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Este manual foi escrito para os proprietários e operadores do sistema Intelect® RPW. Contém informações gerais acerca da operação, 
medidas de precaução e informações de manutenção. Para maximizar a utilização, eficiência e vida útil da sua unidade, leia atentamente 
este manual e familiarize-se com os controlos e acessórios antes de operar a unidade. Este manual contém instruções gerais acerca da 
segurança, operação, manutenção e conservação do sistema Intelect RPW para os proprietários e operadores do mesmo.

As especificações contidas neste manual estavam em vigor na data da publicação. No entanto, devido à política de melhoramento 
contínuo da DJO, LLC, podem ser efectuadas alterações a estas especificações em qualquer altura, sem obrigações por parte da DJO, LLC.

Antes de aplicar qualquer tratamento a um paciente, o utilizador deste equipamento deve ler, compreender e seguir as informações 
contidas neste manual para cada modo de tratamento disponível, bem como as indicações, contra-indicações, avisos e precauções. 
Consulte outros recursos para obter informações adicionais relativas à aplicação do tratamento com ondas de pressão radiais.

Qualificações do operador
O Intelect RPW destina-se exclusivamente à utilização por especialistas médicos e só é permitida a sua utilização por pessoal médico 
qualificado e formado num ambiente clínico. É esperado que estes especialistas tenham conhecimentos práticos de procedimentos 
e aplicações médicos, bem como da tecnologia, e devem ter experiência no tratamento das indicações listadas na página 18. Os 
especialistas têm de cumprir os pré-requisitos físicos e cognitivos básicos, como visão, audição e literacia. Também é esperado que 
tenham as funções básicas dos membros superiores.

O Intelect RPW foi concebido para um grupo-alvo demográfico entre os 18 e os 65 anos de idade.
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Descrição do produto
O Intelect RPW destina-se à utilização em locais médicos predominantemente não estéreis. O Intelect RPW permite o tratamento de 
indicações com ondas acústicas radiais de baixa energia, geradas pneumaticamente (ondas de choque) ou pulsos de pressão.

O Intelect RPW é um gerador de ondas de choque balísticas, que funciona a ar comprimido e que inclui componentes balísticos de alta 
precisão no aplicador para geração de ondas de choque. O movimento e o peso do projéctil, acelerados pelo ar comprimido, produzem 
energia cinética que é convertida em energia sonora quando o projéctil atinge uma superfície imóvel (transmissor de choques). Este pulso 
acústico é transmitido directamente ao tecido-alvo.

Estas ondas são classificadas fisicamente como ondas de pressão radiais. O pulso de pressão aplicado propaga-se radialmente dentro do 
tecido e tem um efeito terapêutico em áreas do tecido.

NOTA: Os dispositivos médicos que funcionam com base no princípio anterior são geralmente designados por sistema de ondas de 
choque extra-corpóreas na literatura médica moderna.

Mantenha-se informado sobre os mais recentes desenvolvimentos clínicos na área do tratamento com ondas de pressão radiais. Cumpra 
todas as medidas de precaução aplicáveis ao tratamento. Mantenha-se informado acerca das indicações e contra-indicações adequadas à 
utilização do tratamento com ondas de pressão radiais.

Este equipamento destina-se a ser utilizado por, e vendido a, um profissional de saúde qualificado, apenas sob prescrição e 
supervisão de um profissional autorizado 

© 2017 DJO, LLC  Todos os direitos reservados  Qualquer utilização da composição editorial, pictórica ou de formatação desta publicação sem o consentimento expresso por escrito da DJO, LLC  
é estritamente proibida  Esta publicação foi escrita, ilustrada e preparada para distribuição pela DJO, LLC  Determinadas partes deste manual foram reproduzidas com o consentimento de  
STORZ MEDICAL 
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D-35mmD-20mm

Atenção - D-20mm: evitar utilizar o transmissor D-20mm com um nível de pressão superior a 3 bars, apresentado no ecrã, quando não 
aplicado numa superfície de não impacto (corpo). Isso poderá causar danos no aparelho de mão.

Atenção - D-35mm: evitar sempre pressões superiores a 3 bars, apresentadas no ecrã, com o transmissor D-35mm. Isso poderá causar 
danos no aparelho de mão.
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INFORMAÇÕES GERAIS
A unidade Intelect RPW, os componentes inclusos e os elementos individuais cumprem, como unidade, as normas de segurança 
actualmente válidas e estão em conformidade com as especificações de IEC 60601-1 e os regulamentos de produtos médicos. Para obter 
mais informações acerca das normais com as quais o Intelect RPW está em conformidade, consulte a página 30.

A unidade e os respectivos componentes externos (elementos acessórios) são seguros se utilizados correctamente e em conformidade 
com as explicações e instruções fornecidas nesta documentação. No entanto, a unidade ou os respectivos componentes externos podem 
implicar perigos. Por isso, é essencial que qualquer operador da unidade de ondas de pressão radiais esteja consciente dos perigos 
potenciais da unidade e dos respectivos componentes externos antes de iniciar o trabalho.

Leia e cumpra todas as instruções de segurança deste manual.

As seguintes funcionalidades estão disponíveis na unidade Intelect RPW:

LCD de ecrã táctil transparente
Permite ao operador seleccionar uma opção no ecrã com um simples toque no mesmo. Orienta o operador ao longo do processo de 
configuração, fornecendo feedback contínuo acerca das configurações de tratamento. Proporciona uma visibilidade óptima ao operador 
durante os procedimentos. Permite ao operador ligar a unidade ao pressionar o LCD.

Clinical Protocols™
Uma forma eficaz de configurar um tratamento utilizando parâmetros predefinidos.

Indicações de ligação rápida
O Intelect RPW incorpora uma exclusiva secção de Indicações de ligação rápida, que permite ao utilizador seleccionar indicações clínicas 
específicas e aplicar a terapia mais habitual para a indicação seleccionada. Todas as modalidades são editáveis, no modo de edição normal, 
para adaptação do tratamento à terapia prescrita a cada paciente.
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INFORMAÇÕES GERAIS (CONTINUAÇÃO)
Protocolos do utilizador
Os protocolos do utilizador permitem-lhe configurar, guardar e alterar os parâmetros de cada programa (protocolo) para o adaptar às 
necessidades específicas do paciente. Pode criar até 200 protocolos do utilizador.

Protecção de ecrã
A função de protecção de ecrã serve, como qualquer outra protecção de ecrã num computador normal, para reduzir a queimadura do ecrã 
LCD. A unidade entra no modo de protecção de ecrã após 10 minutos de inactividade. Se o utilizador pressionar o ecrã táctil ou qualquer 
botão da Interface do utilizador, o ecrã volta ao ecrã Home (inicial).

Relógio em tempo real
O Relógio em tempo real controla a data e hora, mesmo quando a unidade está desligada ou sem ligação à corrente.

Aumento da intensidade
O aumento da intensidade através do botão Ramp (aumentar) nos ecrãs Home (inicial) e Edit Treatment (editar tratamento) permite que 
a unidade aumente gradualmente a intensidade de 1,4 bar até à intensidade configurada. Esta funcionalidade é útil no tratamento de 
condições nas quais um acumular da intensidade é preferível a administrar ao paciente a intensidade total desde o início do tratamento.

Alguns pacientes podem sentir-se inicialmente desconfortáveis com a ideia do RPW. No entanto, o aumento da intensidade permite 
habituar o paciente à pressão da potência de saída. Especificamente, se a funcionalidade de aumentar for activada, a intensidade 
aumenta até ao número de bar total predefinido após a administração de um terço dos pulsos. Para obter mais informações acerca da 
funcionalidade de aumentar disponível na unidade Intelect RPW, consulte as páginas 44-45.
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As instruções de precaução mencionadas nesta secção e em todo o manual são indicadas por símbolos específicos. Deve compreender 
estes símbolos e as respectivas definições antes de operar este equipamento. As definições destes símbolos são as seguintes:

AVISO
Texto que tenha um indicador de "CUIDADO" explica possíveis 
infracções à segurança passíveis de causar danos físicos ligeiros a 
moderados ou danos no equipamento.

ADVERTÊNCIA
Texto que tenha um indicador de "AVISO" explica possíveis 
infracções à segurança passíveis de causar danos físicos graves e 
danos no equipamento.

Texto que tenha um indicador de "Risco de explosão" 
explica possíveis infracções à segurança se este 
equipamento for utilizado na presença de anestésicos 
inflamáveis.

NOTA: Pode ser encontrada a indicação "NOTA" ao longo deste 
manual. Estas Notas são informações úteis de apoio na 
área específica ou função descrita.

DEFINIÇÕES DE PRECAUÇÃO

Risco de explosão

PERIGO
Texto que tenha um indicador de "PERIGO" explica possíveis 
infracções à segurança que são situações de perigo eminente e 
que podem resultar em graves danos físicos ou morte.

Texto que tenha um indicador de "Voltagem perigosa" 
serve para informar o utilizador acerca de possíveis riscos 
resultantes da carga eléctrica administrada ao paciente ou 
operador em determinadas configurações de tratamento.

Voltagem perigosa

Consultar o manual/folheto de instruções
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AVISO
•	Leia, compreenda e cumpra as instruções de precaução e operação. 

Conheça as limitações e os riscos associados à utilização de 
qualquer dispositivo de tratamento com ondas de pressão radiais. 
Cumpra as indicações de precaução e operação afixadas na 
unidade.
•	Antes de utilizar o Intelect RPW, certifique-se de que leu e 

compreendeu todas as informações fornecidas neste manual. A 
familiarização com as informações incluídas neste manual é um 
requisito essencial para garantir a utilização eficaz e óptima do 
sistema, para evitar perigos para pessoas e equipamento, e para 
obter bons resultados de tratamento.
•	O conhecimento do conteúdo deste manual é um pré-requisito 

essencial para a operação do Intelect RPW.
•	A inobservância de qualquer informação deste manual é 

considerada uma utilização irregular da unidade.
•	NÃO opere o Intelect RPW em conjunto com quaisquer outros 

dispositivos.
•	NÃO opere esta unidade num ambiente onde estejam a ser 

utilizados outros dispositivos que irradiam intencionalmente 
energia electromagnética sem protecção. Os equipamentos 

AVISO
de comunicações portáteis e móveis de RF podem afectar o 
equipamento médico eléctrico.
•	A unidade deve ser verificada periodicamente, antes de cada 

utilização, para determinar se todos os controlos funcionam 
normalmente (por ex., se o botão STOP pára o tratamento, se o 
botão START inicia o tratamento, se o botão de activação na peça de 
mão faz o transmissor emitir pulsos, etc.); em especial, se os botões 
de seta para cima e baixo (consulte a página 27) ajustam o número 
de pulsos emitidos pelo transmissor.
•	NÃO utilize objectos pontiagudos, como a ponta de um lápis ou 

esferográfica, para premir os botões do painel de controlo, pois 
pode causar danos.
•	Esta unidade deve ser transportada e armazenada a temperaturas 

entre 0 °C e 60 °C (32 °F e 140 °F) para evitar danos na unidade ou 
nos respectivos componentes.
•	Manuseie os acessórios do tratamento com ondas de pressão radiais 

com cuidado. O manuseamento inadequado dos acessórios pode 
afectar adversamente as respectivas características.
•	Inspeccione cabos, conectores associados e acessórios antes de 

cada utilização.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Intelect® RPW

8

AVISO
•	Não utilize outros acessórios que não os fornecidos com a unidade 

ou recomendados pela DJO. A segurança de outros produtos não foi 
estabelecida e a respectiva utilização pode resultar em danos físicos 
para o paciente e reduzir a segurança mínima.
•	Desligue o cabo de alimentação de corrente antes de remover as 

tampas deste equipamento. A assistência técnica desta unidade 
deve ser efectuada por técnicos especializados.
•	Este equipamento tem uma potência de saída capaz de produzir um 

efeito fisiológico.
•	A fiabilidade da ligação à terra apenas pode ser obtida quando o 

equipamento estiver ligado a um receptáculo equivalente com a 
indicação "Apenas hospitalar" ou "Tipo hospitalar".
•	O equipamento médico eléctrico requer precauções especiais 

relativas a EMC e deve ser instalado e colocado em funcionamento 
de acordo com as informações de EMC fornecidas neste manual.
•	Esta unidade pode irradiar energia de radiofrequência e, se não 

for instalada e utilizada conforme as instruções, pode causar 
interferências perniciosas a outros dispositivos nas proximidades. 
No entanto, não há garantia de que não ocorra interferência 
numa determinada instalação. A interferência perniciosa com 
outros dispositivos pode ser determinada ao ligar e desligar este 
equipamento. Tente corrigir a interferência utilizando um ou mais 

AVISO
dos métodos seguintes: reoriente ou reposicione o dispositivo 
receptor, aumente a distância entre o equipamento, ligue o 
equipamento a uma tomada num circuito diferente (a que não 
estejam ligados outros dispositivos) e contacte o técnico de 
assistência da fábrica para obter ajuda.
•	Para determinar a distância de separação de todos os equipamentos 

em funcionamento perto do Intelect RPW, consulte as tabelas de 
EMC aplicáveis aos outros equipamentos.
•	Este equipamento destina-se a ser utilizado por, e vendido a, um 

profissional de saúde qualificado, apenas sob prescrição e supervisão 
de um profissional autorizado.
•	Apenas os utilizadores com formação na utilização da terapia por 

ondas de pressão radiais devem operar a unidade e os respectivos 
aplicadores.
•	O botão Ligar/desligar é considerado um interruptor de "função" 

e não isola a unidade da corrente da rede quando a unidade é 
desligada. Por isso, é necessário desligar a extremidade macho 
do cabo de alimentação de corrente da tomada de electricidade 
(alimentação de corrente da rede) para a isolar.
•	O Intelect RPW não se destina ao tratamento de cálculos renais.
•	Pressione os pedais de bloqueio dos rodízios para evitar que as 

rodas dianteiras se movam durante o tratamento e armazenamento.
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ADVERTÊNCIA
uma unidade de ondas de pressão radiais em operação. Posicione 
o cabo de alimentação de forma a que não exista o risco de 
alguém tropeçar nele.
•	Não bloqueie as aberturas de ar.
•	Este equipamento não foi concebido para impedir a entrada de 

água ou líquidos. A entrada de água ou líquidos pode causar 
avarias de componentes internos do sistema e, por isso, criar um 
risco de danos físicos para o paciente.
•	Deve ser tomado cuidado ao operar esta unidade próximo de 

outro equipamento. Se for necessária uma utilização adjacente, 
deve ser verificada a operação normal do Intelect RPW na 
configuração em que for utilizado. Podem ocorrer interferências 
electromagnéticas ou outras neste ou no outro equipamento. 
Tente minimizar esta interferência, não utilizando conjuntamente o 
outro equipamento.
•	Utilize apenas acessórios concebidos especialmente para esta 

unidade. Não utilize acessórios fabricados por outras empresas 
nesta unidade. A DJO não é responsável por quaisquer 
consequências resultantes da utilização de produtos fabricados  
por outras empresas. A utilização de outros acessórios ou cabos 
(que não os especificados) pode resultar num aumento de 
emissões ou diminuição de imunidade desta unidade.
•	A utilização de controlos, a realização de ajustes ou a realização de 

procedimentos, à excepção dos aqui especificados, podem resultar 
em exposição perigosa à energia de ondas de pressão radiais.

