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Introdução
Advertências
Na presente documentação, as advertências a perigos e determinadas especificida-
des são feitas em conformidade com as normas de responsabilidade.

PERIGO representa uma situação de perigo grave que, se não for evitada, pode 
causar ferimentos graves ou mesmo fatais.

PERIGO!

Aqui é indicada a fonte do perigo.
Estas são as possíveis consequências!

• Aqui encontrará instruções para evitar o perigo. 

ATENÇÃO representa uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, 
causa ferimentos graves.

ATENÇÃO!

Aqui é indicada a fonte do perigo.
Estas são as possíveis consequências!

• Aqui encontrará instruções para evitar o perigo. 

CUIDADO indica que pode sofrer ferimentos mais ligeiros em caso de operação 
inadequada.

CUIDADO!

Aqui é indicada a fonte do perigo.
Estas são as possíveis consequências!

• Aqui encontrará instruções para evitar o perigo. 

AVISO indica que o aparelho pode ficar danificado em caso de operação inadequada.

AVISO! 

Aqui é indicada a fonte do perigo.
Estas são as possíveis consequências!

• Aqui encontrará instruções para evitar o perigo. 
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Outros avisos

OBSERVAÇÃO

Este aviso é utilizado para chamar a atenção para uma determinada particu-
laridade, etc. e/ou quando é dada uma instrução de trabalho.

1 Advertências gerais de segurança

1.1 Advertências para uma utilização segura

O capítulo seguinte enumera todas as advertências de segurança que devem ser 
cumpridas durante a utilização do Intelect RPW Lite. 

ATENÇÃO!

Manuseamento inadequado do aparelho.
Podem ocorrer ferimentos no doente e nos operadores!

• Leia atentamente este capítulo antes da colocação em 
funcionamento do Intelect RPW Lite.

• Leia os manuais de instruções separados de todos os aparelhos 
relacionados com o Intelect RPW Lite.

1.1.1 Utilização correcta e segurança de funcionamento
Para uma utilização correcta deste aparelho, o operador tem de possuir os conhe-
cimentos técnicos e científicos necessários, bem como estar familiarizado com o 
manual de instruções. 

O aparelho só pode ser utilizado para os fins especificados no  
capítulo 2.1.1 indicações.

• Realize apenas sessões de tratamento autorizadas pelo fabricante!

Além disso, o aparelho só pode ser operado por pessoas que cumpram as  
condições para a operação indicadas no capítulo 2.2.

Controlos	e	verificações	antes	do	tratamento

O operador deve certificar-se da segurança de funcionamento e da integridade do 
aparelho antes da utilização.
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Protecção contra perigos eléctricos

As fontes de tensão podem causar correntes através da resistência do corpo, que 
não só passam pelo doente como também podem prejudicar ou mesmo pôr em 
risco o pessoal operador.

• Coloque os aparelhos que não estejam em conformidade com a definição de dis-
positivos médicos segundo a norma EN 60601 afastados do ambiente do doente.

• Não toque nas ligações eléctricas enquanto toca no doente.

• Antes de efectuar quaisquer trabalhos de limpeza e manutenção no Intelect 
RPW Lite, retire o conector de rede!

• Durante todas as medidas de manutenção de limpeza, desligar do aparelho os 
aplicadores ligados e voltar a ligar apenas após a montagem completa.

Protecção contra ruídos

O nível de ruído durante a aplicação situa-se numa gama segura. No entanto, 
recomendamos a utilização de uma protecção auricular adequada durante o trata-
mento, para minimizar a poluição sonora.

1.1.2 Segurança durante o tratamento do doente
Respeite sempre o seguinte: 

Os órgãos com inclusões gasosas NÃO podem ser submetidos a impulsos. 

Na passagem por tecidos, a energia dos impulsos é ligeiramente reduzida, mas 
atenua substancialmente na substância óssea.

Os impulsos podem originar reacções indesejadas. O tratamento deve ocorrer sob 
observação permanente do paciente e devem ter-se em atenção as reacções do 
mesmo. O paciente não pode estar sob anestesia. 

Realize apenas sessões de tratamento autorizadas pelo fabricante!

O operador é responsável pelo posicionamento correcto dos aplicadores e pela 
determinação correcta da zona de tratamento.

1.2 Aviso de danos materiais e no aparelho
Os danos no aparelho resultantes de uso incorrecto não estão ao abrigo da garantia.
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Compatibilidade electromagnética

Este aparelho cumpre os requisitos da norma vigente relativa à compatibilidade 
electromagnética. 

Porém, os aparelhos de comunicação de AF portáteis e móveis (por exemplo,  
telemóveis) podem causar interferências em aparelhos eléctricos medicinais. 

Este aparelho está sujeito a medidas preventivas especiais, no que diz respeito à 
CEM, e deve ser instalado conforme as directivas da CEM.

A utilização de acessórios ou condutores não autorizados pelo fabricante não é 
permitida. Podem ocorrer fortes interferências electromagnéticas, passíveis de 
provocar uma operação defeituosa.

O Intelect RPW Lite não pode ser colocado próximo ou com outros aparelhos. 
Caso haja necessidade de utilizar o aparelho próximo ou juntamente com outros 
aparelhos, o Intelect RPW Lite tem de ser observado, para averiguar se o mesmo 
funciona correctamente nesta situação. 

Não é permitida a utilização de aparelhos de comunicação de alta-frequência nas 
imediações.

O aparelho só pode ser utilizado em tomadas de ligação à terra devidamente  
ligadas à terra e perfeitamente instaladas! 

Montagem e operação

Na parte posterior do aparelho, existem ranhuras de ventilação que devem ser 
mantidas desobstruídas.

• Nunca cubra o aparelho durante a utilização!

• É fundamental evitar a infiltração de líquidos na caixa dos aparelhos ou  
no aplicador.

