

5.3 Classificação
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Dentro da caixa não há refrigerantes líquidos ou outras substâncias que 
possam originar fugas em caso de impacto ou acidente. 

Os circuitos são, geralmente, de grandes dimensões e bem ventilados, o que 
evita o sobreaquecimento e os problemas associados. 
A temperatura de funcionamento recomendada é de 10 °C a 30 °C, com 
humidade entre os 30% e os 75% e pressão entre os 700 hPa e 1060 hPa.

Quando são utilizados num ambiente não esterilizado normal (clínica ou 
hospital), o Intelect HPL7 e o HPL15 não têm nenhuma proteção especial 
contra derrames acidentais de líquidos. Os salpicos ou as pulverizações 
ocasionais de água ou géis não causam problemas devido à distância 
existente entre as placas de circuito e as grelhas de ventilação.

Os ambientes de utilização são hospitais, clínicas e centros privados.
O ambiente de utilização tem de cumprir os seguintes requisitos elétricos e 
ambientais:
 -) Sistema elétrico que respeita as normas do país de instalação.
 -) Ausência de superfícies refletoras, tais como espelhos.
 -) Presença do símbolo de aviso de radiação laser.
 -) Presença de uma luz vermelha fora da sala de terapia laser.
 -) Etiquetas que relembram a necessidade de utilizar óculos de proteção 

contra radiação laser durante a terapia.
 -) Sistema de interbloqueio ligado à porta da sala de terapia laser.
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6. Manutenção

Os sistemas a laser Intelect HPL7 e HPL15 não necessitam de ser sujeitos 
a procedimentos de manutenção especiais. Contudo, recomenda-se que 
sejam utilizados em áreas sem pó, e a máquina deve ser cuidadosamente 
limpa.

6.1 Manutenção 
normal

Para limpar a cavidade de 
calibragem, utilize uma cotonete 
humedecida com detergente 
líquido. 

Em seguida, seque-a 
imediatamente com uma cotonete 
limpa.

Para limpar a janela de proteção 
do laser, utilize um jato de ar 
comprimido seco.

Se a janela estiver muito suja, é 
possível utilizar uma cotonete 
humedecida com álcool etílico. Em 
seguida, seque-a imediatamente 
com um jato de ar comprimido 
seco.

Para limpar o ecrã e a caixa, utilize 
panos de microfibra profissionais. 

A limpeza cuidada do ecrã evita 
problemas futuros a nível do 
funcionamento do ecrã tátil.
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Consulte a tabela abaixo para resolver eventuais problemas. Caso se depare 
com outros problemas, contacte o Centro de Assistência da DJO.

6.2 Resolução 
de problemas e 
manutenção periódica

Problema Causa Provável Solução

O Intelect HPL7 e o HPL15 não 
ligam.

A) Não há alimentação elétrica
B) O fusível está fundido
C)  O cabo de alimentação está 

danificado ou a ficha não está 
bem inserida na tomada

A) Verifique a fonte de alimentação
B) Substitua o fusível
C)  Substitua o cabo danificado ou ligue 

a ficha corretamente

A máquina não 
emite energia

A) O circuito de saída está 
interrompido

B) O botão de paragem de 
emergência foi premido

C) O interbloqueio de segurança 
está aberto

A) Contacte o Centro de Assistência da 
DJO 

B) Prima-o e rode-o no sentido dos 
ponteiros do relógio

C) Verifique o interbloqueio

O laser está ligado, mas o ecrã 
não apresenta nada

A) Falha provável do ecrã
A) Contacte o Centro de Assistência 
 da DJO

Premir um botão não tem o 
efeito desejado

A) Falha provável do botão 
B) Falha provável do circuito de 

controlo

A) Contacte o Centro de Assistência 
 da DJO

A verificação de calibragem 
apresenta a mensagem “FALHA”

A) A fibra ótica está provavelmente 
quebrada 

B) A emissão laser está degradada
C) O sistema de verificação de 

calibragem está deteriorado ou 
sujo

A) Limpe a janela de proteção do laser
B) Limpe a unidade de calibragem
C) Contacte o Centro de Assistência 
 da DJO

A verificação dos circuitos elétricos tem de ser realizada por pessoal 
altamente qualificado e possuidor de um documento emitido pelo fabricante 
que o autorize a desempenhar esta tarefa. Assim, para que as condições da 
garantia se mantenham, é necessário contactar o fabricante.

Teremos todo o gosto em responder a quaisquer questões que possa ter 
sobre os nossos produtos e serviços. 
Contacte o seu representante local, ou a filial correspondente da DJO Global. 
As filiais da DJO Global encontram-se listadas na contracapa.
Para obter assistência técnica da DJO Global, contacte: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Advertência
Em caso de sobretensão provocada por descargas atmosféricas diretas ou 
indiretas, a máquina poderá bloquear prevenindo a emissão laser.
Neste caso, contacte o Centro de Assistência.