ADVERTÊNCIA
•	A instalação, operação ou manutenção incorrectas do 
sistema de ondas de pressão radiais pode resultar em 
funcionamento incorrecto desta unidade ou de outros 
dispositivos.
•	O utilizador não deve efectuar qualquer modificação ao 

equipamento utilizando peças que não sejam da DJO, LLC.
•	Em caso de falha do visor ou outros defeitos óbvios, 

desligue imediatamente a unidade através do botão 
Ligar/desligar, desligue o cabo de alimentação da tomada 
de electricidade e notifique um técnico de assistência 
certificado.
•	O ajuste ou a substituição de componentes podem 

resultar na falha do equipamento em cumprir os requisitos 
de supressão de interferências.
•	Se não for possível instalar imediatamente a unidade após 

a entrega, esta e os respectivos componentes externos 
ou elementos acessórios devem ser guardados nas 
embalagens originais num local seco.
•	Não guarde ou opere a unidade num ambiente com 

poeira.
•	Posicione a unidade de modo a garantir um acesso seguro 

e fácil ao cabo de alimentação.
•	Mantenha todos os cabos de alimentação afastados 

dos cabos da unidade. Não guarde ou enrole cabos de 
alimentação onde possam ficar próximo dos cabos de 
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ADVERTÊNCIA
•	Certifique-se de que a unidade tem uma ligação de terra, ligando-a 

apenas a um receptáculo (tomada) de electricidade com terra, de 
acordo com as normas nacionais e locais de electricidade aplicáveis.
•	Este dispositivo deve ser mantido fora do alcance das crianças.
•	Não deixe o paciente sem supervisão durante a terapia por ondas de 

pressão radiais.
•	Remova o aplicador, puxando apenas o conector do cabo. NÃO 

remova puxando pelo cabo.
•	Para remover o cabo do aplicador, certifique-se de que a 

alimentação está desligada. Segure o aplicador enquanto remove o 
cabo para evitar que o aplicador caia ao chão.
•	Esteja sempre a observar o paciente durante a terapia.
•	A operação da unidade a pressões superiores a 3 bar sem uma 

superfície de impacto pode resultar em danos no aparelho de mão.
•	No caso de aparecer uma mensagem de Erro ou de Aviso, começada 

por um 2 ou 3, pare imediatamente de utilizar a unidade e contacte 
o representante ou a DJO para obter assistência. Os Erros e os 
Avisos nestas categorias indicam um problema interno da unidade, 
que deve ser testada pela DJO ou por um técnico de assistência 
local certificado pela DJO antes de continuar a operar ou utilizar o 
sistema.  A utilização de uma unidade que indique um Erro ou um 

ADVERTÊNCIA
Aviso nestas categorias pode implicar um risco de danos para o 
paciente, utilizador ou danos internos extensivos no sistema.
•	Esvazie a garrafa de água uma vez por semana, pelo menos, ou 

se estiver meio cheia. Para obter instruções acerca da remoção e 
substituição da garrafa de água, consulte a página 75.

•	O tratamento nunca deve ser administrado em áreas de implantes 
metálicos.

•	Coloque a unidade numa superfície plana durante o tratamento e 
armazenamento para evitar tombos e deslizes.
•	A superfície do transmissor pode ficar quente. Um contacto 

prolongado com a pele pode causar queimaduras ligeiras. 
Interrompa a terapia após um máximo de 6000 pulsos para permitir 
o arrefecimento do transmissor.
•	A superfície do transmissor pode ficar quente se a unidade for 

utilizada fora dos parâmetros do ciclo de função listados na 
página 29. Por isso, o operador deve monitorizar a temperatura do 
transmissor durante a sessão de tratamento.
•	Não aplique mais de 300 pulsos no mesmo local.
•	Para uma protecção contínua contra risco de incêndio, substitua os 

fusíveis apenas por outros do tipo e gama correctos.
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PERIGO
•	A função de determinados dispositivos implantados (como 

pacemakers) pode ser adversamente afectada durante 
o tratamento com ondas de pressão radiais. Em caso 
de dúvida, deve procurar o conselho de um profissional 
autorizado responsável pelo paciente.
•	Outros equipamentos, incluindo dispositivos ligados aos 

pacientes, podem ser adversamente afectados quando 
próximos de equipamento de ondas de pressão radiais.
•	Os pacientes não devem ser tratados com ondas de pressão 

radiais quando tiverem sensibilidade à pressão acústica.
•	Os pacientes não devem ser tratados com ondas de pressão 

radiais quando tiverem sensibilidade térmica reduzida 
na área de tratamento proposta, excepto se o médico 
responsável pelo paciente for notificado.
•	O tratamento não deve ser administrado através de roupas, 

embora seja admissível administrar o tratamento através de 
um penso nos modos pulsados.
•	Remova aparelhos auditivos antes do tratamento.
•	Antes de cada utilização, verifique a condição da estrutura 

e o isolamento do aplicador e do cabo de alimentação de 
corrente. Certifique-se também de que os cabos foram 
direccionados correctamente.
•	Se a unidade não permitir uma operaçãosegura, deve ser 

reparada por pessoal técnico certificado e os operadores 
devem ser informados dos perigos implícitos da unidade.

PERIGO
•	Para evitar choque eléctrico, desligue a ficha de alimentação 

da tomada antes de limpar ou desinfectar a unidade.
•	Em nenhuma circunstância deve penetrar líquido nas 

aberturas da unidade (como nas tomadas de ligação dos 
cabos). Por isso, não utilize sprays de limpeza ou desinfecção.
•	A unidade e os cabos não devem ser esterilizados com vapor 

ou gás.
•	Nunca limpe a unidade com abrasivos, desinfectantes 

ou solventes que possam riscar a estrutura ou danificar a 
unidade.
•	Os componentes da unidade estão sob pressão e sujeitos a 

alta voltagem. Não efectue reparações não autorizadas, em 
nenhuma circunstância.
•	As ondas de choque não podem ser aplicadas em áreas-alvo 

localizadas acima de tecido cheio de ar (pulmões), nem em 
regiões perto de nervos grandes, vasos, coluna vertebral ou 
cabeça.
•	O operador não deve utilizar ondas de pressão radiais sobre 

o coração para evitar interferência teórica do sinal cardíaco.
•	A unidade deve ser instalada de forma a que não exista 

perigo para o paciente, operador ou outras pessoas. Por isso, 
deve ler as instruções de segurança e contra-indicações.
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PERIGO
•	Existe risco de explosão se o Intelect RPW for utilizado na 

presença de anestésicos inflamáveis misturados com ar, 
oxigénio ou protóxido de azoto.
•	A unidade Intelect RPW pode conter DEPH (ftalato de 

bis (2-etil-hexilo)), que é o plastificante da maioria dos 
dispositivos médicos em PVC. Toda a gente é exposta 
a pequenos níveis de DEHP na vida diária. No entanto, 
alguns indivíduos podem ser expostos a níveis altos de 
DEHP através de determinados procedimentos médicos. O 
DEHP de dispositivos médicos de plástico pode dissolver-
se em soluções que entrem em contacto com o plástico. 
A quantidade de DEHP que se dissolver depende da 
temperatura, do conteúdo lipídico do líquido e da duração 
de contacto com o plástico. Como medida preventiva, 
utilize dispositivos em PVC que não contenham DEHP 
ou dispositivos feitos de outros materiais, como etileno 
(EVA), silicone, polietileno ou poliuretano para todos os 
procedimentos clínicos. Evite utilizar PVC com fuga de 
DEHP quando efectuar todos os procedimentos clínicos 
em neonatos masculinos, grávidas de fetos masculinos ou 
pacientes masculinos peripuberais.

PERIGO
•	A unidade Intelect RPW pode conter bisfenol-A (BPA), 

que é um bloco de construção de plástico policarbonato 
utilizado para fazer inúmeros produtos de consumo 
(biberões, garrafões de água, etc.). Este químico é 
considerado um carcinogéneo não classificável e um 
suspeito desregulador endócrino, que pode interferir 
com ou bloquear hormonas. O BPA é altamente tóxico se 
engolido, absorvido através da pele ou inalado.
•	Os efeitos do BPA e DEHP não são conhecidos nas 

concentrações presentes na unidade e respectivos 
aplicadores.
•	Em caso de danos resultantes do transporte que ponham 

em causa a segurança pessoal, a unidade não deve ser 
ligada à alimentação de corrente da rede antes de a 
inspecção estar concluída.
•	Cumpra as normas, os regulamentos e as disposições, 

que podem diferir de local para local, relativos à utilização 
correcta de campos de radiofrequência de alta potência.
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SEGURANÇA PESSOAL
Em caso de utilização incorrecta ou não autorizada da unidade, 
o operador, paciente ou outras pessoas podem estar sujeitos ao 
perigo de choque eléctrico devido à alta voltagem produzida pela 
unidade, ao perigo da influência em implantes activos por campos 
magnéticos produzidos pela unidade e ao perigo de queimaduras 
devido ao posicionamento incorrecto do aparelho de mão ou de 
falsos parâmetros, como duração do tratamento, potência de saída 
ou modo de operação.

Antes de operar a unidade, leia atentamente este manual de 
instruções e siga as informações nele contidas.

Preste especial atenção à lista de contra-indicações. Consulte as 
"Instruções de segurança" nas páginas 7-12, "Contra-indicações" nas 
páginas 19-20 e "Precauções adicionais" na página 21.

Antes de cada vez que operar a unidade, verifique se:

•	 A unidade foi correctamente ligada à alimentação de 
corrente da rede.

•	 O cabo de ligação do aparelho de mão está correctamente 
ligado e não está cruzado (o que pode causar curto-circuitos 
capacitivos).

•	 Apenas os acessórios aprovados pelo fabricante estão ligados.
•	 O aparelho de mão está posicionado de acordo com as 

instruções do médico (a ser verificado pelo médico ou 
fisioterapeuta, se aplicado por pessoal assistente).

Antes de utilizar a unidade, fale com o paciente para verificar se:

•	 O paciente está numa posição confortável durante todo o 
tratamento.

•	 O paciente está confortável antes e durante o tratamento.
•	 O paciente compreende o que deve esperar durante e após 

o tratamento.
Antes de utilizar a unidade, determine a potência de saída nominal 
máxima do respectivo acessório para evitar o sobreaquecimento do 
tecido.

A intervalos regulares durante o tratamento, verifique se:

•	 A unidade está a funcionar correctamente;
•	 O paciente se sente bem.

Após o tratamento, questione o paciente acerca da tolerância ao 
tratamento. O ambiente de tratamento deve ser inspeccionado por 
um profissional autorizado.

As partes afectadas do corpo devem estar sem roupa durante o 
tratamento, dado que a acumulação de humidade na pele ou pregas 
pode causar sobreaquecimento local da pele. Isto é especialmente 
importante no caso de o paciente estar a usar vestuário feito de 
tecido resistente à humidade, como seda ou fibras sintéticas.

A potência de saída deve ser sempre regulada de acordo com 
a resposta subjectiva do paciente. Deve ser tomado cuidado 
especial com pacientes que tenham uma capacidade reduzida de 
percepção de calor.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Intelect® RPW

14

PROTECÇÃO DA UNIDADE

ADVERTÊNCIA
A instalação, operação ou manutenção incorrectas da unidade de 
ondas de pressão radiais pode resultar em funcionamento incorrecto 
desta unidade ou de outros dispositivos. 

Antes de ligar a unidade, certifique-se de que:

•	 A tensão nominal da etiqueta de segurança corresponde à 
voltagem do sistema disponível.

•	 A frequência nominal da placa sinalética corresponde à 
frequência do sistema.

•	 Uma tomada de terra com contacto de terra está 
disponível para ligar a unidade.

•	 O direccionamento do cabo de alimentação da unidade 
à tomada com contacto de terra não constitui um perigo 
para o pessoal ou paciente.

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que a unidade tem uma ligação de terra, ligando-a 
apenas a um receptáculo (tomada) de electricidade com terra, de 
acordo com as normas nacionais e locais de electricidade aplicáveis.
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Não ligue a unidade à alimentação de corrente da rede até que os 
seguintes requisitos sejam cumpridos:

•	 Antes de colocar a unidade em operação, certifique-se de 
que o cabo de ligação do aparelho de mão e os transmissores 
não estão danificados e que foram ligados correctamente à 
unidade.

•	 Limpe e desinfecte a unidade apenas quando a alimentação 
de corrente da rede estiver desactivada (interruptor de 
corrente desligado, ficha de alimentação desligada).

•	 Limpe e desinfecte a unidade apenas através de desinfecção 
com pano. A desinfecção com spray pode danificar a unidade 
devido à humidade penetrante.

•	 Nunca limpe a unidade com abrasivos, desinfectantes 
ou solventes que possam riscar a estrutura ou danificar a 
unidade.

•	 Nunca efectue trabalho de assistência técnica não autorizado. 
Todo o trabalho de assistência técnica deve ser efectuado 
apenas por técnicos de assistência autorizados pelo 
fabricante.

PROTECÇÃO DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
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As ondas de choque radiais (R-SW) são introduzidas no corpo 
através de um aplicador movido livremente e abrangem a 
totalidade da região de dor. As ondas de choque radiais são 
frequentemente designadas por ondas de pressão radiais, que é a 
definição correcta em termos físicos.

O transmissor é um gerador de ondas de choque balísticas, 
que funciona a ar comprimido. Um projéctil é acelerado pelo ar 
comprimido. A energia cinética armazenada no movimento e no 
peso do projéctil é convertida em energia acústica na forma de 
pulsos de choque de ondas compridas quando o projéctil atinge 
um transmissor de choques.

As ondas de choque radiais propagam-se de forma divergente após 
a aplicação e perdem energia à medida que a profundidade de 
penetração aumenta. Caracterizam-se por comprimentos de onda 
longos e não podem ser focalizadas em áreas-alvo profundas. As 
profundidades de penetração são entre 1 e 3 cm. A densidade do 
fluxo de energia máxima situa-se no ponto de saída do transmissor 
de choques.