O terceiro condutor de ligação à rede só pode ser utilizado como terra funcional.

Armazenamento e transporte

O armazenamento e o transporte indevidos podem provocar danos e falhas  
no aparelho.

• Certifique-se de que nenhum cabo é entalado ou danificado.

Eliminação

• Para eliminar o Intelect RPW Lite ou qualquer dos seus componentes, respeite 
as disposições nacionais para a eliminação de materiais e resíduos. 

• Siga as respectivas indicações constantes dos manuais de instruções dos apare-
lhos suplementares.
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2 Fundamentos

2.1 Fundamentos físicos
O Intelect RPW Lite é um gerador de ondas de choque balístico operado a ar com-
primido. A energia de movimento é convertida em energia acústica. Este impulso 
acústico é introduzido no tecido a ser tratado, através de um adaptador de impe-
dância acústico e com o auxílio de um gel. 
Do ponto de vista físico, tratam-se de ondas de pressão radiais. O impulso de 
pressão introduzido espalha-se radialmente nos tecidos e desenvolve o seu efeito 
terapêutico especialmente em estruturas de tecidos superficiais.

OBSERVAÇÃO

A literatura médica designa aparelhos que trabalham conforme este princípio de 
acção, hoje denominado, geralmente, de sistemas de ondas de choque radiais.

2.1.1 Indicações

 – Dores no aparelho de locomoção

 – Tratamentos estéticos, não medicinais, da pele, dos músculos, das rugas 
faciais, dos tecidos conjuntivos e dos tendões 

2.1.2 Contra-indicações

Os tratamentos com o Chattanooga Intelect RPW Lite não são admissíveis em caso de:

 – Cérebro ou coluna vertebral na zona de tratamento

 – Gravidez

 – Tumor maligno na zona de tratamento

CUIDADO!

Geralmente não se devem aplicar impulsos em tecidos com pre-
sença de ar, em áreas nervosas, vasos sanguíneos, coluna verte-
bral, nem na cabeça (excepto na zona facial).  
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2.1.3 Efeitos secundários
Como efeitos secundários durante o tratamento com o Intelect RPW Lite podem 
ser observados:

 – Edemas, rubefacção, hematomas

 – Petéquias

 – Dores

Por norma, estes efeitos secundários diminuem dentro de 5 – 10 dias.

2.2 Condições para a operação 

2.2.1 Operadores
O Intelect RPW Lite deve ser operado exclusivamente por pessoal médico qualifi-
cado, que tenha lido os documentos fornecidos.  
Pressupõe-se que o pessoal qualificado dispõe dos conhecimentos práticos,  
necessários em termos de aplicações e procedimentos médicos, e de  
vocabulário técnico e experiência no tratamento das indicações mencionadas  
no capítulo 2.1.1 indicações.  
O pessoal qualificado tem de satisfazer os requisitos básicos em termos físicos e 
cognitivos, nomeadamente a visão, a audição, a leitura, tendo ainda de dispor das 
funções básicas das extremidades superiores. 

O aparelho foi concebido para um grupo-alvo demográfico com idades compreen-
didas entre os 18 e 65 anos.

2.2.2 Formação do utilizador
Os utilizadores do Intelect RPW Lite devem ter a seguinte formação na operação 
segura e eficiente do aparelho: 

 – O manual de instruções e todos os outros documentos anexos devem ser 
lidos e considerados.

Outros requisitos em termos de formação variam de país para país. É da respon-
sabilidade do operador garantir que a formação corresponde aos requisitos e às 
disposições legais regionais em vigor. Para mais informações relativas à formação 
dedicada ao manuseamento do aparelho, consulte o seu representante. 
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3 Descrição do aparelho

3.1 Aparelho de comando com aplicador

1

2

3
4

5

1 Pega de transporte

2 Monitor

3 Tecla de disparo

4 Ligação do aplicador

5 Aplicador com parte 

almofadada colorida

6 Transmissor de ondas
6

Imagem 3-1   Parte da frente do Intelect RPW Lite 

1

2
1 Ranhuras de ventilação

2 Tomada de ligação à rede 

com interruptor de rede  

e fusível

Imagem 3-2   Parte de trás do Intelect RPW Lite

3.2 Material fornecido
Os seguintes componentes pertencem ao equipamento standard do  
Intelect RPW Lite:

 – Unidade de comando  
Intelect RPW Lite

 – Cabo de energia

 – Aplicador

 – 1 transmissor de impulsos

 – Tubo standard

 – Placa de fundo para o transporte

 – Manual de instruções

 – Garrafa de gel

 – Chave de bocas

 – Chave Allen

 – Escova de limpeza
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Outros cabos e acessórios diferentes dos fornecidos ou indicados pelo fabricante 
não podem ser utilizados.

3.3 Desempacotamento do aparelho

• Verifique o fornecimento quanto a integridade e a eventuais danos.

• Retire o aparelho e os acessórios cuidadosamente da embalagem.

• Caso o fornecimento lhe dê motivos para reclamação, dirija-se imediatamente 
ao fornecedor ou fabricante/representante. 

•  Guarde a embalagem original. Esta pode ser útil durante um transporte  
do aparelho.

No monitor do aparelho está colada uma película com o símbolo - Ler obrigatoria-
mente o manual de instruções.

• Leia o manual de instruções e retire a película do aparelho a seguir.

3.4 Placa de fundo para o transporte
Para protecção, o aparelho é fornecido numa placa de fundo para o transporte, 
fixada com uma tira de velcro. Esta deve ser retirada antes da colocação em  
funcionamento.

Remoção da placa de fundo para o transporte 

• Esta placa deve ser retirada antes da primeira utilização.

• Solte a tira de velcro.

• Levante o aparelho da placa de fundo (Imagem 3-3).

