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Para obter as Instruções de Operação do Usuário 
completas, incluindo Cuidados, Avisos, Perigos, 
Indicações e Contraindicações, consulte os 
Manuais do Usuário. 

•	 Comércio Interno, apenas nos EUA, consultar 
o Manual do Usuário do Sistema de Terapia 
Clínica Vectra Neo, Item Nº 13-7646  
(Versão CD, item Nº 13-7647). 

•	 Comércio Externo, consultar o Manual do 
Usuário do Sistema de Terapia Clínica Intelect 
Neo, Item Nº 13-7651 (Versão CD,  
item Nº 13-7652).

•	 Para obter uma cópia, entre em contato com 
o representante local ou Atendimento ao 
Cliente DJO.
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Módulo EMG + Canal de Estímulo Neo 1 e 2

Instale o módulo a partir do lado esquerdo (quando 
voltado para a tela) da unidade. 

O Módulo EMG + Canal de Estímulo Neo 1 e 2 foi 
projetado para uso apenas com os Sistemas de Terapia 
Vectra Neo ou Intelect Neo.

Itens incluídos neste módulo:

Módulo de Eletroterapia Canais 1/2 – PN 70000

•	 Módulo	de	Estímulo
•	 Fios	condutores
•	 Eletrodos	Descartáveis	Redondos	(1	pacote	com	4)	
DURA-STICK®	de	2	pol.	(5	cm)

•	 Placas	dianteiras	(para	cobrir	o	módulo	após	inserido)

Módulo de Eletroterapia Canais 1/2 + sEMG – 
PN 70004

•	 Módulo	de	estímulo	(2	canais	Stim	com	sEMG)
•	 Fios	condutores	sEMG
•	 Eletrodos	descartáveis	DURA-STICK®	 
de	2	pol.	(5	cm)	(2	embalagens	de	4	unidades)

•	 Placas	dianteiras	(para	cobrir	o	módulo	após	inserido)

Ferramentas	necessárias	(não	inclusas):	

•	 Chave	Phillips	Nº	2	
•	 Chave	de	fenda	padrão

O	sistema	é	programado	para	reconhecer	
automaticamente	o	novo	Módulo,	portanto,	não	há	
necessidade	de	um	software	de	instalação.

Complete	as	seguintes	etapas	para	instalar	o	módulo:

1.	 Desligue	o	dispositivo.	Remova	o	cabo	de	energia	da	
parte posterior do dispositivo.

2.	 Remova	a	placa	dianteira	vazia	do	segundo	slot	
da frente nos lados esquerdo e direito da unidade. 
Insira	uma	chave	de	fenda	padrão	no	slot	superior,	
pressionando	levemente.	Puxe	a	placa	dianteira.	

3.	 O	segundo	slot	está	ilustradado	abaixo,	mas	a	técnica	
é a mesma para todos os módulos.

4.	 O	módulo	é	inserido	no	lado	esquerdo	no	segundo	
slot, como mostrado. Cuidadosamente, insira o 
módulo	no	slot,	com	os	32	pinos	(2	x	16)	voltados	para	
frente. 

5.	 Ajuste	o	módulo	no	lugar	com	uma	leve	pressão	até	
que você sinta o fim do deslocamento.

INSTALAÇÃO DO MÓDULO
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Módulo EMG + Canal de Estímulo Neo 1 e 2

INSTALAÇÃO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

Inserção do Cabo

Abaixo	está	mostrado	o	local	de	Inserção	do	Cabo

Para	obter	as	Instruções	de	Operação	do	Usuário	
completas,	incluindo	Cuidados,	Avisos,	Perigos,	Indicações	
e	Contraindicações,	consulte	os	respectivos	Manuais	do	
Usuário.	

•	 Comércio	Interno,	apenas	nos	EUA,	consultar	 
o	Manual	do	Usuário	do	Sistema	de	Terapia	Clínica	
Vectra	Neo,	item	Nº	13-7646	(Versão	CD,	item	 
Nº	13-7647).	

•	 Comércio	Externo,	consultar	o	Manual	do	Usuário	 
do Sistema de Terapia Clínica Intelect Neo, Item  
Nº	13-7651	(Versão	CD,	item	Nº	13-7652).