Existem diferentes hipóteses de funcionamento do modo de acção 
das ondas de choque, que também podem ser aplicadas a ondas 
de choque radiais:

•	 As ondas de choque destroem as membranas das células. 
Consequentemente, os nociceptores deixam de conseguir 
produzir o potencial gerador e deixam de conseguir enviar 
sinais de dor.

•	 As ondas de choque estimulam os nociceptores que, por 
sua vez, libertam uma elevada quantidade de pulsos neurais. 
Tal como descrito pela Teoria do Controlo do Portão, a 
transmissão destes pulsos ao sistema nervoso central é 
inibida.

•	 Devido ao modo de acção das ondas de choque, o ambiente 
químico das células é alterado por radicais livres que 
produzem substâncias inibidoras da dor. 

•	 Com base na hipótese relativa à memória de dor associativa 
(Wess), os sinais de dor aferentes são transmitidos através do 
sistema nervoso central por múltiplas junções sinápticas, que 
levam eventualmente as fibras eferentes a controlar o tónus 
muscular. O mecanismo de reflexo funciona tal como um 
circuito regulador.

DESCRIÇÃO GERAL
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Durante a terapia por ondas de choque, os sinais de dor fortes são conduzidos electricamente, estimulando os processos químicos nos 
locais de contacto sináptico. O complexo padrão do estímulo espacial e temporal é armazenado nas sinapses como um engrama de 
memória na forma de modificações a longo prazo. A associação patológica entre a dor, o tónus muscular e o tónus vascular é interrompida 
como resultado da terapia por ondas de choque e dos fortes estímulos que esta produz, permitindo assim que os padrões de movimento 
naturais sejam recordados e evocados. Desta forma, uma condição não patológica do tónus muscular pode ser restaurada.

Os resultados do tratamento demonstraram que a terapia por ondas de choque melhora a circulação sanguínea nas áreas de dor tratadas 
e que é obtida uma estimulação do metabolismo a longo prazo em áreas que, por natureza, têm uma fraca irrigação sanguínea. Dado 
que sessões de tratamento repetidas demonstraram aumentar os efeitos benéficos da terapia por ondas de choque, existem motivos 
para supor que as ondas de choque também produzem efeitos secundários, tal como descrito na hipótese relativa à memória de dor 
associativa, por exemplo.

Ondas de pressão radiais pulsadas – introdução
O equipamento de ondas de pressão radiais pulsadas aplica a energia em pulsos ou picos de energia de ondas de pressão radiais pulsadas. 
Os pulsos têm habitualmente uma duração de 6 a 12 ms (largura do pulso) e são repetidos numa frequência de 0,5 a 21 Hz (frequência do 
pulso). Tal como outras modalidades, como a ultra-sonografia, concluiu-se que a aplicação de energia em pulsos tem frequentemente mais 
benefícios terapêuticos do que a aplicação da mesma quantidade de energia na forma de onda contínua. O tratamento com ondas de 
pressão radiais pulsadas parece ser eficaz em muitas condições, especialmente nas fases iniciais de recuperação.

DESCRIÇÃO GERAL (CONTINUAÇÃO)
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Antes de ser realizado um tratamento com ondas de pressão radiais, deve 
ser efectuado um exame e diagnóstico correctos. Mantenha-se informado 
sobre os mais recentes desenvolvimentos e publicações médicas relativos 
à terapia por ondas de pressão radiais para obter detalhes acerca das 
contra-indicações e efeitos secundários não conhecidos aquando do 
fabrico. 

UTILIZAÇÃO PREVISTA
O dispositivo destina-se a ser utilizado como modalidade terapêutica por 
médicos que necessitem de fornecer aos pacientes um método potente e 
comprovado para tratar determinadas indicações, como pontos de activação 
miofasciais dolorosos, distúrbio de inserções de tendões, activação de tecido 
muscular e conjuntivo.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A terapia por ondas de pressão radiais está indicada para:

Pontos de activação miofasciais (MTrP)
Localização e desactivação de pontos de activação
Os activadores (pontos gatilho) são localizados com um nível de energia 
baixo (cerca de 2 bar), fazendo deslizar o transmissor pela região muscular 
a ser tratada (sensibilidade aumentada à dor), sendo depois desactivados 
utilizando um nível de energia mais alto (cerca de 3 bar).

Activação de tecido muscular e conjuntivo
Aumento da circulação
Fomenta o fluxo sanguíneo no tecido e impulsiona o metabolismo.

Massagem de vibração por pulsos
Alívio calmante de luxação muscular e stress.

Distúrbio de inserções de tendões
Fascite plantar, dor do calcanhar ou esporão do calcâneo
A fascite plantar é uma condição inflamatória do pé causada por desgaste 
excessivo da fáscia plantar que suporta o arco.

Tendinose calcária/tendão do supra-espinhoso
Calcificações do ombro e dor no ombro crónica.

Epicondilite radial, cubital e umeral
Cotovelo de tenista, inflamação dos ligamentos do tendão na parte cubital 
ou radial da articulação do cotovelo (umeral).

Aquilodinia
Dor resultante de inflamação do tendão de Aquiles ou da bolsa associada 
ao mesmo.

Síndrome da dor retro-patelar
Dor à frente, atrás ou à volta da rótula.

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

Síndrome de fricção da banda iliotibial proximal/tendinite de 
inserção trocantérica
Dor no lado externo do joelho ou da anca.

GERAL
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Antes de ser realizado um tratamento com ondas de pressão 
radiais, deve ser efectuado um exame e diagnóstico correctos. 
Mantenha-se informado sobre os mais recentes desenvolvimentos 
e publicações médicas relativos à terapia por ondas de pressão 
radiais para obter detalhes acerca das contra-indicações e efeitos 
secundários não conhecidos aquando do fabrico. A unidade 
Intelect RPW está contra-indicada nos seguintes:

•	 Não utilize o tratamento com ondas de pressão radiais em 
nenhuma parte do corpo durante a gravidez.

•	 Sobre o útero, em caso de gravidez ou possível gravidez. Por 
isso, o tratamento com ondas de pressão radiais não deve 
ser aplicado sobre o útero, excepto se for obtida a garantia 
específica da paciente de que não está grávida.

•	 Hemofilia ou outros distúrbios de coagulação.
•	 Fármacos anticoagulantes, especialmente Marcumar.
•	 Inflamações agudas. Não utilize sobre tecido inchado, 

inflamado, infectado, erupções cutâneas ou noutras lesões 
agudas de tecido.

•	 Área de polineuropatia. Um paciente com diabetes 
tem frequentemente uma função sensorial e nervosa 
comprometida na área polineuropática.

•	 Terapia com cortisona: Aguarde um mínimo de 6 semanas 
após uma injecção de cortisona local antes do tratamento 
com ondas de pressão radiais.

•	 Pacientes com hemorragias ou risco de hemorragia.

•	 Pacientes com tumores malignos e tumores ainda não 
diagnosticados.

•	 Tumefacções ainda quentes.
•	 Implantes, áreas onde tenham sido removidos implantes, 

implantes danificados e inclusões metálicas.
•	 Sobre endoprótese superficial ou implantes metálicos.
•	 Obstruções arteriais graves (estágios III e IV).
•	 Doenças ginecológicas com inflamação aguda.
•	 Trombose venosa profunda, flebite, varizes.
•	 Doença arterial, insuficiência circulatória.
•	 Sobre os olhos.
•	 Sobre os órgãos reprodutivos.
•	 Sobre pacemakers cardíacos e desfibriladores, implantes 

cocleares, estimuladores de crescimento ósseo, estimuladores 
cerebrais profundos, estimuladores da espinal medula e 
outros estimuladores de nervos.

•	 Sobre lâmina aberta (após laminectomia; spina bifida).
•	 Directamente sobre os seios carotídeos, gânglio estrelado 

(cervicotorácico) ou nervo vago, localizados no triângulo 
anterior do pescoço.

•	 Aplicação directa sobre tumores ou lesões cancerígenos, 
devido ao seu potencial para aumentar o fluxo sanguíneo na 
área de malignidade.

•	 Tecidos neoplásticos ou lesões que ocupem espaço.

GERAL
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•	 Doença vascular oclusiva, como doença arterial oclusiva 
(arteriosclerose obliterante) e tromboangeíte obliterante, nas 
quais a oclusão orgânica e isquemia são evidentes.

•	 Na presença de infecção sistémica ou local (septicemia, 
osteomielite, tuberculose) ou se o paciente tiver uma 
temperatura elevada.

•	 As ondas de choque não podem ser aplicadas em áreas-alvo 
localizadas acima de tecido cheio de ar (pulmões), nem em 
regiões perto de nervos grandes, vasos, coluna vertebral ou 
cabeça.

GERAL (CONTINUAÇÃO)
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PRECAUÇÕES ADICIONAIS
GERAL

Quando administrar o tratamento com ondas de pressão radiais, 
tenha em atenção o seguinte:

•	 O tratamento com ondas de pressão radiais deve ser aplicado 
com cautela sobre osso em que um mínimo (proeminência 
do osso) ou nenhum (feridas de Estágio IV) tecido mole esteja 
presente.

•	 Os aparelhos auditivos devem ser removidos.
•	 A função de outro equipamento ligado ao paciente pode 

ser adversamente afectada pela operação do equipamento 
de ondas de pressão radiais pulsadas. Mantenha a distância 
máxima entre as unidades para reduzir qualquer tendência 
de interacção. Consulte as tabelas de EMC (compatibilidade 
electromagnética) na página 85 para obter mais informações.

•	 Qualquer tendência de hemorragia é aumentada pelo calor 
devido ao aumento do fluxo sanguíneo e vascularidade dos 
tecidos aquecidos. Por isso, deve ter-se cautela no tratamento 
de pacientes utilizando o tratamento com ondas de pressão 
radiais terapêuticas que tenham perturbações hemorrágicas.

•	 A monitorização frequente do nível de intensidade e da 
resposta da pele deve ocorrer durante todos os tratamentos.

•	 Aplique sempre o transmissor na pele com pequenos 
movimentos circulares.

•	 Nunca utilize a terapia por ondas de pressão radiais na 
cabeça.

•	 Não trate directamente numa área com um implante 
metálico.

•	 Os pacientes com doenças auto-imunes activas podem não 
responder positivamente ao tratamento.

Efeitos secundários possíveis
Podem ocorrer efeitos secundários após um tratamento com a 
terapia por ondas de pressão radiais. A maioria aparecerá após  
1 a 2 dias.

Não repita o tratamento até que os efeitos secundários anteriores 
tenham diminuído. Os efeitos secundários comuns incluem:

•	 Vermelhidão
•	 Inchaço
•	 Dor
•	 Hematoma
•	 Petéquias, pontos vermelhos
•	 Lesões cutâneas após terapia com cortisona anterior

Estes efeitos secundários diminuem normalmente após 5 a 10 dias.
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A unidade é normalmente entregue com o material de embalagem 
fornecido pelo fabricante. Dado que a unidade pesa cerca de 
32,66 kg (72 lbs), deve ser desembalada pelo menos por 2 pessoas.

Proceda como se segue:

•	 Posicione a embalagem de transporte de forma a que as 
setas apontem para cima.

•	 Remova as correias de segurança da embalagem de 
transporte.

•	 Remova a embalagem de transporte para cima.
•	 Remova o material de espuma restante.
•	 Com a ajuda de pelo menos 2 pessoas, levante a unidade do 

elemento de embalagem inferior.
Inspecção
Imediatamente após desembalar a unidade, efectue os seguintes 
passos:

1. Verifique os documentos de entrega para se certificar de que a 
entrega está completa.

2. Verifique se os componentes externos e acessórios apresentam 
possíveis danos resultantes do transporte.

 PERIGO
Em caso de danos resultantes do transporte que ponham em causa 
a segurança pessoal, a unidade não deve ser ligada à alimentação de 
corrente da rede antes de a inspecção estar concluída.

 
 

3. Verifique se a embalagem contém os seguintes:

•	 Unidade Intelect RPW
•	 CD do manual do utilizador Intelect RPW
•	 Guia de iniciação rápida do Intelect RPW
•	 Gel de transmissão Conductor™ – embalagem de 250 ml  

(8.5 oz)
•	 Kit de acessórios da peça de mão, que inclui os seguintes:

– Aplicador da peça de mão R-SW
– Projéctil
– Transmissor R15 ESWT de 15 mm
– Transmissor D20-S D-ACTOR® de 20 mm
– Conjunto de vedação
– Tubo guia
– Escova de limpeza

•	 Cabo de alimentação
4. Guarde a embalagem original. Poderá ser útil para transportar o 

equipamento.

DESEMBALAR A UNIDADE
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Antes de a unidade poder ser instalada e colocada em operação, 
certos requisitos devem ser cumpridos no edifício onde a unidade 
for operada.

Requisitos do local de instalação

Lembre-se de que a sala e o local de instalação devem ser largos o 
suficiente para que a unidade possa ser operada na parte dianteira, 
mesmo se a peça de mão for posicionada inconvenientemente.

Não é necessário ligar o cabo de alimentação a um circuito isolado 
para o funcionamento correcto desta unidade.

ADVERTÊNCIA
•	Se não for possível instalar imediatamente a unidade após a 

entrega, esta e os respectivos componentes externos ou elementos 
acessórios devem ser guardados nas embalagens originais num 
local seco.
•	Não guarde ou opere a unidade num ambiente com poeira.

PERIGO
A unidade deve ser instalada de forma a que não exista perigo para o 
paciente, operador ou outras pessoas. Por isso, deve ler as Instruções de 
segurança nas páginas 6-12 e as informações seguintes.

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO
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1  Interface do utilizador (consulte a página 26)

2  Peça de mão

3  Cabo de ligação da peça de mão

4  Rodízio com bloqueio

5  Rodízios sem bloqueio

6  Conector IEC para cabo de alimentação

7  Compartimento para arrumação

8  Barra de aperto

9  Consola giratória

VISTA DIANTEIRA

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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VISTA TRASEIRA

1  Porta de expansão (só para assistência técnica)

2  Compartimento de armazenamento do transmissor

3  Peça de mão, cabo e suporte do gel

4  Tomadas de saída

5  Ganchos de armazenamento de cabos

1

4

3

5

2
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INTERFACE DO UTILIZADOR

1  Botão Ligar/desligar

2  LCD (visor de cristais líquidos) e ecrã táctil

3  Botão de recursos clínicos

4  Botão START (iniciar)

5  Botão PAUSE (pausa)

6  Porta do cartão multimédia (MMC)

7  Porta do cartão de dados do paciente

8  Botão STOP (parar)

9  LED da alimentação

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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SÍMBOLOS DO SOFTWARE

     Visualizar o ecrã de editar tratamento

     Seta para cima (aumentar)

     Seta para baixo (diminuir)

      Tocar e deslizar para a esquerda para aumentar 
Tocar e deslizar para a direita para diminuir

     Retroceder (voltar ao ecrã anterior)

     Visualizar o ecrã inicial

     Mover o cursor um espaço para a esquerda

     Mover o cursor um espaço para a direita

     Aceitar/seleccionar (parâmetros)

     Cancelar e voltar ao ecrã anterior

     Alterar texto para maiúsculas

     Alterar texto para minúsculas

     Energia de ondas de pressão radiais a ser 
emitida

     Terapia por massagem a ser emitida

     Pausa

     Tipo de transmissor

     Número de pulsos

     Frequência do pulso
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ACESSÓRIOS

ADVERTÊNCIA
Mantenha todos os acessórios e respectivos cabos separados durante 
o tratamento, utilizando o gancho localizado na lateral da unidade. 
Os acessórios ou os respectivos cabos, quando em contacto entre 
si durante o tratamento, podem causar uma estimulação incorrecta, 
queimaduras de pele ou danos no cabo/acessório.