1

2

1 Tira de velcro

2 Placa de fundo para  

o transporte

3

4

3 Ressaltos

4 Ranhuras

Imagem 3-3   Remoção da placa de fundo para o transporte



15 700 11 0319D
es

cr
iç

ão
 d

o
 a

p
ar

el
h

o

12

Colocação da placa de fundo para o transporte

• Para voltar a colocar, disponha a tira de velcro sob a placa de fundo.

• Levante o aparelho na placa de fundo, de modo que as ranhuras na base  
do aparelho encaixem nos ressaltos da placa de fundo para o transporte  
(ver Imagem 3-3). 

• Feche a tira de velcro em volta da pega de transporte.

AVISO! 

Ao voltar a embalar para o transporte, colocar sempre a placa de fundo para 
o transporte.

3.5 Instruções de montagem

3.5.1 Partes integrantes do aplicador

1 2
3

4 5

6

7

8

1 Pega do aplicador
2 Projéctil 
3 Chave Allen (v. limpeza/revisão)
4 Tubo guia

5 Haste
6 Chave de bocas
7 Encaixe do transmissor de impulsos
8 Tampas para transmissor de impulsos

3.5.2 Montagem do aplicador 

• Monte o aplicador da seguinte forma:

• Retire o tubo guia e o projéctil da embalagem  
do aplicador.

• Desenrosque a haste do aplicador e puxe-a para fora 
da pega do aplicador. 

• Para isso, utilize a chave de bocas fornecida.
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• Introduza o projéctil no tubo guia montado.

• À mão, enrosque bem a haste ao aplicador. 

• Reaperte a haste com a chave de bocas fornecida. 
Não deve ser possível soltar a haste manualmente.

• Assegure-se de que as peças da tampa do transmis-
sor de impulsos estão bem apertadas e a tampa para 
transmissor de impulsos está firmemente enroscada 
na haste.

• Coloque o encaixe do transmissor de impulsos na 
respectiva tampa para transmissor de impulsos.

• À mão, enrosque bem a tampa para transmissor de 
impulsos ao aplicador.

OBSERVAÇÃO
Conforme o transmissor de impulsos, a tampa para transmissor de impulsos 
possui uma ou duas partes.
Aqui, a título exemplificativo, é apresentada a montagem do aplicador com 
tampa para transmissor de impulsos de duas partes.

3.5.3 Estabelecimento da alimentação de corrente

• Ligue o cabo de rede à tomada de ligação à rede na parte de trás do aparelho, 
no lado esquerdo (ver Imagem 3-2).

• Encaixe o cabo de rede na tomada.

AVISO! 

Certifique-se de que existe uma distância mínima em relação à parede, para 
que o conector de rede possa ser removido sem limitações (separação da rede 
eléctrica) e as ranhuras de ventilação não sejam bloqueadas na parte de trás.

O aparelho só pode ser utilizado em tomadas de ligação à terra devidamente 
ligadas à terra e perfeitamente instaladas! 
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3.5.4 Ligação do aplicador

• Encaixe o tubo na respectiva tomada de conexão no aplicador ou na tomada de 
conexão na parte da frente do aparelho.

1 Tubo

2 Tomada  

de conexão

3 Anel cor-de-laranja
11 2 2

3

Imagem 3-4   Ligações do aplicador - tubo - aparelho de comando

• Para verificar a montagem correcta, puxe ligeiramente o tubo.

 – Não é possível retirar o tubo.

• Para desligar as conexões, deslize o anel cor-de-laranja; na ligação ao Intelect 
RPW Lite, no sentido do Intelect RPW Lite, ou na ligação do aplicador, no senti-
do do aplicador, e puxe o tubo para fora da tomada de conexão.

3.6 Compatibilidade
Com o Intelect RPW Lite, podem ser operados os seguintes aplicadores:

 – Aplicador »SPARROW« Chattanooga  N.º art. 30885-x

4 Operação

4.1 Ligar
• Ligue o aparelho de comando ao interruptor de rede na parte de trás  

(v. Imagem 3-2/2). A operação realiza-se através do monitor Touch Screen. 

4.2 Ajuste da intensidade

A indicação apresenta a intensidade (níveis 1-6). 

Prima  para aumentar a intensidade.

Prima  para diminuir a intensidade.
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Ligação de intensidade e 
frequência

Intensidade Frequência

1 18 Hz
2 16 Hz
3 10 Hz
4 9 Hz
5 8 Hz
6 6 Hz

Imagem 4-5   Representação gráfica dos níveis de intensidade

A frequência altera-se automaticamente, conforme a intensidade.

4.3 Reposição do estado do contador

A indicação conta os impulsos disparados. 

Prima  para repor a indicação a zeros.

Se for atingido o estado do contador 9999, a indicação começa novamente a 0 no 
disparo de impulsos seguinte.

4.4 Leitura do número total de impulsos, das horas 
de funcionamento e da versão de software

Para poder ler o número total de impulsos, as horas de funcionamento e a versão 
de software, o aparelho deve ser reiniciado.

• Ao reiniciar, prima  . 

O monitor apresenta agora, consecutivamente, o número 
total de impulsos, em primeiro lugar, depois, as horas de 
funcionamento e, em terceiro lugar, a versão de software, 
sendo que os números percorrem o monitor de 4 dígitos 
da esquerda para a direita.
            Número total  

de impulsos por ex.:  1000 Σ
            Horas de  

funcionamento por ex.:        3 h
            Versão de  

software por ex.:  029 040-xx-xxxx

In
te

ns
id
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e 
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)

Nível
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4.5 Colocação em funcionamento

• Ajuste a intensidade dos impulsos para o nível de intensidade pretendido .

• Antes de cada tratamento, garanta que o contador de impulsos está a “0”.

• Prima a tecla de disparo no aparelho (Imagem 3-1/3).

 – Premindo novamente a tecla de disparo, o disparo de impulsos pára.