Mensagem Causa provável Solução

VERIFICAR AS HORAS DA 
MÁQUINA

Os componentes eletrónicos do 
laser devem ser verificados

Contacte o Centro de Assistência 
da DJO

ALARME DE TEMPERATURA
A temperatura de funcionamento é 
elevada

Arrefeça o laser mantendo a máquina 
ligada.

Se o problema persistir, contacte o 
Centro de Assistência da DJO

Em caso de mau funcionamento, poderão ser apresentadas as seguintes 
advertências no ecrã do Intelect HPL7 e do HPL15.

6.3 Alarmes 
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7. Etiquetas

BA
E CD

A Aplicador para fibra ótica 

B Perigo de radiação laser

C Chapa de características do laser

D
Placa de identificação do produto
(Intelect HPL7)

E
Autocolante que apresenta a ligação do 
interruptor de pedal

F
Autocolante que apresenta a ligação do 
interbloqueio para o 
botão do paciente (opcional)

G Ligação do interbloqueio

F G
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8. Garantia

A DJO France (“Empresa”) garante que os sistemas Intelect HPL7 e HPL15 
não apresentam defeitos materiais e de fabrico. Esta garantia permanecerá 
em vigor durante dois anos (24 meses) a partir da data original da compra 
pelo consumidor. Se estes Produtos deixarem de funcionar durante o 
período de garantia de dois anos devido a um defeito material ou de 
fabrico, à discrição da Empresa, a Empresa ou o representante de vendas 
reparará ou substituirá o respetivo Produto sem custos num prazo de trinta 
(30) dias a partir da data em que o Produto é devolvido à Empresa ou ao 
representante.

O mau funcionamento, as falhas e os problemas decorrentes da utilização 
indevida não são abrangidos pela garantia.
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9. Dados técnicos

Tecnologia Sistema operativo em tempo real

Comprimento de onda 810+980 nm (HPL7), 810+980+1064 nm (HPL15)

Luz guia 650 nm - 3 mW

Potência do laser 7 W (HPL7), 15 W (HPL15)

Emissão Contínuo (CW), Pulsante, Impulso único, Rajada 
e Estocástico (modo estocástico patenteado)

Modo de funcionamento Contínuo, Interrupto, Pulsante, Impulso único, Rajada, 
Estocástico, Anti-inflamatório 

Programável 12 posições por nome

Patologias Mais de 60 patologias com ilustrações 
e protocolos interativos subdivididos por fase

Calibragem Sistema de controlo gráfico e acústico para emissão 
laser pela saída da peça de mão em conformidade com 
a norma IEC 60825-1

Visor Ecrã tátil TFT de 7” a cores

Alimentação 100-240 V 50-60 Hz

Potência de absorção 160 VA

Dimensões 390 x 282 x 170 mm

Peso 3,8 kg (HPL7), 3,9 kg (HPL15)

Classe do laser IV

Divergência do feixe 25°

Largura de impulso 1-1000 ms

Classificação IP Dispositivo — IPX0
Peça de mão — IPX0
interruptor de pedal pneumático — IPX4

Condições de
funcionamento

10 °C- 30 °C
30% - 75% de humidade sem condensação
700-1060 hPa

Condições de
transporte e armazenamento

-10 °C- 55 °C
10% - 90% de humidade sem condensação
700-1060 hPa

EMP Exposição máxima permitida na pele de 5600 W/m²

EMP Exposição máxima permitida na córnea de 9 W/m²

DNRO Distância nominal de perigo ocular — 2,4 m

Conformidade EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-22

Certificação CE0473

Classificação do dispositivo 
médico

IIb
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10. Tabelas de CEM

Indicações e declaração do fabricante — emissões eletromagnéticas
O Intelect HPL7 e o HPL15 destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado. O comprador 

ou utilizador do Intelect HPL7 e do HPL15 deverá garantir que são utilizados no ambiente eletromagnético descrito 
abaixo: 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético
Emissões RF Grupo 1 O Intelect HPL7 e o HPL15 utilizam energia RF apenas para o 

seu funcionamento interno. Portanto, as emissões de RF são 
muito baixas e não deverão causar qualquer interferência em 

equipamentos que estejam próximos.

CISPR 11

Emissões RF Classe B O Intelect HPL7 e o HPL15 são adequados para serem 
utilizados em todos os estabelecimentos, incluindo 

estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente ligados 
à rede elétrica pública de baixa tensão que alimenta edifícios 

utilizados para fins domésticos. 