Peça de mão 1  Inserção de 20 mm 
(transmissor)

2  Tampa dianteira

3  Tampa traseira

4  Haste

5  Punho

6  Botão de activação

7  Almofada de absorção de 
vibrações

8  Cabo

652

1

3

4

8

7
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Temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . +10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Humidade relativa. . . . . . . . . . . . . . . . 5% a 90% SC (sem condensação)
Pressão do ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa a 1060 hPa
Consumo de energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 VA (modelo 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 VA (modelo 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 VA (modelo 2074)
Entrada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V ~, 50/60 Hz (modelo 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 V ~, 60 Hz (modelo 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 V ~, 50 Hz (modelo 2074)
Volume do vaso de pressão  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 l
Modo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Único ou contínuo
Saída de ar comprimido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Configurações do incremento de potência  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Indicação de potência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . potência máxima e média
Amplitude do pulso . . . . . . aprox. 2 mm a 3 bar, inactivo (sem união)
Largura do pulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aprox. 6 - 12 ms
Frequência do pulso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz
Fusíveis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dois de 6,3 A, com retardo, 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (não reparáveis pelo utilizador)

Classe eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CLASSE I

Tipo eléctrico (grau de protecção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIPO B 

Protecção contra a entrada de água.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0

Classe de risco regulamentar . . . . . . . . . . . . IIa em conformidade com  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MDD 93/42/CEE

ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE

Dados e especificações de operação
Largura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16.5")
Profundidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16.14")
Altura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Peso padrão (com uma peça de mão)  . . . . . . . . . . . . . 32,66 kg (72 lbs)

ALTURA

PROFUNDIDADE

LARGURA

0086
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Software
O software é desenvolvido e fornecido pelo DJO, LLC.

Para ver a versão do software, prima o botão Unit Settings 
(configurações da unidade) no ecrã Clinical Resources (recursos 
clínicos). O número da versão do software aparece na parte 
superior do ecrã.

Condições de transporte e armazenamento
Temperatura ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)
Humidade relativa. . . . . . . . . . . . . . . . 5% a 90% SC (sem condensação)
Pressão do ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 hPa a 1060 hPa

Segurança
O Intelect RPW foi concebido para satisfazer os requisitos de  
IEC/EN 60601-1,  
CAN/CSA STD C22.2 N.º 601.1

ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
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Preste especial atenção à lista de contra-indicações. Consulte as 
"Instruções de segurança" nas páginas 7-12, "Contra-indicações" nas 
páginas 19-20, "Precauções adicionais" na página 21 e "Segurança 
pessoal" nas página 13.

Dados técnicos da peça de mão R-SW
Saída de ar comprimido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frequência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 - 21 Hz

Temperatura do ar ambiente 
Consulte a secção Especificações da unidade, página 29

Para obter dados técnicos acerca de transmissores específicos, 
prima o botão Transmitter Information (informações do transmissor) 
no ecrã Select Transmitter (seleccionar transmissor) (página 41).

ESPECIFICAÇÕES DO APLICADOR
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DESCRIÇÃO DE MARCAS DO DISPOSITIVO

Cumpre a directiva 93/42/CEE. 

Consultar o manual/folheto de instruções

Equipamento de tipo B

Directiva do Conselho 2002/96/CE relativa a Resíduos de  
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Indica um  
requisito de não eliminação de REEE como se fossem resíduos  
urbanos. Contacte o seu distribuidor local para obter  
informações acerca da eliminação da unidade e dos acessórios.

O ajuste ou a substituição de componentes podem resultar  
na falha do equipamento em cumprir os requisitos de  
supressão de interferências.

Este equipamento destina-se a ser utilizado por, e vendido a, um  
profissional de saúde qualificado, apenas sob prescrição  
e supervisão de um profissional autorizado (apenas EUA).

A unidade produz energia de ondas de pressão radiais  
(ondas de choque).

Conteúdo sobre pressão.

A unidade e os respectivos acessórios não têm látex.

Símbolo da agência de segurança indicando que  
o dispositivo cumpre os requisitos gerais de segurança  
para equipamento médico eléctrico.

Temperatura ambiente . . .+10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)  
Humidade relativa . . .5% a 90% SC (sem condensação) 
Pressão do ar . . .500 hPa a 1060 hPa

As marcas no sistema Intelect RPW são a garantia do cumprimento dos mais altos padrões de segurança e de compatibilidade electromagnética aplicáveis 
a equipamentos médicos. Uma ou mais das seguintes marcas podem aparecer no dispositivo:

0086
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Parar: Pára o tratamento

Este ícone está localizado adjacente ao botão de paragem e termina o 
tratamento. 

Iniciar: Inicia o tratamento

Este ícone está adjacente ao botão de início e inicia o tratamento.

Recursos clínicos: para aceder às Bibliotecas 
educativas

Este ícone está localizado directamente acima do botão de interrupção de 
tratamento e permite o acesso à biblioteca clínica.

MMC: cartão multimédia

Este ícone está localizado acima da porta do cartão de dados do paciente e 
permite actualizações do software.

CARTÃO DO PACIENTE: cartão de dados do paciente

Este ícone está localizado abaixo da porta do cartão multimédia e permite 
guardar os protocolos de tratamento do paciente neste cartão.

DESCRIÇÃO DE MARCAS DO DISPOSITIVO
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DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
Hoje em dia, são utilizadas ondas de pressão com diferentes características na medicina moderna. As ondas de pressão são normalmente 
geradas pela colisão de corpos sólidos com uma velocidade de impacto de alguns metros por segundo (aprox. 5 – 20 m/s), muito abaixo 
da velocidade do som. Primeiro, um projéctil é acelerado (por ex., com ar comprimido através de uma pistola de ar) até a uma velocidade 
de vários metros por segundo e depois é abruptamente desacelerado ao atingir um corpo de impacto. O corpo de impacto, suspenso 
elasticamente, é colocado em contacto imediato com a superfície do paciente acima da área a tratar, de preferência utilizando gel de 
união. Quando o projéctil atinge o corpo de impacto, parte da sua energia cinética é transferida para o corpo de impacto, que também 
faz um movimento de translação numa curta distância (normalmente < 1 mm) a uma velocidade de cerca de um metro por segundo 
(normalmente < 1 m/s) até o tecido unido ou o aplicador desacelerar o movimento do corpo de impacto.

O movimento do corpo de impacto é transferido para o tecido no ponto de contacto, a partir do qual se propaga divergentemente como 
uma onda de pressão radial.

As ondas de pressão, tal como aqui descritas, emanam do ponto de aplicação do corpo de impacto e deslocam-se radialmente para dentro 
do tecido adjacente. A densidade da energia da onda de pressão induzida baixa rapidamente com o aumento da distância a partir do 
ponto de aplicação (numa proporção de 1/r²), pelo que o efeito mais forte se situa no ponto de aplicação do aplicador.

Parece que o princípio de acção é tão universal que um sem número de indicações muito diferentes respondem positivamente à 
terapia por ondas de choque. Para estudar os mecanismos de acção, as ondas de choque utilizadas devem ser caracterizadas de forma 
precisa, utilizando os parâmetros descritos no texto. Esta é a única forma de determinar as relações de dosagem/efeito e de obter um 
conhecimento seguro acerca do mecanismo de acção. No entanto, o facto de as ondas de choque focalizadas e as ondas de pressão não 
focalizadas, que têm evidentes diferenças físicas, mostrarem efeitos semelhantes, especialmente na estimulação de processos de cura, 
sugere que ambas as formas de energia não exercem um efeito mecânico directo, mas têm antes um impacto no comportamento reflexo 
sensório-motor. Parece que não se pode descartar uma reorganização dos padrões reflexos patológicos, que são ancorados na memória 
devido ao efeito estimulante das ondas de choque e de pressão. Isto pode abrir caminho a um potencial anteriormente desconhecido para 
áreas terapêuticas de aplicação adicionais.

As unidades Intelect RPW são, por isso, utilizadas para uma vasta gama de aplicações em hospitais e em consultórios privados por médicos 
e fisioterapeutas.
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Substituir e instalar o transmissor
A peça de mão é expedida completamente montada, mas caso seja 
necessário substituir o transmissor, efectue o seguinte:

1  Desligue a unidade da 
corrente.

2  Desenrosque a tampa 
traseira, rodando-a para a 
esquerda enquanto segura 
na peça de mão. 
 

3  Desenrosque a tampa 
dianteira, rodando-a para a 
esquerda enquanto segura 
na tampa traseira. 
 
 
 
 

4  Remova e substitua 
as juntas circulares do 
transmissor, se necessário. 
 
 
 
 
 
 

5  Encaixe o transmissor e as 
arruelas através da tampa 
dianteira. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALAR O APLICADOR
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6  Encaixe a tampa dianteira 
na tampa traseira e rode 
a tampa traseira para a 
direita para a apertar. 

 
 
 

7  Encaixe a tampa traseira na 
peça de mão e rode-a para 
a direita enquanto segura 
na peça de mão. Aperte até 
ficar bem firme. 
 
 

8  Alinhe o ponto vermelho 
do conector com o ponto 
vermelho da tomada e 
encaixe o conector na 
tomada. 
 
 
 
 

9  Utilize o gancho para 
cabos na lateral da unidade 
para guardar o cabo do 
aplicador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO
Não enrosque incorrectamente as duas tampas ao apertar.

INSTALAR O APLICADOR (CONTINUAÇÃO)
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INSTALAR O APLICADOR (CONTINUAÇÃO)

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTÊNCIA
•	Não cruze cabos.
•	Para remover o cabo da peça de mão, certifique-se de que a 

alimentação está desligada. Segure a peça de mão enquanto 
remove o cabo para evitar que a peça de mão caia ao chão.
•	Esteja sempre a observar o paciente durante a terapia.
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PREPARAR A UNIDADE PARA TERAPIA
A unidade foi completamente montada na fábrica e está pronta 
a utilizar, excepto a ligação da peça de mão e do cabo de 
alimentação.

Proceda como se segue para preparar a unidade para operação:

•	 Certifique-se de que a tensão nominal da etiqueta de série 
está em conformidade com a voltagem do sistema do 
edifício.

•	 Instale o transmissor necessário (inserção) na peça de mão. 
Consulte a página 34 para obter mais informações acerca 
da instalação do transmissor.

•	 Ligue o cabo da peça de mão na tomada na traseira da 
unidade. Prenda o cabo de ligação no gancho para cabos 
na lateral da unidade.

•	 Verifique a condição da estrutura e o isolamento da peça 
de mão, do cabo de ligação da peça de mão e do cabo de 
alimentação de corrente. Certifique-se também de que os 
cabos foram direccionados correctamente.

•	 Insira a ficha do cabo de alimentação numa tomada com 
terra. Não é necessário ligar o cabo de alimentação a um 
circuito isolado para o funcionamento correcto desta 
unidade.

•	 Posicione o dispositivo de forma a não dificultar a remoção 
da ficha do cabo de alimentação da tomada, em caso de 
emergência.

•	 Pressione os pedais de bloqueio dos rodízios para evitar 
que as rodas dianteiras se movam.

PERIGO
A unidade e a peça de mão devem ser posicionadas de forma a que 
não exista perigo de lesões pessoais. Por isso, deve ler e cumprir as 
instruções de segurança e a lista de contra-indicações antes de colocar 
a unidade em operação.

ADVERTÊNCIA
Certifique-se de que a unidade tem uma ligação de terra, ligando-a 
apenas a um receptáculo (tomada) de electricidade com terra, de 
acordo com as normas nacionais e locais de electricidade aplicáveis.
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PREPARAR O PACIENTE PARA TERAPIA
Antes de aplicar ondas de pressão radiais ao paciente, deve 
preparar primeiro a pele do paciente. Ao preparar adequadamente 
a pele do paciente para a terapia, irá permitir que mais energia 
atinja as áreas-alvo e irá reduzir o risco de irritação cutânea.

Para preparar a pele do paciente para a terapia, efectue o seguinte:

1  Lave bem a pele onde pretende administrar a terapia com 
sabão neutro e água, ou limpe com álcool.

2  Seque bem a pele.

3  Aplique generosamente gel de união na área-alvo do paciente.
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1  Ligue a extremidade 
macho do cabo de 
alimentação de corrente 
a uma tomada de 
electricidade adequada. 
 
 

2  Ligue a extremidade fêmea 
do cabo de alimentação de 
corrente ao conector IEC 
na lateral da unidade. 
 
 
 
 

3  Pressione os pedais de 
bloqueio dos rodízios 
para evitar que as rodas 
dianteiras se movam. 
 

4  Prima o botão Ligar/
desligar ou toque no LCD. 
O seguinte ocorre quando 
o botão Ligar/desligar 
é premido ou o LCD é 
tocado:

•	três sinais sonoros 
rápidos;
•	o LED azul acende-se;
•	o ecrã Home (inicial) é 

apresentado.
•	quando o LED azul está 

a piscar, isto indica que 
o dispositivo está a ser 
alimentado, mas não 
está ligado.

A Interface do operador consiste em botões com um ecrã táctil de 
visor de cristais líquidos (LCD). O operador pode visualizar as opções 
de parâmetros no ecrã e efectuar selecções premindo directamente 
os botões no LCD. O LCD fornece informações contínuas durante 
os tratamentos relativas à intensidade e ao número de pulsos 
administrados. Os parâmetros são ajustados utilizando os botões 

 e . A potência de saída pode ser interrompida pelo utilizador, 
premindo os botões PAUSE (pausa) ou STOP (parar) localizados na 
Interface do operador.