•	 Para	obter	uma	cópia,	entre	em	contato	com	o	
representante	local	ou	Atendimento	ao	Cliente	DJO.

6.	 Usando	uma	chave	Phillips	Nº	2,	fixe	o	módulo	com	
o	parafuso	de	8-32	x	5/16"	na	aba	inferior,	como	
mostrado.

7.	 Coloque	a	placa	dianteira	com	as	aberturas	para	
conexão,	fornecidas	com	o	módulo,	nos	lados	
Esquerdo	e	Direito	na	parte	inferior	e	encaixe	no	lugar,	
como	mostrado.	Coloque	uma	placa	dianteira	vazia	no	
lado	Direito.

8.	 Conecte	a	unidade	na	tomada	e	pressione	o	botão	
de	energia.	Permita	que	a	unidade	inicialize	e	então	
verifique se o módulo recém instalado é mostrado 
como disponível na tela Home.
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Módulo EMG + Canal de Estímulo Neo 1 e 2

•	 Essa unidade deve ser operada em 10°C a 45°C e com 0% a 90% de Umidade 
Relativa. Essa unidade deve ser transportada e armazenada em 0°C a 60°C e com 0% 
a 95% de Umidade Relativa.

•	 O dispositivo foi projetado para estar em conformidade com os padrões de segurança 
eletromagnética. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode 
causar interferências nocivas a outros dispositivos presentes no local. Contudo, não há 
garantia de que não ocorrerá interferência em determinada instalação. A interferência 
nociva a outros dispositivos pode ser determinada ligando e desligando esse 
equipamento. Tente corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes opções:

- Reposicione ou troque o dispositivo receptor de lugar.
- Aumente o espaço entre os equipamentos.
- Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente 

daquele em que o outro dispositivo está conectado e consulte o técnico 
de assistência de campo da fábrica para obter ajuda.

- Consulte o representante autorizado da DJO para obter ajuda.

•	 Não opere essa unidade quando estiver conectada a qualquer outra unidade que não 
seja uma unidade ou acessório da DJO, especificamente descritos nos manuais do 
usuário ou de serviço.

•	 NÃO desmonte, modifique ou remodele a unidade nem os acessórios. Isso pode causar 
danos à unidade, mau funcionamento, choque elétrico, incêndio ou lesões pessoais.

•	 NÃO permita que materiais externos, líquidos ou agentes de limpeza entrem na 
unidade, incluindo, entre outros, inflamáveis, água e objetos metálicos a fim de 
evitar danos à unidade, mau funcionamento, choque elétrico, fogo ou lesão pessoal.

•	 Se você tiver dificuldades para operar a unidade após revisar cuidadosamente esse 
manual do usuário, entre em contato com seu representante da DJO para obter 
assistência.

CUIDADO

ADVERTÊNCIA

•	 O estímulo fornecido pelas ondas TENS deste dispositivo, em certas 
configurações, fornecerá uma carga de 25 microcoulombs (µC) ou 
superior por pulso e pode ser suficiente para causar eletrocussão. 
Uma corrente elétrica desta magnitude não deve fluir pelo tórax, 
pois pode causar arritmia cardíaca.

•	 Assegure-se	de	ter	lido	todas	as	instruções	de	operação	antes	de	tratar	o	
paciente.

•	 Verifique	se	a	unidade	está	eletricamente	aterrada,	conecte-a	apenas	a	uma	
tomada com aterramento elétrico, de acordo com os códigos de eletricidade 
locais e nacionais aplicáveis.

•	 Deve	ser	tomado	cuidado	ao	operar	esse	equipamento	próximo	a	outro	
equipamento. Interferência eletromagnética ou outra interferência pode 
ocorrer a esse ou ao outro equipamento. Tente minimizar esta interferência 
não usando outro equipamento em conjunto com este.

•	 A	segurança	das	ondas	TENS	para	uso	durante	a	gravidez	ou	parto	não	foi	
estabelecida.