OBSERVAÇÃO

Se forem atingidos os 2000 impulsos durante o tratamento, o aplicador pára 
automaticamente. É possível prosseguir o tratamento.

4.6 Tratamento

Advertências de segurança

O utilizador deve certificar-se da segurança de funcionamento e da integridade do 
aparelho antes da utilização do mesmo. 

• Antes de começar o tratamento, leia o capítulo 1 advertências gerais de segurança.

CUIDADO!

A posição incorrecta do aplicador resulta em efeitos nocivos para a 
saúde	devido	a	tratamento	ineficaz!

• Defina a zona de tratamento e assegure-se de que a posição do 
aplicador corresponde sempre à zona de tratamento.

• Garanta que o tratamento só é realizado por  
utilizadores que cumprem as condições mencionadas  
no capítulo 2.2 condições para a operação. 

• Por motivos de segurança, não é permitida outra utilização do aparelho além 
da referida no capítulo 1 advertências gerais de segurança.

 
CUIDADO!

 

Durante um período de tempo mais prolongado, o ruído dos 
impulsos pode ser sentido como poluição sonora!

• Disponibilize protecção auricular ao paciente.

• Recomendação: Enquanto utilizador, use também  
protecção auricular.
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AVISO! 

Danos no aparelho devido a disparo inadvertido de impulsos. 
Dispare impulsos apenas se o aplicador estiver acoplado à zona de  
tratamento pretendida.

• Evite pressão de contacto excessiva do transmissor de impulsos no local em 
tratamento! A referida pressão de contacto não é necessária para o sucesso  
do tratamento.

CUIDADO!

Durante o tratamento, não podem ser aplicados mais de  
300-400 impulsos no mesmo local, para evitar o risco de  
edemas, petéquias e hematomas. 

Utilize gel condutor suficiente, de modo a garantir um deslizamento suave do 
transmissor de impulsos sobre a pele do paciente.

Ajuste dos parâmetros

O tratamento deve ser sempre iniciado num nível de intensidade baixo. O mesmo 
se aplica à continuação do tratamento após uma interrupção. A energia dos impul-
sos deve ser aumentada gradualmente, durante o tratamento.

OBSERVAÇÃO

A escolha dos níveis de intensidade é da responsabilidade do operador, 
tendo em consideração a situação clínica. O nível máximo de intensidade 
utilizado no tratamento nunca pode provocar dor excessiva no paciente.

Acoplamento do aplicador

OBSERVAÇÃO

Limpe todos os componentes que entrem em contacto com o doente,  
antes e após cada tratamento.

• Aplique gel condutor suficiente na superfície corporal a tratar, bem como no 
transmissor de impulsos.

Evite pressão de contacto excessiva do transmissor de impulsos no local em trata-
mento! A referida pressão de contacto não é necessária para o sucesso  
do tratamento.
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5 Limpeza, manutenção, revisão

5.1 Limpeza e revisão
A limpeza regular preserva a higiene e a função do seu Intelect RPW Lite.

CUIDADO!

 Perigos eléctricos! 
Antes dos trabalhos de limpeza e revisão, desligar o aparelho  
da rede! 

• Desligue o conector de rede!

A limpeza geral do exterior do dispositivo depende da frequência e do tipo de 
utilização do dispositivo.

Todos os componentes que entrarem em contacto com o doente têm de ser  
limpos antes e após cada tratamento.

• Esfregue os componentes do aparelho com um pano húmido.

• Para a limpeza, utilize uma solução morna e diluída de sabão não vegetal.

AVISO! 

É fundamental evitar a infiltração de líquidos no aparelho ou nos tubos.

• Mantenha as ranhuras de ventilação livres.

Limpeza do aplicador

De uma maneira geral, o aplicador, em especial, o transmissor de impulsos deve ser 
limpo e desinfectado a fundo após cada contacto com pacientes.

• Limpe o aplicador do gel condutor com um produto de limpeza adequado  
a superfícies.

• Desinfecte o aplicador com um desinfectante à base de álcool e adequado a 
superfícies (observar as indicações do fabricante).
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Componente Processo Intervalo 

Haste do aplicador e 
parte almofadada

Limpar e desinfectar Diariamente ou após  
20 000 de impulsos  
(o que ocorrer primeiro) 

Tubo guia Limpar por dentro com 
uma escova

Diariamente

Transmissores de 
impulsos e o-rings

Limpar em banho de 
ultra-sons e desinfectar

Após cada tratamento ou 
contacto com pacientes

Tubo guia, projéctil, 
o-rings 

Substituir Após 1 000 000 de impulsos

 Tabela 1-1    Intervalos de limpeza

5.1.1 Troca do transmissor de impulsos

OBSERVAÇÃO 

Conforme o transmissor de impulsos, a tampa para transmissor de impulsos 
possui uma ou duas partes.
Aqui, a título exemplificativo, é apresentada a montagem do aplicador com 
tampa para transmissor de impulsos de duas partes.

• Desenrosque a tampa para transmissor de impulsos 
do aplicador.

• Desligue o aplicador do aparelho de comando.

• Retire o encaixe do transmissor de impulsos.

• Coloque o encaixe do transmissor de impulsos na 
respectiva tampa para transmissor de impulsos.

• À mão, volte a enroscar bem a tampa para trans-
missor de impulsos ao aplicador.

• Após a troca do transmissor de impulsos, garanta que a cobertura do aplicador 
e as peças da mesma estão bem enroscadas.

OBSERVAÇÃO

Assegure-se de que as peças das tampas dos transmissores de impulsos estão 
bem apertadas e a tampa para transmissor de impulsos está firmemente enros-
cada na haste.

Durante as fases de tratamento mais prolongadas, verifique a união roscada da 
tampa para transmissor de impulsos e as peças da tampa.
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5.1.2 Limpeza do aplicador

OBSERVAÇÃO

Após a limpeza, o aplicador só pode voltar a ser montado em estado seco. 