OPERAÇÃO BÁSICA
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O Intelect RPW possibilita os seguintes métodos a partir dos quais 
pode iniciar uma sessão de tratamento:

•	Indicações de ligação rápida (página 42)
•	Ecrã inicial (página 43)
•	Protocolos clínicos (página 48)
•	Protocolos do utilizador (página 50)
•	Cartão do paciente (página 57)

Ecrã inicial
O ecrã Home (inicial) funciona como o ecrã de tratamento principal. 
Depois de seleccionados os parâmetros de tratamento, pode 
aumentar ou diminuir a potência de saída (em bar) durante a 
terapia no ecrã Home (inicial), utilizando os botões  e .

Ecrã de editar tratamento

1  No ecrã Home (inicial), 
prima o botão . O 
ecrã Edit Treatment (editar 
tratamento) é apresentado. 
 
 
 
 

2  Aumente os parâmetros no 
ecrã Edit Treatment (editar 
tratamento), premindo o 
botão .

3  Diminua os parâmetros, 
premindo o botão . 
 
 
 
 

INICIAR A TERAPIA
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4  Pode também aumentar 
e diminuir parâmetros, 
premindo e deslizando o 
botão  para a esquerda 
ou direita.

5  Prima o botão Mode 
(modo) para seleccionar 
Single (único) ou 
Continuous (contínuo).

NOTA: Os parâmetros 
Pulse Frequency 
(frequência do 
pulso) não estão 
disponíveis 
quando o modo 
Single (único) está 
seleccionado.

6  Prima o botão Ramp 
(aumentar) para activar ou 
desactivar a funcionalidade 
de aumentar.  Para obter 
mais informações acerca da 
funcionalidade de aumentar, 
consulte as páginas 44-45.

7  Prima o botão Handpiece/
Transmitter (peça de mão/
transmissor) para seleccionar 
o transmissor para o 
tratamento. Consulte "Ecrã 
de seleccionar transmissor" 
para obter mais informações 
acerca desta funcionalidade.

8  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

9  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home (inicial).

Ecrã de seleccionar transmissor

1  No ecrã Edit Treatment 
(editar tratamento), prima 
o botão Handpiece/
Transmitter (peça de mão/
transmissor). O ecrã Select 
Transmitter (seleccionar 
transmissor) é apresentado. 
 

INICIAR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)
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INICIAR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)

2  Prima o transmissor para o 
realçar ou prima os botões 

 e  para percorrer 
uma lista de transmissores 
disponíveis. 
 
 
 

3  Prima o botão Transmitter 
Information (informações 
do transmissor) para 
visualizar os detalhes 
técnicos do transmissor.

4  Prima o botão  
para aceitar a selecção 
realçada e voltar ao ecrã 
Edit Treatment (editar 
tratamento).

5  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

6  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home 
(inicial).

Indicações de ligação rápida
Premindo o botão Quick Link Indications (indicações de ligação 
rápida) no ecrã Home (inicial), pode aceder a indicações pré-
programadas específicas – apenas para referência geral –, que 
ajudam a seleccionar a potência de saída e a colocação da peça 
de mão adequadas aos diagnósticos de síndromes de pacientes 
específicos indicados.

1  No ecrã Home (inicial), 
prima o botão Quick Link 
Indications (indicações 
de ligação rápida). O ecrã 
Quick Link Indications 
(indicações de ligação 
rápida) é apresentado.

2  Clique num dos botões no 
ecrã Quick Link Indications 
(indicações de ligação 
rápida), consoante as 



OPERAÇÃO Intelect® RPW

44

INICIAR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)
necessidades e os sintomas 
do paciente. O ecrã Home 
(inicial) é apresentado com 
os parâmetros predefinidos 
para a indicação 
seleccionada para iniciar o 
tratamento. Por exemplo, 
pode ter premido o botão 
Low Back Pain (lombalgia), 
que faria o ecrã Home 
(inicial) apresentar os 
parâmetros de tratamento 
dessa condição.

Iniciar a terapia a partir do ecrã inicial

1  No ecrã Home (inicial), 
prima os botões  e  
para configurar a potência 
de saída adequada (em 
bar) para a terapia. 
 
 
 
 

2  Prima o botão START 
(iniciar) na Interface do 
utilizador para começar 
o tratamento. Quando 
o botão START (iniciar) é 
premido, o ícone  é 
apresentado. 
 

3  Prima o botão de activação 
na peça de mão para a 
activar. A unidade começa 
a emitir energia de ondas 
de pressão radiais.
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INICIAR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)
Utilizar o botão de aumentar
O botão Ramp (aumentar) activa ou desactiva a função de 
aumentar. Aumentar a intensidade serve para habituar o paciente 
à pressão da potência de saída em vez de administrar a potência 
de saída total de uma só vez. Quando premido, o botão Ramp 
(aumentar) permite que a unidade aumente gradualmente a 
intensidade de 1,4 bar até à intensidade configurada. 

NOTA: A funcionalidade de aumentar não está disponível 
enquanto decorre uma sessão de tratamento.

1  Por exemplo, no ecrã 
Home (inicial), configure a 
intensidade para 3,8 bar.

2  Prima o botão Ramp 
(aumentar) para que 
indique "On" (ligado). 
 
 
 
 
 
 
 

3  Quando o botão START 
(iniciar) e o botão de 
activação da peça de 
mão são premidos, repare 
que a barra de progresso 
aumenta gradualmente 
para a configuração de 
3,8 bar. A intensidade 
total é atingida quando 
um terço dos pulsos 
foi administrado ao 
paciente (666 pulsos neste 
exemplo).

Se o botão PAUSE (pausa) 
ou o botão de activação 
da peça de mão forem 
premidos para colocar em 
pausa o tratamento antes 
de a intensidade atingir 
o aumento programado, 
a funcionalidade de 
aumentar continua quando 
o tratamento for retomado. 
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INICIAR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)
Utilizar o botão de aumentar para parar o aumento
Quando utilizar a funcionalidade de aumentar durante uma sessão 
de tratamento como descrito na secção anterior, a intensidade 
pode ser interrompida premindo o botão Ramp (aumentar). Este 
irá indicar "Ramp Off" (aumentar desligado). Esta funcionalidade 
é especialmente útil se o paciente ficar desconfortável com a 
intensidade ou se o nível de intensidade for obtido pela resposta do 
paciente.

1  Depois de concluir os 
passos 1-2 na página 44, 
prima o botão START 
(iniciar) e o botão de 
activação na peça de mão.

Repare que a barra de 
progresso aumenta 
gradualmente.

2  Quando o botão Ramp 
(aumentar) é premido 
antes de a intensidade 

atingir o aumento total, 
o nível de intensidade 
é configurado para esse 
nível.

Por exemplo, se configurar 
a intensidade para 3,8 bar 
e premir o botão Ramp 
(aumentar) antes de a 
intensidade atingir 3,8 
bar, o resto do tratamento 
será configurado para a 
intensidade existente no 
momento em que premir 
o botão (2,0 bar neste 
exemplo).



OPERAÇÃO Intelect® RPW

47

PARAR, COLOCAR EM PAUSA E CONCLUIR A TERAPIA
Parar a terapia utilizando o botão de parar
Para parar a terapia, prima o botão STOP (parar) na Interface do 
utilizador. Quando o botão STOP (parar) é premido:

•	 o aplicador começa a emitir energia de ondas de pressão 
radiais.

•	 é apresentada a mensagem "Treatment has been stopped 
by user. Touch anywhere to continue..." (Tratamento 
interrompido pelo utilizador. Toque em qualquer local para 
continuar.)

•	 a unidade emite três sinais sonoros longos.

1  Toque no ecrã. O ecrã 
Treatment Complete 
(tratamento concluído) é 
apresentado.

Se optar por guardar os 
parâmetros actuais num 
cartão do paciente, prima 
o botão Save to Patient 
Card (guardar no cartão 
do paciente) e siga as 
instruções na página 61, 
começando no passo 2. 

Se optar por guardar 
os parâmetros actuais 
como um protocolo do 
utilizador, prima o botão 
Save Protocol (guardar 
protocolo) e siga as 
instruções na página 51, 
começando no passo 4.

Se optar por recomeçar com o mesmo tratamento, prima o botão 
Run this Treatment (utilizar este tratamento). O ecrã volta ao ecrã 
Home (inicial) com os mesmos parâmetros apresentados.

Colocar em pausa a terapia utilizando o botão de 
pausa
A terapia pode ser interrompida a qualquer momento, premindo 
o botão PAUSE (pausa) na Interface do utilizador. Quando o botão 
PAUSE (pausa) é premido, ocorre o seguinte:

•	 o aplicador começa a emitir energia de ondas de pressão 
radiais

•	 o símbolo  (pausa) é apresentado intermitente
Para retomar a terapia, prima o botão PAUSE (pausa) ou START 
(iniciar) na Interface do utilizador.



OPERAÇÃO Intelect® RPW

48

PARAR, COLOCAR EM PAUSA E CONCLUIR A TERAPIA (CONTINUAÇÃO)
Colocar em pausa a terapia utilizando o botão de 
activação
A terapia pode ser interrompida a qualquer momento, premindo o 
botão de activação na peça de mão. Quando o botão de activação 
é premido, ocorre o seguinte:

•	 o aplicador começa a emitir energia de ondas de pressão radiais
•	 o símbolo  continua apresentado

Para retomar a terapia, prima o botão de activação na peça de mão.

Concluir a sessão de terapia
Quando a unidade tiver concluído o número de pulsos configurado:

•	 o aplicador começa a emitir energia de ondas de pressão 
radiais

•	 é apresentada a mensagem "Treatment has completed. Touch 
anywhere to continue..." (Tratamento concluído. Toque em 
qualquer local para continuar.)

•	 a unidade emite três sinais sonoros longos
Se optar por guardar os 
parâmetros actuais num 
cartão do paciente, prima 
o botão Save to Patient 
Card (guardar no cartão 
do paciente) e siga as 
instruções na página 61, 
começando no passo 2. 

Se optar por guardar 
os parâmetros actuais 
como um protocolo do 
utilizador, prima o botão 
Save Protocol (guardar 
protocolo) e siga as 
instruções na página 51, 
começando no passo 4.

Se optar por recomeçar 
com o mesmo tratamento, 
prima o botão Run this 
Treatment (utilizar este 
tratamento). O ecrã volta 
ao ecrã Home (inicial) com 
os mesmos parâmetros 
apresentados.
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1  Certifique-se de que o 
MMC com o nome "RPW 
Clinical Resource Library" 
(biblioteca de recursos 
clínicos RPW) está inserido 
na porta MMC.

2  No ecrã Home (inicial), 
prima o botão Clinical 
Protocols (protocolos 
clínicos). O ecrã Clinical 
Protocols (protocolos 
clínicos) é apresentado.

3  Prima a área corporal 
específica na imagem 
dianteira ou traseira para 
seleccionar a área corporal 
que pretende tratar. O ecrã 
exclusivo da área do corpo 
que premiu é apresentado.  

4  Se aplicável, prima os 
botões  e  para 
percorrer as páginas dos 
protocolos.

5  Prima o protocolo para o 
realçar ou prima os botões 

 e  para percorrer a 
lista.

6  Prima o botão  para 
aceitar a selecção realçada. 
Os parâmetros sugeridos, 
o transmissor e as 
informações de colocação 
são apresentados.

7  Para seleccionar este 
protocolo e iniciar o 
tratamento, prima o botão 

. O ecrã Home (inicial) 
é apresentado e pode 
começar o tratamento.

UTILIZAR PROTOCOLOS CLÍNICOS

As indicações contidas nesta secção devem ser utilizadas apenas como referência. Cada paciente deve ser avaliado individualmente para 
determinar a adequabilidade da configuração de parâmetros antes da utilização.
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8  Se pretender alterar o 
protocolo (se, por ex., o 
transmissor recomendado 
não corresponder à peça 
de mão que estiver a 
utilizar), prima o botão 
Alternate Protocol (alternar 
protocolo). O ecrã Clinical 
Protocols (protocolos 
clínicos) seguinte é 
apresentado.

9  Prima o botão . 
O ecrã Home (inicial) é 
apresentado com os novos 
parâmetros.

10  Prima os botões  e  
para configurar a potência 
de saída adequada ao 
tratamento.

11  Prima o botão EDIT (editar) 
para alterar os parâmetros.

12  Prima o botão START 
(iniciar) para começar o 
tratamento.

13  Prima o botão de activação 
para activar a peça de mão.

UTILIZAR PROTOCOLOS CLÍNICOS (CONTINUAÇÃO)
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A unidade Intelect RPW permite-lhe adaptar um protocolo de acordo com os requisitos de um paciente. Os parâmetros de tratamento 
seleccionados no ecrã inicial podem ser guardados como um novo protocolo do utilizador ou guardados para substituir um protocolo do 
utilizador guardado anteriormente. Pode criar até 200 protocolos do utilizador.

RECUPERAR, ELIMINAR E GUARDAR PROTOCOLOS DO UTILIZADOR

Recuperar protocolos do utilizador
1  No ecrã Home (inicial), 

prima o botão User 
Protocols (protocolos do 
utilizador). O ecrã User 
Protocols (protocolos do 
utilizador) é apresentado.

2  Prima o botão Retrieve 
Protocol (recuperar 
protocolo). O ecrã Retrieve 
Protocol (recuperar 
protocolo) é apresentado.

3  Prima ou desloque-se até 
ao protocolo do utilizador 
pretendido para visualizar os 
parâmetros do tratamento.

4  Prima  para seleccionar 
o protocolo realçado. O ecrã 
volta ao ecrã Home (inicial) 
para começar o tratamento.

Eliminar protocolos do utilizador

1  Para eliminar o protocolo 
do utilizador realçado, 
prima o botão Delete 
(eliminar) no ecrã Retrieve 
Protocol (recuperar 
protocolo). É apresentada 
uma mensagem para 
confirmar a eliminação.

2  Prima o botão Yes (sim) 
para eliminar o protocolo 
do utilizador. O ecrã volta 
ao ecrã Retrieve Protocol 
(recuperar protocolo).

NOTA: Se premir Yes (sim), o nome 
do protocolo do utilizador e 
os parâmetros serão perma-
nentemente removidos da 
unidade.
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RECUPERAR, ELIMINAR E GUARDAR PROTOCOLOS DO UTILIZADOR (CONTINUAÇÃO)

3  Prima o botão No (não) 
para manter o protocolo 
do utilizador e voltar ao 
ecrã Retrieve Protocol 
(recuperar protocolo).

Guardar novos protocolos do utilizador
1  Configure parâmetros de 

tratamento, efectuando os 
passos listados em "Iniciar a 
terapia" nas páginas 40-42, 
mas não prima o botão 
START (iniciar).

2  No ecrã Home (inicial), 
prima o botão User 
Protocols (protocolos do 
utilizador). O ecrã User 
Protocols (protocolos do 
utilizador) é apresentado.