•	 TENS	não	é	eficaz	para	dor	de	origem	central.	(Isto	inclui	cefaleia).
•	 As	ondas	TENS	não	possuem	valor	curativo.
•	 Equipamentos	de	monitoramento	eletrônico	(como	monitores	de	ECG	e	

alarmes de ECG) podem não operar adequadamente quando o estímulo 
elétrico estiver em uso.

•	 TENS	é	um	tratamento	sintomático	e,	como	tal,	suprime	a	sensação	da	dor	
que de outra forma serviria como um mecanismo de proteção.

•	 Eletrodos	e	fios	condutores	contaminados	podem	levar	à	infecção.
•	 O	uso	de	eletrodos	com	gel	à	base	de	água	degradado	pode	resultar	em	

infecção à pele queimada.
•	 A	reutilização	de	eletrodos	em	diversos	pacientes	pode	levar	à	infecção.
•	 Termine	o	tratamento	imediatamente	se	o	paciente	apresentar	desconforto	

ou dor.
•	 Estimuladores	de	músculos	devem	ser	usados	apenas	com	os	fios	e	eletrodos	

recomendados pelo fabricante.
•	 Caso	ocorra	uma	mensagem	de	erro	de	300-Level	ou	200-Level	que	não	possa	

ser resolvida, interrompa imediatamente o uso do sistema e entre em contato 
com o revendedor ou DJO para obter assistência. Os Erros e Advertências 
nessas categorias indicam um problema interno do sistema, que deve ser 
testado pela DJO ou Técnico Treinado antes de qualquer outra operação ou uso 
do sistema.

- O uso de um sistema que indica Erro ou Advertência nessas categorias 
pode ocasionar risco de lesão ao paciente e ao usuário ou danos severos 
internos do sistema.

•	 NÃO	ligue	a	unidade	a	um	fornecimento	elétrico	sem	verificar	primeiro	se	
a fonte de alimentação possui a voltagem correta. Uma voltagem incorreta 
pode causar danos à unidade, mau funcionamento, choque elétrico, fogo ou 
lesão pessoal. Sua unidade foi construída para operar apenas na voltagem 
elétrica	especificada	na	Classificação	da	Voltagem	e	Placa	do	Número	de	Série.

- Entre em contato com seu representante da DJO se a unidade não estiver 
adequadamente classificada.

•	 Mantenha	os	eletrodos	separados	durante	o	tratamento.	Se	os	eletrodos	
entrarem em contato, pode resultar em estímulo impróprio ou queimaduras 
na pele.

•	 Efeitos	a	longo	prazo	do	estímulo	elétrico	crônico	são	desconhecidos.
•	 O	estímulo	não	deve	ser	aplicado	na	parte	anterior	do	pescoço	ou	boca.	

Podem	ocorrer	espasmos	graves	dos	músculos	da	laringe	e	da	faringe,	e	a	
contração pode ser forte o suficiente para fechar as vias aéreas ou causar 
dificuldade de respiração.

•	 O	estímulo	não	deve	ser	aplicado	transtoracicamente,	pois	a	introdução	de	
corrente elétrica no coração pode causar arritmia cardíaca.

•	 O	estímulo	não	deve	ser	aplicado	em	áreas	inchadas,	infectadas	e	inflamadas	
ou erupções cutâneas, como, flebite, tromboflebite, veias varicosas, etc.

•	 O	estímulo	não	deve	ser	aplicado	em,	ou	próximo	à,	lesões	cancerosas.
•	 A	densidade	da	corrente	de	saída	da	eletroterapia	está	relacionada	com	

o tamanho do eletrodo. A aplicação imprópria pode resultar em lesão ao 
paciente.	Em	caso	de	dúvida	com	relação	ao	tamanho	apropriado	do	eletrodo,	
consulte um clínico licenciado antes da sessão de terapia.

•	 A	densidade	da	corrente	de	saída	está	relacionada	com	o	tamanho	do	
eletrodo. A aplicação imprópria pode resultar em lesão ao paciente. Em caso 
de	dúvida	com	relação	ao	tamanho	apropriado	do	eletrodo,	consulte	um	
clínico licenciado antes da sessão de terapia.

PERIGO