• Desligue o aplicador do aparelho de comando.

• Limpe o aplicador do gel condutor com um produto 
de limpeza adequado a superfícies. 

• Desinfecte o aplicador com um desinfectante  
à base de álcool e com aldeído (observar as indica-
ções do fabricante).

• Desenrosque a tampa para transmissor de impulsos 
do aplicador.

• Desenrosque a haste do aplicador e puxe-a para 
fora da pega do aplicador. 

• Para isso, utilize a chave de bocas fornecida.

• Limpe o tubo guia com uma escova.

A montagem do aplicador realiza-se pela ordem inversa.

OBSERVAÇÃO

Durante a montagem, voltar a apertar a haste do aplicador, impreterivelmente, 
com a chave de bocas fornecida. Não deve ser possível soltar a haste manualmente.
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5.1.3 Limpeza e desinfecção do transmissor de impulsos

• Desenrosque a tampa para transmissor de impulsos e retire o encaixe  
do transmissor de impulsos da tampa para transmissor de impulsos  
(ver capítulo 5.1.1 troca do transMissor de iMpulsos). 

• Limpe todas as peças com água corrente e seque-as. 

• Recomenda-se a limpeza dos transmissores de impulsos num banho de ultra-sons.

• Desinfecte os transmissores de impulsos e 
deixe-os secar. 

 – Para isso, utilize luvas.

Para isso, utilize apenas desinfectantes para dispositivos médicos à base de álcool e 
com aldeído (não com formaldeído).

Observe as informações do fabricante relativas à eficácia e à aplicação do seu 
desinfectante. 

5.1.4 Revisão do aplicador
Devido à fricção, os componentes do aplicador estão sujeitos a acção mecânica 
permanente, que provoca um ligeiro desgaste.

OBSERVAÇÃO

A cada, aproximadamente, 1 000 000 de impulsos, deve realizar-se uma revisão 
do aplicador. Esta revisão pode ser feita por si, rápida e simplesmente. Necessita 
apenas de um kit de revisão com todas as peças de desgaste incluídas.
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Conteúdo do kit de revisão

 – 2 projécteis

 – 2 tubos guia

 – 2 caixas de anéis de vedação 

 – 1 O-Ring Guide

Pode obter o kit de revisão junto do seu representante.

Realização da revisão do aplicador

 
CUIDADO!

 

 

Perigo de ferimentos devido ao disparo de impulsos com o 
aplicador aberto.

• Separar o aplicador do aparelho de comando antes da troca do 
transmissor de impulsos.

AVISO! 

Durante a realização da revisão do aplicador, deve utilizar-se uma chave de 
bocas para soltar e montar a haste do aplicador.

• Prepare uma superfície seca, limpa e sem pó para pousar o aplicador.

• Desligue o aplicador do aparelho de comando.

• Puxe o tubo guia adequadamente assente para fora 
da haste. Se necessário, utilize uma vareta de metal 
fina ou a chave sextavada fornecida como auxiliar 
para puxar, inserindo através das aberturas no  
tubo guia.

• Desenrosque a tampa para transmissor de impulsos 
do aplicador.

• Desenrosque a haste do aplicador e puxe-a para 
fora da pega do aplicador. 

• Para isso, utilize a chave de bocas fornecida.
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• O projéctil é retido na pega do aplicador por um 
dispositivo adequado. Mantenha a pega do apli-
cador com a abertura para baixo e bata contra a 
base de trabalho, até o projéctil cair. Se o projéctil 
se partir, devido à sobrecarga, pode existir um frag-
mento do projéctil também no tubo guia. 

• Elimine o tubo guia e o projéctil usados.

• Limpe a haste, o transmissor de impulsos (com os 
anéis de vedação bem assentes) e a tampa para 
transmissor de impulsos com desinfectante à base 
de álcool. 

• Retire agora o novo tubo guia e o novo projéctil do 
kit de revisão.

• Coloque o tubo guia com pressão até ao encosto na 
abertura da haste. 

• Assegure-se de que a extremidade do tubo guia 
que contém as duas entradas de ar se encontra no 
sentido da pega do aplicador.

• Introduza o projéctil novo no tubo guia montado.

• À mão, enrosque bem a haste no aplicador. 

• Reaperte a haste com a chave de bocas. Agora, não 
deve ser possível soltar a haste manualmente.

• Volte a enroscar bem à haste a tampa para trans-
missor de impulsos com o transmissor de impulsos 
pretendido.

• Assegure-se de que as duas peças da tampa do 
transmissor de impulsos estão bem apertadas e a 
tampa para transmissor de impulsos está firmemente 
enroscada na haste.
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5.1.5 Troca de fusíveis
O suporte de fusíveis encontra-se na parte de trás do Intelect RPW Lite entre a 
ligação à rede e a tecla de ligação.

• A partir das intervenções, pressione para dentro as duas patilhas no suporte de 
fusíveis e puxe o suporte de fusíveis para fora da caixa.

1 2

1 e 2   Intervenções para a remoção 
do suporte de fusíveis

Imagem 5-1   Ligação à rede, tecla de ligação, suporte de fusíveis 

• Retire os fusíveis antigos do suporte de fusíveis.

• Substitua os fusíveis (T 8 AH / 250  VAC).

• Volte a deslizar o suporte de fusíveis na abertura da caixa, até ele encaixar.

5.2 Manutenção
Não é imprescindível uma manutenção preventiva. No entanto, as manutenções 
executadas regularmente podem contribuir para detectar a tempo os possíveis 
defeitos e aumentar a segurança e a vida útil do aparelho.

Consulte o seu representante de área sobre os serviços de manutenção.