3  Prima Save Protocol 
(guardar protocolo). O ecrã 
Save Protocol (guardar 
protocolo) é apresentado.

4  Para criar um nome para 
o novo protocolo, prima 
o botão Save Protocol 
(guardar protocolo) 
como um botão New 
Name (novo nome). O 
ecrã Keyboard (teclado) é 
apresentado. 

5  Introduza o nome do 
novo protocolo. O nome 
do novo protocolo pode 
ter até 25 caracteres 
alfanuméricos. 
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6  Prima o botão  para 
guardar o nome do 
protocolo. É apresentada 
brevemente uma 
mensagem a confirmar que 
o protocolo foi guardado. 
Toque em qualquer local 
no ecrã. O ecrã Home 
(inicial) apresenta os 
parâmetros do protocolo 
do utilizador que acabou 
de guardar.

Editar protocolos do utilizador existentes

1  Para editar os parâmetros 
de tratamento de um 
protocolo do utilizador 
guardado anteriormente, 
prima-o para o realçar 
ou percorra a lista de 
protocolos do utilizador 
e realce o protocolo do 
utilizador apropriado.

2  Prima o botão  
para guardar os 
novos parâmetros de 
tratamento. É apresentada 
uma mensagem para 
confirmar a substituição 
dos parâmetros antigos. 
Se premir Yes (sim), é 
apresentada brevemente 
uma mensagem a 
confirmar que o protocolo 
foi guardado e o ecrã 
Home (inicial) apresenta os 
parâmetros do protocolo 
do utilizador que acabou 
de guardar. Se premir No 
(não), o ecrã volta ao ecrã 
Save Protocol (guardar 
protocolo).

RECUPERAR, ELIMINAR E GUARDAR PROTOCOLOS DO UTILIZADOR (CONTINUAÇÃO)
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – BIBLIOTECAS EDUCATIVAS

Biblioteca gráfica anatómica
A Anatomical Graphics Library (biblioteca gráfica anatómica) 
apresenta imagens gráficas da anatomia humana e condições 
patológicas para as quais são utilizadas as ondas de pressão radiais. 
Para aceder à Anatomical Graphics Library (biblioteca gráfica 
anatómica), certifique-se de que o MMC com o nome "SWD Clinical 
Resource Library" (biblioteca de recursos clínicos SWD) está na 
porta MMC e efectue o seguinte:

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima 
o botão Anatomical 
Graphics Library (biblioteca 
gráfica anatómica). O ecrã 
Anatomical Graphical 
Library (biblioteca gráfica 
anatómica) é apresentado. 
 
 
 

2  Prima o botão da área 
do corpo onde pretende 
administrar a terapia. O 
ecrã correspondente à área 
do corpo seleccionada é 
apresentado. Por exemplo, 
pode ter premido a nuca, o 
que faria apresentar o ecrã 
Neck: Page 1 of 2 (pescoço: 
página 1 de 2). 

3  Se disponível, prima o 
ícone  para visualizar 
imagens patológicas 
adicionais. 
 
 
 
 

Pode aceder às Educational Libraries (bibliotecas educativas) premindo o botão com o ícone  (botão Clinical Resources – recursos 
clínicos), localizado abaixo do visor de ecrã táctil. O ecrã Clinical Resources (recursos clínicos) permite-lhe aceder aos ecrãs Educational 
Libraries (bibliotecas educativas), Patient Card Management (gestão de cartões do paciente) e Utilities (utilidades).
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4  Prima um botão no 
lado esquerdo do ecrã 
(Anatomical Images - 
imagens anatómicas) para 
visualizar uma lista de 
músculos ou ossos dessa 
área.

5  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

6  Prima um botão no 
lado direito do ecrã 
(Pathological Images – 
imagens patológicas) 
para visualizar uma 
ilustração de uma doença 
habitualmente associada a 
essa área do corpo.

7  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

Biblioteca de colocação da peça de mão
A Handpiece Placement Library (biblioteca de colocação da peça 
de mão) funciona como uma referência para a colocação dos 
transmissores para o tratamento com ondas de pressão radiais.

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima 
o botão Handpiece 
Placement Library 
(biblioteca de colocação 
da peça de mão). O ecrã 
Select Treatment Area 
(seleccionar área de 
tratamento) é apresentado.

2  Prima a área do corpo 
onde pretende administrar 
a terapia. O ecrã 
correspondente à área 
do corpo seleccionada 
é apresentado. Por 
exemplo, se premir o pé, é 
apresentada a Hand Piece 
Placement: Foot (colocação 
da peça de mão: pé).

UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – BIBLIOTECAS EDUCATIVAS (CONTINUAÇÃO)
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3  Prima uma das miniaturas 
de colocação da peça 
de mão para visualizar 
a imagem completa da 
colocação da peça de 
mão. O ecrã Handpiece 
Placement (colocação 
da peça de mão) é 
apresentado. 
 

4  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

5  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home 
(inicial).

UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – BIBLIOTECAS EDUCATIVAS (CONTINUAÇÃO)
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Visualizar os princípios fundamentados
Se premir o botão Shockwave Rationale (princípios fundamentados 
de ondas de choque), é apresentada uma descrição geral das ondas 
de pressão radiais, uma lista de opções de tratamento disponíveis e 
uma sinopse dos parâmetros disponíveis.

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima o 
botão Shockwave Rationale 
(princípios fundamentados 
de ondas de choque). O 
ecrã Shockwave Rationale 
(princípios fundamentados 
de ondas de choque) é 
apresentado.

2  Prima os botões  e 
 para percorrer as 

informações.

3  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

4  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home 
(inicial).

Visualizar as contra-indicações
Se premir o botão Contraindications (contra-indicações), é 
apresentada uma lista de condições para as quais a terapia por 
ondas de pressão radiais está contra-indicada.

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima 
o botão Contraindications 
(contra-indicações). O ecrã 
Contraindications (contra-
indicações) é apresentado. 
 
 

2  Prima os botões  e 
 para percorrer as 

informações.

3  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

4  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home 
(inicial).

UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – BIBLIOTECAS EDUCATIVAS (CONTINUAÇÃO)
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE
Os botões Patient Card (cartão do paciente) servem para gerir as informações guardadas num cartão de dados do paciente.

NOTA: Este botão só fica activo quando um cartão do paciente é inserido na porta do cartão do paciente no dispositivo.

Visualizar e recuperar tratamentos do cartão do 
paciente
Prima o botão Patient Card (cartão do paciente) para aceder aos 
dados do tratamento do paciente guardados no cartão do paciente.

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima o 
botão Patient Card (cartão 
do paciente). O ecrã Patient 
Card (cartão do paciente) é 
apresentado. 
 

2  Prima os botões  e 
 para percorrer as 

sessões de tratamento. Os 
parâmetros de tratamento 
do tratamento realçado 
são apresentados na parte 
superior do ecrã.

3  Prima os botões  e  
se o número de sessões de 
tratamento exceder uma 
página.

4  Prima o botão  para 
seleccionar a sessão de 
tratamento. O ecrã de 
parâmetros do tratamento 
é apresentado.

5  Reveja os parâmetros da 
sessão de tratamento.

6  Prima o botão Run this 
Treatment (utilizar este 
tratamento) para começar 
o tratamento.
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE (CONTINUAÇÃO)
Editar o perfil de dor
O botão Edit Pain Profile (editar perfil de dor) permite aceder ao 
ecrã para guardar informações de dor no cartão do paciente no 
decorrer de uma sessão de terapia. Estas informações incluem:

•	 Escala da dor antes do tratamento
•	 Escala da dor após o tratamento
•	 Tipo de dor antes do tratamento
•	 Tipo de dor após o tratamento
•	 Mapa da dor antes do tratamento
•	 Mapa da dor após o tratamento
•	 Área de tratamento

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima 
o botão Edit Pain Profile 
(editar perfil de dor). 
O ecrã Edit Pain Profile 
(editar perfil de dor) é 
apresentado.

2  Na secção Pain Before 
Treatment (dor antes do 
tratamento), prima para 
seleccionar uma escala da 

dor Numeric (numérica) ou 
Visual.

3  Prima o botão  para 
diminuir o valor da dor na 
escala.

4  Prima o botão  para 
aumentar o valor da dor na 
escala.

5  Prima o botão Pain Type 
(tipo de dor). O ecrã Select 
Pain Type Before Treatment 
(seleccionar tipo de dor 
antes do tratamento) é 
apresentado.

6  Prima o tipo de dor ou 
utilize os botões  ,  
e  para seleccionar o 
tipo de dor. O ecrã volta ao 
ecrã Edit Pain Profile (editar 
perfil de dor) com o novo 
tipo de dor seleccionado.
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE (CONTINUAÇÃO)

7  Prima o botão Edit Pain 
Map (editar mapa da dor). 
O ecrã Pain Map Before 
Treatment (mapa da dor 
antes do tratamento) é 
apresentado.

8  Prima a área do corpo 
onde pretende administrar 
a terapia. Um sombreado 
púrpura é apresentado nas 
áreas em que premir.

9  Prima o botão Clear 
(limpar) para remover todas 
as áreas seleccionadas 
anteriormente no passo 
anterior.

10  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.

11  Na secção Pain After 
Treatment (dor após o 
tratamento), repita os 
passos 2-10.

12  Prima o ecrã Treatment 
Area (área de tratamento). 
O ecrã Select Treatment 
Area (seleccionar área de 
tratamento) é apresentado. 
 
 
 

13  Prima a área corporal 
específica na imagem 
dianteira ou traseira para 
seleccionar a área corporal 
que pretende tratar. O 
ecrã volta ao ecrã Edit Pain 
Profile (editar perfil de dor). 
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14  Prima o botão Save to 
Patient Card (guardar no 
cartão do paciente) para 
guardar as informações de 
dor no cartão do paciente. 

15  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Clinical 
Resources (recursos 
clínicos).

16  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã Home 
(inicial).

UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE (CONTINUAÇÃO)
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Guardar tratamentos no cartão do paciente
Se o tempo de tratamento expirar durante um tratamento ou se 
o operador interromper um tratamento utilizando o botão STOP 
(parar), a unidade possibilita-lhe a opção de guardar o tratamento 
num cartão do paciente. 

1  Prima o botão Save to 
Patient Card (guardar 
no cartão do paciente) 
quando solicitado.

2  Siga os passos 2-13 nas 
páginas 58-60. 
 

3  Quando premir o botão 
Save to Patient Card 
(guardar no cartão do 
paciente), a mensagem 
"Treatment has been 
saved for (patient name)" 
(tratamento guardado 
no (cartão/nome do 
paciente) é apresentada 
brevemente.

UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE (CONTINUAÇÃO)
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CARTÃO DO PACIENTE (CONTINUAÇÃO)

Apagar o cartão do paciente
Utilize este botão para remover todas as informações do cartão do 
paciente.

1  Para eliminar todas as 
informações do cartão do 
paciente, insira o cartão 
do paciente que pretende 
apagar na porta do cartão 
de dados do paciente.

2  Prima o botão Erase Patient 
Card (apagar cartão do 
paciente). É apresentada 
uma mensagem para 
confirmar a eliminação.

Prima o botão No (não) se 
não pretende apagar todas 
as informações do cartão 
do paciente. O ecrã volta 
ao ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos).

Prima o botão Yes (sim) 
para apagar todas as 
informações do cartão do 
paciente. 
 
 
 
 
 

NOTA: Se premir o botão 
Yes (sim), remo-
verá permanen-
temente todos os 
dados do cartão 
do paciente.

O ecrã volta ao ecrã 
Clinical Resources (recursos 
clínicos).
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE

Adicionar e alterar o nome da clínica

1  No ecrã Clinical Resources 
(recursos clínicos), prima 
o botão Unit Settings 
(configurações da 
unidade). O ecrã Unit Setup 
(configuração da unidade) 
é apresentado.

2  No ecrã Unit Setup 
(configuração da unidade), 
prima o botão Clinic Name 
(nome da clínica). O ecrã 
Keyboard (teclado) é 
apresentado.

3  Introduza o nome do novo 
protocolo. O nome do 
protocolo pode ter até 25 
caracteres alfanuméricos.

4  Prima o botão  
para guardar o nome 
do protocolo e voltar 
ao ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade).

5  Prima o botão  para 
eliminar novas informações 
que tenha introduzido e 
voltar ao ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade).

Aumentar e diminuir o volume da unidade
No ecrã Unit Settings (configurações da unidade), prima o botão 
Volume repetidamente até ser apresentado o nível de volume 
adequado. Sempre que premir o botão Volume, é emitido um sinal 
sonoro no nível de volume apresentado. O volume permanecerá no 
mesmo nível, mesmo depois de desligar a alimentação da unidade.

Para aceder ao ecrã Unit Settings (configurações da unidade), prima o botão Unit Settings (configurações da unidade) no ecrã Clinical 
Resources (recursos clínicos). O número da versão do software aparece na parte superior do ecrã.
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
Configurar a data e hora

1  No ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade), 
prima o botão Set Date 
and Time (programar data 
e hora). O ecrã Set Date 
and Time (programar data 
e hora) é apresentado. 
 
 

2  Prima os botões  e  
para configurar o ano, mês, 
dia, horas e minutos.

3  Prima o botão  para 
guardar as configurações 
de data e hora introduzidas 
e voltar ao ecrã Unit 
Settings (configurações da 
unidade). 

Reiniciar as configurações da unidade
Este botão reinicia as configurações, como o idioma, volume e 
nome da clínica, para as predefinições de fábrica originais.

1  No ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade), 
prima o botão Reset 
Unit Settings (reiniciar 
configurações da unidade). 
É apresentada a mensagem 
de reinicialização.

2  Toque em qualquer local 
no LCD. O ecrã volta 
ao ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade). 
 
Reiniciar os protocolos 
predefinidos 

1  Para reiniciar todos os 
protocolos do utilizador 
para os parâmetros 
predefinidos, prima o botão 
Reset Default Protocols 
(reiniciar protocolos 
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
predefinidos). É apresentada 
uma mensagem para 
confirmar a reinicialização.

Prima o botão No (não) se 
não pretende reiniciar todos 
os protocolos do utilizador 
para os parâmetros 
predefinidos. O ecrã volta 
ao ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade).

Prima o botão Yes (sim) para 
reiniciar todos os protocolos 
do utilizador para os 
parâmetros predefinidos.

NOTA: Se premir o botão 
Yes (sim), remo-
verá permanente-
mente os proto-
colos do utilizador 
que tenha criado.

O ecrã volta ao ecrã Unit 
Settings (configurações da 
unidade).

Alterar idiomas

1  No ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade), 
prima o botão Language 
(idioma). O ecrã Language 
(idioma) é apresentado.