CISPR 11

Emissões harmónicas Classe A

IEC 61000-3-2

Flutuações de tensão/emissão de 
tremulação

Em conformidade

IEC 61000-3-3
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Indicações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O Intelect HPL7 e o HPL15 destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado. O comprador 

ou utilizador do Intelect HPL7 e do HPL15 deverá garantir que são utilizados no ambiente eletromagnético descrito 
abaixo: 

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601-1-2 Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético

Descarga 
eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2

6 kV contacto IEC 60601-1-2 Os pisos devem ser de madeira, cimento 
ou cerâmica. Se os pavimentos estiverem 

revestidos com material sintético, a humidade 
relativa deve ser de, pelo menos, 30%

8 kV ar Nível de teste

Transiente elétrico 
rápido/rajada IEC 

61000-4-4

2 kV para alimentação IEC 60601-1-2 A qualidade da corrente da rede elétrica deve 
ser a qualidade habitual para um ambiente 

comercial ou hospitalar. 
1 kV para linhas de entrada/

saída > 3 m
Nível de teste

Sobretensão IEC 
61000-4-5

1 kV em modo diferencial IEC 60601-1-2 A qualidade da corrente da rede elétrica deve 
ser a qualidade habitual para um ambiente 

comercial ou hospitalar. 
2 kV em modo comum Nível de teste

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão 

nas linhas de entrada 
de alimentação de 

corrente IEC 61000-
4-11

0% Un durante 0,5 ciclos IEC 60601-1-2 A qualidade da corrente da rede elétrica deve 
ser a qualidade habitual para um ambiente 
comercial ou hospitalar. Se o utilizador do 

Intelect HPL7 ou do HPL15necessitar de 
funcionamento contínuo durante interrupções 

do fornecimento de eletricidade da rede, 
recomenda-se que o Intelect HPL7 ou o HPL15 
seja alimentado por uma fonte de alimentação 

ininterrupta ou por uma bateria. 

40% Un durante 5 ciclos 

70% Un durante 25 ciclos Nível de teste

0% Un durante 5 s 

Campos magnéticos 
de frequência de 

alimentação (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m IEC 60601-1-2 Os campos magnéticos da frequência da rede 
pública devem estar aos níveis típicos de um 

ambiente comercial ou hospitalar normal. 
Nível de teste



40 PT

Indicações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O Intelect HPL7 e o HPL15 destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado. O comprador ou 

utilizador do Intelect HPL7 e do HPL15 deverá garantir que são utilizados no ambiente eletromagnético descrito abaixo: 
Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601-

1-2 
Nível de 

conformidade
Ambiente eletromagnético

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis 
e móveis não devem ser utilizados junto de 

qualquer componente do Intelect HPL7 e do HPL15, 
incluindo cabos, a uma distância de separação 
inferior à recomendada, calculada a partir da 

equação aplicável à frequência do transmissor. 

Distância de separação recomendada:

RF emitida 3 V/m 3 V/m d      1,2ʋ√P            80 MHz a 800 MHz

EN 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz d      2,3ʋ √P           800 MHZ a 2,5 GHz

RF conduzida 3 V 3 V d      1,2ʋ √P

EN 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz

Em que P é a potência de saída máxima nominal 
do transmissor em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor, e d é a distância de 

separação recomendada em metros (m). 
As forças de campo para o transmissor de RF 

fixo, conforme determinado pela inspeção 
eletromagnética feita no local, deverão ser 

inferiores ao nível de conformidade em cada 
intervalo de frequências. 

Podem ocorrer interferências nas proximidades de 
equipamentos assinalados com o seguinte símbolo:

20xx

LATEX
FREE

REF
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações de RF portátil e móvel e o Intelect 
HPL7 ou o HPL15

O Intelect HPL7 e o HPL15 foram concebidos para serem utilizados num ambiente eletromagnético em que as 
interferências de RF irradiadas estão controladas. O cliente ou utilizador do Intelect HPL7 e do HPL15 pode ajudar a 

evitar a interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações de RF 
portátil e móvel (transmissores) e o Intelect HPL7 ou o HPL15 como recomendado em seguida, em conformidade com a 

potência de saída máxima do equipamento de comunicações. 
Potência de saída máxima 

nominal do transmissor (W)
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)

150 KHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
d      1,2ʋ √P  d      1,2ʋ √P  d      2,3ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Para transmissores com uma potência de saída máxima nominal não listada anteriormente, a distância de separação 
recomendada, d , em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a 

potência de saída máxima nominal do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 

Nota:
(1) A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequências mais elevado.

(2) Estas indicações poderão não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e 
reflexão por estruturas, objetos e pessoas.
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