5.3 Eliminação

Não são necessárias medidas especiais para a eliminação deste 
dispositivo médico. As leis e as normas específicas do país devem ser 
consideradas. Após o fim da vida útil do Intelect RPW Lite, o aparelho 
deve ser eliminado como sucata electrónica.

5.4 Reparação
A reparação de aparelhos defeituosos só pode ser realizada por pessoas autori-
zadas pelo fabricante e utilizando peças originais. As pessoas autorizadas podem 
pertencer a agentes ou representantes.
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5.5 Vida útil
A cada, aproximadamente, 1 milhão de impulsos, deve realizar-se uma revisão do 
aplicador (ver capítulo 5.1.4 Revisão do aplicador ), então: 

A vida útil de serviço média espectável (MTTF) conforme  
EN60601-1:2005 + A1:2012

 – Aprox. 5000 horas para o aparelho Intelect RPW Lite

 – 1 milhão de impulsos para o transmissor de impulsos

 – 5 milhões de impulsos para o aplicador

Em caso de assistência técnica, contacte o seu distribuidor local.

Após o fim da vida útil, o aparelho e os acessórios podem avariar. 

Um direito de garantia não existe para além das indicações fornecidas  
no capítulo 9 garantia e assistência técnica.

6 Localização de erros
Erro Causa possível Ajuda

Sem aplicação  
de impulsos

Tubo do aplicador  
com fugas ou ligado 
incorrectamente

Tubo guia montado ao 
contrário

Projéctil em falta
Projéctil bloqueado 

Compressor defeituoso

Interruptor de disparo

Verificar e, se necessário, solicitar  
a substituição da ligação

Desmontar o aplicador, rodar o tubo 
guia

Desmontar o aplicador, verificar o 
projéctil

Enviar o aparelho ou informar  
a assistência técnica

Enviar o aparelho ou informar  
a assistência técnica

O monitor  
não reage

O monitor está 
escuro

O aparelho não  
está ligado

Monitor defeituoso

Verificar o cabo de rede e ligar  
o aparelho

Enviar o aparelho ou informar a 
assistência técnica

O aplicador faz 
barulho durante 
o disparo de 
impulsos

As tampas para transmis-
sor de impulsos D20 estão 
soltas

Verificar as tampas para transmissor 
de impulsos e enroscar bem

O interruptor 
de disparo não 
funciona

Enviar o aparelho ou informar a 
assistência técnica
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7 Acessórios 
Aplicador »SPARROW« Chattanooga cinzento 30885-1

Aplicador »SPARROW« Chattanooga verde 30885-2

Kit de revisão 29104

Garrafa de gel de 250 ml 22601

Cabo de rede CEE 3 m 0.0032.012

Cabo de rede CH 3 m 13448-CH

Cabo de rede USA 0.0032.012-US

Cabo de rede China 2.5 m 13-7458-CN

Suporte do aplicador 30883

Tubo do aplicador standard 30890

Manual de instruções Chattanooga Intelect RPW Lite 30732

OBSERVAÇÃO

Para mais informações e dados de encomenda sobre os transmissores  
de impulsos, contacte o seu representante.
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8 Dados técnicos e conformidade

8.1 Dados técnicos 

Intelect RPW Lite

Tensão de entrada de rede 100 VAC  //    115 VAC  //       230 VAC 

Frequência de rede      60 Hz  //        60 Hz   //    50 - 60 Hz

Fusível de rede T8AH / 250 VAC 

Absorção de potência máx. 700 VA

Temperatura ambiente  
de funcionamento 10° – 35°C

Temperatura ambiente de 
armazenamento e transporte 0° – 60°C sem geada

Pressão atmosférica de  
funcionamento 800 – 1060 hPa

Pressão atmosférica de  
armazenamento e transporte 500 - 1060 hPa

Humidade do ar de funcionamento 5 – 55%, não condensante

Humidade do ar de armazenamento 
e transporte 5 – 95%, não condensante

Peso do aparelho de comando 10 kg 

Peso do aplicador 290 g

Medidas da caixa (LxAxP)  
(incl. Pega de transporte) 238 x 289 x 325 mm 

Classificação segundo MDD Aparelho da classe IIa

Reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas

OBSERVAÇÃO

A distribuição do dispositivo médico a terceiros deve ser considerada da 
seguinte forma:

 – A documentação completa do aparelho deve ser entregue com o dispo-
sitivo médico.

 – O dispositivo médico só pode ser utilizado noutro país se o respectivo 
dispositivo médico e as suas indicações forem aprovados nesse país.
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8.2 Placas	de	identificação	Intelect	RPW	Lite	

Imagem 8-1   230 V  115 V   100 V

8.3 Conformidade com as directivas

   

Este dispositivo médico está provido da marcação CE de acordo 
com a Medical Device Directive (MDD) 93/42/CEE.

8.4 Conformidade com as normas
Este aparelho corresponde às normas aplicáveis EN/IEC 60601-1, CAN  /  CSA-C22.2 
No.601.1, UL Std. No 60601-1.

Conforme EN/IEC 60601-1

-  Tipo de protecção contra descarga eléctrica:
    

Classe de protecção 2  
com terra funcional

-  Componente de aplicação do tipo BF

Os requisitos da norma de segurança do aparelho (“essential performance”)  
conforme IEC 60601-1 3rd edition:

 – O aparelho está livre de energia de ondas de pressão excessiva

estão cumpridos.

A característica de desempenho essencial para a segurança básica não pode ser 
prejudicada por interferências electromagnéticas.
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8.4.1 Directrizes CEM e declaração do fabricante

Directrizes e declaração do fabricante – Emissão electromagnética

O modelo Intelect RPW Lite foi concebido para o funcionamento no ambiente 
electromagnético abaixo indicado. O cliente ou o utilizador do Intelect RPW Lite deve 
certificar-se de que o aparelho é utilizado neste ambiente.
O comprimento máximo do cabo de rede para o aparelho é 3 m.