2  Prima os botões  
e  para percorrer 
as páginas dos idiomas 
disponíveis.

3  Prima o idioma para o 
realçar ou prima os botões 

 e  para percorrer a 
lista.

4  Prima o botão  para 
aceitar a selecção realçada. 
O ecrã volta ao ecrã Unit 
Setup (configuração da 
unidade).  
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
Repare que todos os 
botões estão agora no 
novo idioma seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 

Editar os transmissores predefinidos dos canais

1  No ecrã Unit Settings 
(configurações da unidade), 
prima o botão Ch1 Default 
Transmitter (transmissor 
predefinido do canal 1). 
O ecrã Select Transmitter 
(seleccionar transmissor) é 
apresentado. 
 
 

2  Prima o transmissor para o 
realçar ou prima os botões 

 e  para percorrer 
uma lista de transmissores 
disponíveis. 
 
 
 
 

3  Prima o botão Transmitter 
Information (informações 
do transmissor) para 
visualizar os detalhes 
técnicos do transmissor.

4  Prima o botão  
para aceitar a selecção 
realçada e voltar ao ecrã 
Edit Treatment (editar 
tratamento).

5  Prima o botão  para 
voltar ao ecrã anterior.
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
6  Se optar por utilizar uma 

segunda peça de mão durante 
a terapia, repita os passos 
1-5 para o botão Ch2 Default 
Transmitter (transmissor 
predefinido do canal 2).

Reiniciar o contador de pulsos
A função Pulse Counter (contador de pulsos) permite que a 
unidade controle o número de pulsos dos transmissores para 
fins de manutenção. Após um determinado número de pulsos, é 
necessário substituir o projéctil. Para obter instruções acerca da 
substituição do projéctil, consulte a página 76.

O contador de pulsos monitoriza o número de pulsos de um 
transmissor ligado à mesma tomada em cada sessão de terapia. 
Por exemplo, se mantiver o R-SW ligado ao Canal 1, o contador 
de pulsos controla o número de pulsos do R-SW no Canal 1. O 
contador de pulsos também irá monitorizar o número de pulsos de 
um transmissor diferente, desde que esteja sempre ligado à mesma 
tomada. 

No entanto, a unidade não consegue controlar o número de 
pulsos se as tomadas e os transmissores forem trocados (isto é, se o 
R-SW for ligado ao Canal 2). Por isso, deve ligar os transmissores às 
mesmas tomadas em cada sessão de terapia para que o contador 
de pulsos tenha exactidão.

NOTA: Os projécteis e os tubos guia devem ser substituídos 
após 1.000.000 de pulsos.

Para visualizar a contagem de pulsos, efectue o seguinte:

1  No ecrã Unit Settings 
(configurações da 
unidade), prima o botão 
Pulse Counter (contador 
de pulsos). O ecrã Pulse 
Counter (contador de 
pulsos) é apresentado. 
 

2  Prima o botão Reset 
(reiniciar) junto ao 
transmissor pretendido 
para reiniciar o contador a 
zeros. 
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UTILIZAR RECURSOS CLÍNICOS – CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE (CONTINUAÇÃO)
3  Prima o botão Reset 

All (reiniciar tudo) 
para reiniciar todos os 
contadores de pulsos a 
zeros.
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SUGESTÕES DE TRATAMENTO
O aplicador é colocado sobre a região de dor previamente 
diagnosticada. Para iniciar e parar a aplicação de ondas de choque, 
deve ser premido o botão de activação instalado no aplicador.

Tenha em atenção o seguinte:

•	 Não aplique mais de 300 pulsos no mesmo local.
•	 Evite pressionar o transmissor na área de tratamento com 

pressão excessiva. Não é necessária uma pressão excessiva 
para um tratamento eficaz e com êxito.

•	 Pare o tratamento após um máximo de 6000 pulsos.

Posicionar a peça de mão
Posicione a peça de mão na parte do corpo a ser tratada de acordo 
com a indicação médica.

 

Segurar a peça de mão como uma caneta

A peça de mão é segurada 
atrás da tampa traseira. 
Esta forma de segurar no 
aplicador é recomendada 
para o tratamento táctil. 
 
 
 
 

Segurar a peça de mão como uma barra

A peça de mão é agarrada 
com a mão toda atrás da 
tampa traseira. Esta forma 
de segurar no aplicador 
é recomendada para o 
tratamento de regiões de 
dor que abranjam áreas 
relativamente grandes.

ADVERTÊNCIA
A operação da unidade a pressões superiores a 3 bar sem uma 
superfície de impacto pode resultar em danos no aparelho de mão.
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SUGESTÕES DE TRATAMENTO (CONTINUAÇÃO)

Utilizar as duas mãos para segurar a peça de mão

Esta forma de segurar no 
aplicador é recomendada 
para o tratamento de 
dor confinada a pontos 
específicos.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Intelect® RPW

72

ERROS

Código 
de erro

Descrição

100 O botão Patient Card (cartão do paciente) foi premido, mas 
não foram localizados tratamentos válidos no cartão do 
paciente.

101 O botão Save to Patient Card (guardar no cartão do paciente) 
foi premido, mas nenhum cartão do paciente está inserido.

102 O botão Save to Patient Card (guardar no cartão do paciente) 
foi premido, mas o cartão actualmente inserido na porta do 
cartão de dados do paciente não é um cartão de dados do 
paciente válido.

103 O botão Save to Patient Card (guardar no cartão do paciente) 
foi premido, mas o cartão actualmente inserido na porta do 
cartão de dados do paciente está cheio.

104 O botão Save to Patient Card (guardar no cartão do paciente) 
foi premido, mas já existe um tratamento com esse nome no 
cartão do paciente.

105 Nenhum nome de paciente foi introduzido quando o botão 
Save to Patient Card (guardar no cartão do paciente) foi 
premido.

106 Nenhum nome de protocolo foi introduzido ao tentar 
guardar um protocolo.

Código 
de erro

Descrição

107 O botão Retrieve Protocol (recuperar protocolo) foi premido, 
mas nenhum protocolo do utilizador foi configurado na 
unidade. Consulte a página 51 para obter mais informações 
acerca de como guardar protocolos do utilizador.

108 Não é possível guardar o protocolo porque a unidade já 
atingiu o número máximo de protocolos guardados.

109 O MMC está a ser acedido, mas nenhum MMC está inserido 
na porta MMC.

110 O utilizador está a tentar actualizar o software da unidade, 
mas o MMC inserido na porta MMC não é um MMC de 
actualização de software.

111 Foi encontrado um erro ao tentar actualizar o software da 
placa de controlo.

112 Foi encontrado um erro ao tentar actualizar o software da 
placa de interface.

113 O tratamento que está a ser acedido no cartão do paciente é 
um tipo de tratamento de tracção.

114 O tratamento que está a ser acedido no cartão do paciente é 
um tipo de tratamento de electroterapia.

Códigos e descrições de erros
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ERROS (CONTINUAÇÃO)

Código 
de erro

Descrição

115 O tratamento que está a ser acedido no cartão do paciente é 
um tipo de tratamento de movimentação passiva contínua 
(CPM).

116 O tratamento que está a ser acedido no cartão do paciente é 
um tipo de tratamento de diatermia de ondas curtas.

117 O tratamento que está a ser acedido no cartão do paciente é 
um tipo de tratamento desconhecido.

118 Foi premido um botão que acedeu ao cartão MMC (por 
ex., princípios fundamentados de ondas de pressão radiais, 
contra-indicações, etc.), mas o MMC inserido na porta MMC 
não é o MMC correcto.

119 O botão Delete (eliminar) foi premido enquanto um proto-
colo predefinido (de fábrica) estava realçado.

121 O botão START (iniciar) foi premido, mas um cabo da peça de 
mão não estava ligado a uma tomada de saída.

122 O botão START (iniciar) foi premido, mas um cabo da peça de 
mão não está ligado à tomada de saída do Canal 1.

123 O botão START (iniciar) foi premido, mas um cabo da peça de 
mão não está ligado à tomada de saída do Canal 2.

124 O utilizador está a tentar utilizar o transmissor errado para o 
protocolo seleccionado.

125 O transmissor do Canal 1 atingiu um milhão de pulsos.

Código 
de erro

Descrição

126 O transmissor do Canal 2 atingiu um milhão de pulsos.

127 O cabo da peça de mão desligou-se da tomada de saída 
durante uma sessão de terapia.

 ADVERTÊNCIA
No caso de aparecer uma mensagem de Erro ou de Aviso, começada 
por um 2 ou 3, pare imediatamente de utilizar a unidade e contacte 
o representante ou a DJO para obter assistência. Os Erros e os Avisos 
nestas categorias indicam um problema interno da unidade, que deve 
ser testada pela DJO ou por um técnico de assistência local certificado 
pela DJO antes de continuar a operar ou utilizar o sistema.

A utilização de uma unidade que indique um Erro ou um Aviso nestas 
categorias pode implicar um risco de danos para o paciente, utilizador 
ou danos internos extensivos no sistema.

ADVERTÊNCIA
Em caso de falha do visor ou outros defeitos óbvios, desligue 
imediatamente a unidade no botão Ligar/desligar e notifique um 
técnico de assistência certificado.
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MANUTENÇÃO DO INTELECT RPW

Manutenção periódica
Tenha em atenção o seguinte ao efectuar a manutenção da 
unidade:

•	 Como fabricante, a DJO é responsável pela segurança 
e fiabilidade da unidade apenas se esta for utilizada em 
conformidade com este manual do utilizador.

•	 Inspecções de segurança, manutenção, reparações e 
modificações apenas podem ser efectuadas num centro 
de assistência técnica certificado ou por um técnico de 
assistência certificado pela DJO.

Limpeza e desinfecção
Ao limpar a unidade, tenha em atenção o seguinte:

1  Desligue a unidade e remova 
o cabo do aparelho de mão 
da tomada da unidade.

2  Limpe o excesso de gel de 
união do transmissor.

3  Limpe a base da unidade 
com um pano limpo macio, 
humedecido em água e 
detergente antibacteriano 
suave. Evite a utilização 
de materiais abrasivos e 
solventes de limpeza.

4  Após a utilização em cada 
paciente, limpe a peça 
de mão R-SW (remova 
primeiro as tampas 
dianteira e traseira – 
página 28). Utilize um pano 
limpo macio, humedecido 
em álcool, uma toalhita 
de limpeza de superfícies 
à base de álcool ou um 
detergente antibacteriano 
suave. Evite a utilização 
de materiais abrasivos 
e solventes de limpeza. 
Consulte os passos 7 e 8 
na página 74 para obter 
mais informações acerca da 
limpeza do transmissor.

5  Para limpar o punho, remova 
a almofada de protecção, 
puxando-a para cima e 
para fora do punho. Utilize 
um pano limpo macio, 
humedecido em água ou 
detergente antibacteriano 
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suave para limpar o punho. 
Evite a utilização de materiais 
abrasivos e solventes de 
limpeza.

6  Aguarde até que a unidade 
esteja completamente 
seca antes de a operar 
novamente.

7  Recomenda-se que os 
transmissores sejam limpos 
com um banho de limpeza 
de ultra-sons, específico 
para a desinfecção de 
instrumentos médicos 
reutilizáveis sensíveis 
ao calor. Se não estiver 
disponível um banho ultra-
sónico, limpe as peças 
em água corrente e passe 
uma toalhita de limpeza 
de superfícies à base de 
álcool ou aplique um spray 
de limpeza de superfícies à 
base de álcool e limpe com 

um pano limpo macio.

8  Quando limpar o 
transmissor, afaste a arruela 
para limpar a cavidade 
interior.

9  Monte novamente o 
transmissor e a peça 
de mão, invertendo os 
procedimentos nos passos 
4 e 3.

Manutenção da peça de mão
É recomendada uma limpeza frequente (após a utilização diária)

Técnica
Utilize a escova de limpeza fornecida com o kit da peça de mão 
para limpar o tubo guia de modo semelhante à limpeza de um 
cano de pistola. Além disso, limpe o projéctil à mão com um pano 
macio.

Atenção: Não utilize qualquer lubrificante quando limpar o tubo ou 
o projéctil.

MANUTENÇÃO DO INTELECT RPW (CONTINUAÇÃO)
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Remover e substituir a garrafa de água
Deve esvaziar a garrafa de água uma vez por semana, pelo menos, 
ou quando estiver meio cheia. Para isso, efectue o seguinte:

1  Desligue a unidade da 
corrente da rede.

2  Puxe a gaveta para fora. 
 
 
 
 

3  Faça deslizar a garrafa de 
água para fora do suporte. 
 
 
 
 
 
 
 

4  Segure a tampa, rode a 
garrafa para a esquerda e 
remova a tampa.

5  Esvazie o conteúdo da 
garrafa. 
 
 

6  Substitua a garrafa, 
segurando a tampa e 
rodando a garrafa para a 
direita. 
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7  Faça deslizar a garrafa 
de água para dentro do 
suporte.

8  Empurre a gaveta para 
dentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substituir o projéctil e o tubo guia
Os projécteis e os tubos guia devem ser substituídos após 1.000.000 
de pulsos. Para substituir o transmissor, efectue o seguinte:

1  Desligue a unidade da 
corrente e retire o cabo da 
peça de mão da tomada da 
unidade.

2  Desenrosque a tampa 
traseira, rodando-a para a 
esquerda enquanto segura 
na peça de mão. 
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3  Desenrosque a haste da 
peça de mão, rodando-a 
para a esquerda.

NOTA: Utilize a chave de 
boca de 22 mm 
fornecida, se 
necessário. 
 

4  Remova a haste da 
estrutura da peça de mão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  O projéctil pode estar caído 
dentro do punho. Coloque 
a sua mão sobre o orifício 
do punho e vire-o para que 
o projéctil caia na sua mão. 

Se o projéctil estiver na 
haste, coloque a sua mão 
sobre a extremidade aberta 
da haste e vire-a para que 
o projéctil caia na sua mão.

NOTA: Certifique-se de 
que recupera o 
projéctil completo. 
Poderá ter-se 
partido durante a 
utilização. 
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6  Faça deslizar a parte comprida da chave sextavada através do orifício do tubo guia.

7  Segurando a haste com uma mão, puxe o tubo guia para fora da haste com a outra mão.

NOTA: O tubo guia estará bem encaixado na haste, pelo que terá de puxar com força para o 
remover.

8  Elimine o projéctil usado.

9  Limpe a parte exterior da haste, transmissor e tampa roscada com um pano limpo macio, 
humedecido em água ou detergente antibacteriano suave. Evite a utilização de materiais abrasivos 
e solventes de limpeza. 

NOTA: Aguarde até que os componentes limpos sequem antes de continuar com o passo 10.

10  Limpe o interior da haste (tubo) com a escova de limpeza fornecida com o kit da peça de mão. A 
limpeza deve ser efectuada após cada dia de utilização. 
 
NOTA: Não utilize qualquer lubrificante na limpeza da peça de mão. 
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11  Se necessário, substitua 
a manga de vedação 
vermelha, pressionando-a 
contra a abertura da haste 
até atingir o batente. 
 
 
 
 

12  Insira o novo tubo guia 
dentro da haste.

NOTA: Certifique-se 
de que insere a 
extremidade do 
tubo guia sem 
orifícios dentro da 
haste. 
 
 
 
 

13  Pressione o tubo guia para 
dentro da haste até ficar 
encaixado. 
 
 
 
 
 
 

14  Insira o novo projéctil 
dentro do tubo guia. 
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15  Insira a haste dentro do 
punho e rode-a para 
a direita até ficar bem 
enroscada. 
 
 
 
 
 

16  Utilize uma mão para 
segurar o punho e a 
outra mão para apertar a 
haste dentro do punho, 
utilizando a chave de boca 
de 22 mm.

NOTA: Aperte a haste de 
forma a não poder 
desapertar a haste 
com a sua mão. 
 

17  Volte a enroscar a tampa 
traseira, rodando-a para a 
direita enquanto segura na 
peça de mão.

18  Ligue a unidade à corrente 
e ligue o cabo da peça de 
mão à tomada de saída da 
unidade.

19  Reinicie o contador de 
pulsos, seguindo os passos 
indicados na página 67.

 PERIGO
Se a unidade não permitir uma operação segura, esta deve ser reparada 
por um técnico de assistência certificado e os operadores devem ser 
informados dos perigos implícitos da unidade.
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Inspecções de segurança
As seguintes inspecções de segurança devem ser efectuadas nesta 
unidade. Devem ser efectuadas por pessoas que, com base na 
formação, conhecimento ou experiência prática, sejam capazes de 
conduzir correcta e independentemente as inspecções.

Inspecção visual (diária)

Quando efectuar inspecções diárias à unidade, preste especial 
atenção às seguintes áreas de potenciais danos:

•	 Deformação da estrutura da unidade
•	 Danos no cabo de alimentação
•	 Danos na ligação da peça de mão

•	 Danos no cabo da peça de mão
Teste funcional (diário)

Quando efectuar inspecções diárias à unidade, preste especial 
atenção às seguintes áreas de potenciais danos:

•	 Função correcta dos indicadores
•	 Visualização dos modos de operação

NOTA: É da responsabilidade da entidade prestadora de 
cuidados de saúde verificar se a unidade está em 
conformidade com os limites de fuga à terra nacionais, 
locais e das instalações.

MANUTENÇÃO DO INTELECT RPW (CONTINUAÇÃO)

PERIGO
•	Em nenhuma circunstância deve penetrar líquido nas aberturas da 

unidade (como nas tomadas de ligação dos cabos da peça de mão). 
Por isso, não utilize sprays de limpeza ou desinfecção.
•	A unidade, a peça de mão e os cabos não devem ser esterilizados 

com vapor ou gás.
•	Nunca limpe a unidade com abrasivos, desinfectantes ou solventes 

que possam riscar a estrutura ou o LCD, ou danificar a unidade de 
qualquer outra forma.
•	Para evitar choque eléctrico, desligue a ficha de alimentação da 

tomada de electricidade antes de limpar ou desinfectar a unidade.
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Assistência técnica

A unidade Intelect RPW tem de ser recalibrada se não estiver 
a funcionar dentro das especificações após a realização da 
manutenção periódica e das inspecções de segurança. Recomenda-
se que todos os produtos de tratamento com ondas de pressão 
radiais da DJO sejam devolvidos à fábrica ou a um representante  
de assistência técnica certificado para reparações ou recalibração. 
Caso seja necessário proceder a manutenção, garantia ou reparação 
da unidade, queira contactar o representante de vendas ou o 
serviço de Assistência ao Cliente da DJO local.

NOTA: A unidade foi calibrada durante o processo de fabrico 
e está pronta a ser colocada em serviço após a entrega.

MANUTENÇÃO DO INTELECT RPW (CONTINUAÇÃO)

PERIGO
Não efectue reparações não autorizadas, em nenhuma circunstância.
Devolva a unidade à DJO para reparação.

Directiva do Conselho 2002/96/CE relativa a Resíduos 
de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Indica 
um requisito de não eliminação de REEE como se fossem 
resíduos urbanos. Contacte o seu distribuidor local para obter 
informações acerca da eliminação da unidade e dos acessórios.
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NOTA: O cabo de alimentação fornecido com a unidade é 
compatível com os requisitos eléctricos do país em 
que for utilizado.

ACESSÓRIOS PADRÃO

REF. Descrição Qtd

28668 CD do manual do utilizador Intelect RPW 1
28671 Guia de iniciação rápida do Intelect RPW 1
4248 Gel de transmissão Conductor™ – embalagem de 250 ml (8.5 oz) 1

28700 Kit de acessórios da peça de mão, que inclui os seguintes: 1
28699      Aplicador da peça de mão D-ACTOR (R-SW) 1
28736      Projéctil 3
17638      Transmissor R15 ESWT de 15 mm 1
28724      Transmissor D20-S D-ACTOR® de 20 mm 1
28737      Conjunto de vedação 1
28738      Tubo guia 2
28739      Escova de limpeza 1

REF. Descrição Qtd

Um dos seguintes cabos de alimentação:

14679 EUA [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14814 Suíça [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14815 RU [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14816 Índia [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14817 Israel [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14818 Dinamarca [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14819 Austrália [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14820 UE [18 AWG, 300 cm (118")] 1

14821 Japão [18 AWG, 300 cm (118")] 1

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
REF. Descrição Qtd

28701 Kit de revisão que inclui um tubo guia e 2 projécteis de substituição 1

28725 Transmissor D35 D-ACTOR® de 35 mm 1

28726 Transmissor de lente focal F15 de 15 mm 1

28728 Transmissor D15 Deep Impact® de 15 mm 1

28729 Transmissor C15 CERAma-x® ESWT de 15 mm 1

REF. Descrição Qtd

28730 Kit do aplicador da peça de mão V-ACTOR®, que inclui o seguinte: 1

28740      Transmissor de vibração V25 V-ACTOR® de 25 mm 1

28741      Transmissor de vibração V40 V-ACTOR® de 40 mm 1

28742 Manga de vedação vermelha 1
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A DJO, LLC, (“Empresa”) garante que o Intelect RPW (“Produto”) está isento de defeitos de material e de fabrico. Esta garantia permanecerá em efeito durante três anos a partir da data de compra 
original pelo cliente. Se este Produto deixar de funcionar durante o período de garantia de três anos devido a um defeito de material ou de fabrico, à discrição da Empresa, a Empresa ou o 
representante de vendas reparará ou substituirá este Produto, sem custos.

Todas as reparações efectuadas no Produto devem ser executadas num centro de assistência técnica certificado pela Empresa. Quaisquer modificações ou reparações efectuadas por centros ou 
grupos não autorizados anularão esta garantia.

O período de garantia para os acessórios é de 365 dias ou 5 milhões de choques.
 
Esta garantia não abrange:
	 •	Peças	de	substituição	ou	mão-de-obra	fornecidas	por	terceiros	que	não	a	Empresa,	representante	de	vendas	ou	técnico	de	assistência	certificado	pela	Empresa. 
	 •	Defeitos	ou	danos	causados	por	mão-de-obra	fornecida	por	terceiros	que	não	a	Empresa,	representante	de	vendas	ou	técnico	de	assistência	certificado	pela	Empresa. 
	 •	Qualquer	avaria	ou	falha	do	Produto	causada	por	utilização	incorrecta,	incluindo	mas	não	limitada	à	falta	de	manutenção	razoável	e	necessária,	ou	qualquer	utilização	que	seja	 
     inconsistente com o manual do utilizador do Produto. 
	 •	A	DJO,	LLC	não	se	responsabiliza	por	lesões	ou	danos	resultantes	de	modificações	ou	manutenção	realizadas	por	técnicos	não	autorizados	pela	DJO,	LLC.

A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS.
Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, de forma que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar no seu caso.

Para obter assistência técnica da Empresa ou do representante de vendas ao abrigo desta garantia:

   1. Deve ser enviada uma reclamação por escrito, dentro do período de garantia, à Empresa ou ao representante de vendas. 

   2. O Produto deve ser devolvido à Empresa ou ao representante de vendas pelo proprietário.

Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos, podendo existir também outros direitos legais que variam consoante o país.

A Empresa não autoriza nenhuma pessoa ou representante a criar por si qualquer outra obrigação ou responsabilidade relacionada com a venda do Produto. Qualquer representação ou acordo não 
contido na garantia não terá validade nem nenhum efeito.

A GARANTIA PRECEDENTE SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
INCLUINDO QUALQUER GARANTIA, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM.
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TABELA 1: INDICAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – EMISSÕES ELECTROMAGNÉTICAS

A unidade Intelect RPW foi concebida para ser utilizada no ambiente electromagnético especificado na tabela seguinte. O utilizador da 
unidade Intelect RPW deve garantir que é utilizada nesse ambiente.

Testes de emissões Conformidade Ambiente electromagnético – indicações

Emissões RF
CISPR 11

Grupo 1 O Intelect RPW utiliza energia RF apenas para o seu funcionamento interno. Assim sendo, as suas emissões RF são muito baixas e não são passíveis 
de causar interferências em equipamento electrónico próximo.

Emissões RF
CISPR 11

Classe A

O Intelect RPW é adequado para ser utilizado em todas as instalações, que não domésticas, e nas directamente ligadas à rede eléctrica pública de 
baixa tensão que fornece energia aos edifícios utilizados para fins domésticos.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/
emissões de cintilação

IEC 61000-3-3

Em 
conformidade
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Teste de imunidade
IEC 60601

Nível de teste
Nível de conformidade Ambiente electromagnético – indicações

Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contacto
±8 kV ar

±6 kV contacto
±8 kV ar

Os pavimentos devem ser de madeira, cimento ou cerâmica. Se os pavimentos estiverem 
revestidos com material sintético, a humidade relativa deve ser de pelo menos 30%.

Transiente eléctrico rápido/
rajada

IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de alimentação de 
corrente

±1 kV para linhas de entrada/saída

±2 kV para linhas de alimentação de 
corrente

N/D – sem linhas de entrada/saída

A qualidade da corrente da rede deve ser a habitual para um ambiente comercial ou 
hospitalar.

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV modo diferencial
±2 kV modo comum

±1 kV modo diferencial
±2 kV modo comum

A qualidade da corrente da rede deve ser a habitual para um ambiente comercial ou 
hospitalar.

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 

variações de tensão nas 
linhas de entrada de 

alimentação de corrente
IEC 61000-4-11

<5% UT 
(>95% queda em UT) para 0,5 ciclos

40% UT 
(60% queda em UT) para 5 ciclos

70% UT 
(30% queda em UT) para 25 ciclos

<5% UT 
(>95% queda em UT) para 5 s

<5% UT 
(>95% queda em UT) para 0,5 ciclos

40% UT 
(60% queda em UT) para 5 ciclos

70% UT 
(30% queda em UT) para 25 ciclos

<5% UT 
(>95% queda em UT) para 5 s

A qualidade da corrente da rede deve ser a habitual para um ambiente comercial ou 
hospitalar. Se o utilizador do Intelect RPW necessitar de operação contínua durante 
interrupções do fornecimento de electricidade da rede, recomenda-se que o Intelect RPW 
tenha uma alimentação de corrente ininterrupta ou de bateria.

Campo magnético da 
frequência da rede eléctrica 

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência da rede eléctrica devem estar aos níveis típicos de um 
ambiente comercial ou hospitalar normal.

TABELA 2: INDICAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELECTROMAGNÉTICA

A unidade Intelect RPW foi concebida para ser utilizada no ambiente electromagnético especificado na tabela seguinte. O utilizador do 
Intelect RPW deve garantir que é utilizado nesse ambiente.

NOTA: UT é a tensão da rede CA antes da aplicação do nível de teste.
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Teste de 
imunidade

IEC 60601
Nível de teste

Nível de 
conformidade Ambiente electromagnético – indicações

Os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados junto de qualquer componente do Intelect RPW, 
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 conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

RF emitida
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m d = [3,5]√P  80 MHz a 800 MHz 
           E1

d = [7]√P  800 MHz a 2,5 GHz 
         E1

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 intensidades de campo de transmissores de RF fixos, como determinado por um exame local electromagnéticoa, devem ser inferiores ao 
nível de conformidade em cada gama de frequênciab.
Podem ocorrer interferências nas proximidades de equipamentos assinalados com o seguinte símbolo:  

TABELA 2: INDICAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELECTROMAGNÉTICA (CONTINUAÇÃO)
A unidade Intelect RPW foi concebida para ser utilizada no ambiente electromagnético especificado na tabela seguinte. O utilizador da 
unidade Intelect RPW deve garantir que é utilizada nesse ambiente.

NOTA 1:  Entre 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência superior.
NOTA 2: Estas directrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão por estruturas, objectos e 

pessoas.
a As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações-base de telefones de rádio (telemóveis, telefones sem fio) e rádios móveis terrestres, radioamador, difusão 
de rádio AM e FM, e difusão de TV não podem ser teoreticamente previstas com precisão. Para determinar o ambiente electromagnético resultante de transmissores de RF 
fixos, deve considerar-se a realização de um exame local electromagnético. Se a intensidade de campo medida no local onde é utilizado o Intelect RPW exceder o nível de 
conformidade de RF aplicável indicado anteriormente, deve verificar-se se o Intelect RPW tem uma operação normal. Se for verificado um desempenho anormal, poderão ser 
necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou reposicionar o Intelect RPW.
b Na gama de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Potência de saída máxima nominal do 
transmissor

W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
m

150 kHz a 80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz a 800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz a 2,5 GHz

d = [7]√P 
E1

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

TABELA 3:  DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES 
  DE RF PORTÁTIL E MÓVEL E O INTELECT RPW
A unidade Intelect RPW foi concebida para ser utilizada num ambiente electromagnético em que as interferências de RF emitidas estão 
controladas. O cliente ou utilizador do Intelect RPW pode ajudar a evitar a interferência electromagnética, mantendo uma distância mínima 
entre equipamento de comunicações de RF portátil e móvel (transmissores) e o Intelect RPW, como recomendado em seguida, em 
conformidade com a potência de saída máxima do equipamento de comunicações.

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: Entre 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequência superior.
NOTA 2: Estas directrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão por 

estruturas, objectos e pessoas.
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