Medições das emissões 
de falha

Conformidade
Ambiente electromagnético - 

Directrizes

Emissões de AF de acordo 
com a norma CISPR 11

Grupo 1

O Intelect RPW Lite utiliza energia 
de AF exclusivamente para o seu 
funcionamento interno. Como 
tal, a sua emissão de AF é mínima 
e é improvável que interfira com 
os aparelhos electrónicos que se 
encontram próximos. 

Emissões de AF de acordo 
com a norma CISPR 11

Classe B
O Intelect RPW Lite é adequado para 
utilização em todas as instalações, 
incluindo as apropriadas para 
habitação, que estejam directamente 
ligadas a uma rede eléctrica pública, 
a qual também fornece electricidade 
a aparelhos utilizados para fins 
residenciais.

Emissões de oscilações 
harmónicas IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões de flutuações de 
tensão/flicker de acordo 
com a IEC 61000-3-3

Em conformidade

Emissões de AF conduzidas Classe B

Emissões de AF emitidas Classe B
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Directrizes e declarações do fabricante – Imunidade electromagnética

O modelo Intelect RPW Lite foi concebido para o funcionamento no ambiente electromagnético abaixo 
indicado. O cliente ou o utilizador do Intelect RPW Lite deve certificar-se de que o aparelho é utilizado 
neste ambiente.

Verificação	da	
resistência a 

interferências

Nível de teste  
IEC 60601

Nível de 
conformidade

Ambiente electromagnético - 
Directrizes

Descarga 
electrostática (ESD) 
de acordo com a 
norma IEC 61000-4-2

± 8kV Descarga dos 
contactos 
± 15kV Descarga 
de ar

± 8kV Descarga 
dos contactos 
± 15kV Descarga 
de ar

Os pisos devem ser de madeira ou 
de betão ou revestidos com azulejos 
de cerâmica. Se o piso for revestido 
com material sintético, a humidade 
relativa do ar deve ser de pelo  
menos 30%.

Grandeza 
perturbadora 
transitória rápida/ 
Bursts de acordo com 
IEC 61000-4-4

± 2kV para  
cabos de rede 
± 1kV para cabos 
de entrada e  
de saída

± 2kV para cabos 
de rede 
± 1kV para cabos 
de entrada e  
de saída

A qualidade da tensão de 
alimentação deve corresponder a 
uma típica área comercial  
ou hospitalar.

Tensões transitórias 
(Surges) de acordo 
com a IEC 61000-4-5

± 1kV Tensão 
inversa 
± 2kV tensão 
contínua

± 1kV Tensão 
inversa 
± 2kV tensão 
contínua

A qualidade da tensão de 
alimentação deve corresponder 
a uma típica área comercial ou 
hospitalar.

Quebras de tensão, 
interrupções 
instantâneas e 
oscilações da tensão 
de alimentação 
de acordo com a 
IEC 61000-4-11

< 5% UT(
1)

(> 95 % quebra  
de UT) por ½ e  
1 período

70 % UT

(30 % quebra de 
UT) por  
25/30 períodos

< 5 % UT

(> 95 % quebra de 
UT) por 250/300s

< 5% UT(
1)

(> 95 % quebra  
de UT) por ½ e  
1 período

70 % UT

(30 % quebra  
de UT) por  
25/30 períodos

< 5 % UT

(> 95 % quebra de 
UT) por 250/300s

A qualidade da tensão de 
alimentação deve corresponder 
a uma típica área comercial ou 
hospitalar. Caso seja necessário 
que o Intelect RPW Lite continue 
em funcionamento mesmo com 
interrupções na alimentação de 
energia, recomenda-se operar o 
Intelect RPW Lite a partir de uma 
fonte de alimentação ininterrupta.

Campo magnético  
na frequência  
de alimentação  
(50/60 Hz) de acordo 
com a IEC 61000-4-8

30 A/m N/A2

Os campos magnéticos na frequência 
de rede devem corresponder aos 
valores típicos vigentes em áreas 
comerciais e hospitalares.

1OBSERVAÇÃO UT é a tensão alternada da rede antes de utilizar o nível de teste

2OBSERVAÇÃO Não estão disponíveis quaisquer componentes no aparelho, que sejam 
sensíveis a campos magnéticos.
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Directrizes e declarações do fabricante – Imunidade electromagnética

O modelo Intelect RPW Lite foi concebido para o funcionamento no ambiente electromagnético abaixo 
indicado. O cliente ou o utilizador do Intelect RPW Lite deve certificar-se de que o aparelho é utilizado 
neste ambiente.

Verificação	da	
resistência a 

interferências

Nível de 
teste IEC 

60601

Nível de  
conformi-

dade
Ambiente electromagnético - Directrizes

Os aparelhos de radiocomunicação portáteis e 
móveis não devem ser utilizados na proximidade 
do Intelect RPW Lite ou das suas ligações, a 
uma distância inferior à distância de protecção 
recomendada, a qual é calculada de acordo com a 
fórmula aplicada à frequência de emissão.

Distância de segurança recomendada:

Grandezas 
perturbadoras de 
AF conduzidas,  
de acordo com a 
IEC 61000-4

3 VRMS/6VRMS 
150 kHz a  
80 MHz

3 VRMS/6VRMS 
150 kHz a  
80 MHz

d = 1,2√P

Grandezas 
perturbadoras de 
AF emitidas,  
de acordo com a 
IEC 61000-4-3

10 V/m 
80 MHz a  
2,7 GHz

10 V/m 
80 MHz a  
2,7 GHz

d = 1,2√P 
para 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P 
para 800 MHz a 2,7 GHz

Sendo P a potência nominal do emissor expressa 
em Watt (W), de acordo com as indicações 
do fabricante do emissor, e d a distância de 
protecção expressa em metros (m).

A intensidade de campo dos emissores de rádio 
fixos deve ser, em todas as frequências, e de 
acordo com as medições feitas no local a menor 
do que o nível de conformidade.b

Nas imediações de aparelhos 
com este símbolo, podem existir 
interferências.

OBSERVAÇÃO 1 Nos 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a gama mais alta de frequência

OBSERVAÇÃO 2 Estas directrizes não são aplicáveis a todos os casos. A propagação de grandezas 
electromagnéticas é influenciada pela absorção e pela reflexão de edifícios, objectos e pessoas.

a 
Em teoria, não é possível predeterminar de forma precisa a intensidade de campo de emissores 
estacionários como, por exemplo, estações locais de radiotelefones e aparelhos de radiocomunicação 
móveis, estações de rádio amadoras e emissoras de televisão e de rádio AM/FM. Para poder medir 
o campo electromagnético com relação a um emissor estacionário, recomenda-se uma medição no 
local. Quando a intensidade de campo medida no local do Intelect RPW Lite é superior ao nível de 
conformidade acima referido, o Intelect RPW Lite tem de ser observado quanto ao seu funcionamento 
normal em cada local de aplicação. Caso sejam observadas anomalias ao nível da potência, pode 
ser necessário implementar medidas suplementares, como por exemplo, a nova orientação ou nova 
localização do Intelect RPW Lite.

b 
Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser menor do que 10 V/m.
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Distâncias de protecção recomendadas entre aparelhos de comunicação de alta 
frequência móveis e portáteis e o Intelect RPW Lite 

O Intelect RPW Lite foi concebido para o funcionamento em ambientes electromagnéticos, nos quais as 
grandezas perturbadoras de AF emitidas são controladas. O operador ou o utilizador do Intelect RPW Lite 
pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas, mantendo as distâncias mínimas entre aparelhos de 
comunicação de AF (emissores) móveis e portáteis e o Intelect RPW Lite, como abaixo recomendado de 
acordo com a potência de saída máxima dos aparelhos de comunicação.

Potência 
nominal do 

emissor 
[W]

Distância de protecção de acordo com a frequência do emissor [m]

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz a 2,7 GHz
d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para emissores, cujas potências nominais não estejam listadas na tabela acima, a distância pode ser 
calculada utilizando a fórmula que corresponda à respectiva coluna, sendo que P é a potência nominal do 
emissor em Watt [W] de acordo com as indicações do fabricante do emissor.

OBSERVAÇÃO 1  
Para calcular a distância de segurança recomendada para emissores que actuem na gama de frequências 
de 80 MHz a 2,7 GHz, foi utilizado um factor adicional de 10/3 para reduzir a probabilidade de os 
aparelhos de comunicação móveis/portáteis, levados inadvertidamente à área do doente, provocarem 
interferências.

OBSERVAÇÃO 2  
Estas directrizes não são aplicáveis a todos os casos. A propagação de ondas electromagnéticas é 
influenciada pela absorção e pela reflexão de edifícios, objectos e pessoas.
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8.5 Certificações	

Imagem 8-2   Declaração de conformidade
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8.6 Símbolos e placas de aviso 
Os seguintes símbolos e placas estão colocados no Intelect RPW Lite:

Etiqueta Designação

 

Placa de identificação 230 V

 

Placa de identificação 115 V

 

Placa de identificação 100 V

  
Ler sempre o manual de instruções

Símbolo WEEE

Terra* 
(* nesta versão do aparelho, trata-se de uma  
terra funcional)

UDI (Unique Device Identification):
Código de barras na placa de identificação 
para a identificação legível na máquina do 
dispositivo médico

 Tabela 1-2    Labelling 
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9 Garantia e assistência técnica

AVISO! 

Não são permitidas manipulações no aparelho, no aplicador e nos transmis-
sores de impulsos. 
A abertura por conta própria, as reparações e as modificações no aparelho 
efectuadas por pessoas não autorizadas, desobrigam o fabricante de qualquer 
responsabilidade pela segurança de funcionamento do aparelho. Desse modo, 
durante o período de garantia, qualquer garantia perde a sua validade.

9.1 Garantia para o aparelho de comando

Dentro do prazo de dois anos a partir da entrega ou 20 milhões de impulsos, con-
forme o que ocorrer primeiro, efectuamos a substituição gratuita do material que 
se comprovar defeituoso ou de processamento deficiente. As peças de desgaste 
estão excluídas. 

A condição para o direito de garantia é o transporte ser sempre realizado com a 
placa de fundo para o transporte colocada correctamente.

Os custos de transporte e o risco de envio não podem ser assumidos neste caso. 

O transmissor de impulsos, o kit de revisão e o aplicador não são cobertos pela 
garantia porque são peças de desgaste.

9.2 Assistência técnica
Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, consulte o representante ou:

DJO France SAS    T: + 33 (0)5 59 52 86 90

Centre Européen de Fret   F: + 33 (0)5 59 52 86 91

3 rue de Bethar 

64990 Mouguerre

France
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Registo do aparelho
1 Identificação

N.º de inventário

Números de série:

Intelect RPW Lite:

Aplicador:

2 Fornecedor

Endereço:

_______________________________ Tel.: _________________________

_______________________________ Fax: _________________________

_______________________________ E-mail: _________________________

_______________________________ Telemóvel: ______________________

3 Formação do utilizador

Para a formação do utilizador, leia o capítulo 2.2.2 ForMação do utilizador.

4 Medidas de conservação

Name Position Signature

© 2019 DJO - 13-30732-PT - Rev A 03/2019

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY: 

DJO France SAS  |  Centre Européen de Fret  |  3 rue de Bethar  |  64990 Mouguerre  |  France

T: + 33 (0) 5 59 52 86 90  |  F: + 33 (0) 5 59 52 86 91

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
CH-8274 Tägerwilen
Switzerland
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