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Para obter as Instruções de Operação do Usuário 
completas, incluindo Cuidados, Advertências, Perigos, 
Indicações e Contraindicações, consulte o Manual do 
Usuário do Sistema de Terapia Clínica Intelect Neo, 
nº do item 13-7651 (Versão CD, nº do item 13-7652).

Para obter uma cópia, entre em contato com o 
representante local ou Atendimento ao Cliente DJO.
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O Módulo de Vácuo Neo é instalado na parte traseira do 
Carrinho do Sistema de Terapia Neo. Um cabo de fita é 
conectado à placa de circuito na parte traseira da Cabeça 
do Neo após a instalação da Unidade Principal. Consulte 
o Manual do Carrinho do Sistema de Terapia Neo, 
nº do item 13-7782 para obter as instruções de instalação 
adequadas do Carrinho.

NOTA: o Módulo de Vácuo Neo deve ser instalado apenas 
por prestadores de serviços autorizados pela DJO. 

NOTA: o módulo de Vácuo Neo não funcionará enquanto 
o Módulo de Estímulo não for instalado. 

Itens incluídos neste módulo:

Módulo de vácuo – PN 70006

•	 Mangueiras	de	vácuo	1	e	2
•	 Mangueiras	de	vácuo	3	e	4
•	 Eletrodos	de	60	mm	
•	 Esponjas	de	60	mm

Ferramentas necessárias (não incluídas): 

•	 Chave Phillips nº 2 

O	Sistema	foi	programado	para	reconhecer	o	novo	
módulo automaticamente. Portanto, não é necessária a 
instalação	ou	configuração	do	software.

Conclua	os	passos	a	seguir	para	instalar	o	módulo:

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

2.	 Remova	o	painel	traseiro	do	Carrinho.	
•	 Puxe	a	gaveta	superior	até	abrir.	Pressione	as	

abas	plásticas	em	ambas	as	corrediças	da	gaveta	
simultaneamente e em direções opostas, conforme 
indicado	na	corrediça.	Remova	totalmente	a	gaveta.

•	 Remova	os	quatro	(4)	parafusos	fixados	na	parte	
interna do Carrinho. Guarde-os para uso quando 
fixar o Módulo de Vácuo.

•	 Remova	o	painel	traseiro	do	Carrinho.

INSTALAÇÃO DO MÓDULO
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INSTALAÇÃO DO MÓDULO (CONTINUAÇÃO)

3.	 Remova	o	Painel	Traseiro	da	Cabeça	do	Neo.
•	 Remova	as	placas	de	ambos	os	lados	do	carrinho.
•	 Em cada lado do carrinho, remova os parafusos que 

fixam o painel traseiro ao corpo, conforme mostrado.

•	 Remova	o	puxador	removendo	os	dois	(2)	parafusos	
próximos à parte traseira do dispositivo em cada 
lateral do puxador.

•	 Remova	o	painel	traseiro	da	Cabeça	do	Neo.

4.	 Insira	o	Módulo	de	Vácuo	no	Carrinho,	conforme	
mostrado. 

•	 Fixe o Módulo de Vácuo com os quatro parafusos 
Phillips nº 2 removidos do painel traseiro no Passo 2.

5. Passe o Cabo de Fita até o conector na placa de 
circuito,	conecte-o	e	prenda-o	com	grampos	de	
fixação, conforme mostrado.

•	 Se necessário, remova o cabo entre a fonte de 
alimentação e a placa antes de prender o cabo de 
fita no Módulo de Vácuo. Conecte novamente a 
fonte de alimentação e os fios da placa depois de 
prender o cabo de fita no Módulo de Vácuo.
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•	 Leia, entenda e pratique as precauções e as instruções de operação. Conheça as 
limitações e riscos associados com o uso de qualquer estímulo elétrico. Observe 
os adesivos de precaução e operação colocados na unidade.

•	 NÃO opere essa unidade em um ambiente onde outros dispositivos que possam 
intencionalmente irradiar energia eletromagnética de forma não blindada 
estejam sendo utilizados.

•	 Todas as modalidades devem ser rotineiramente verificadas antes de cada uso 
para determinar que todos os controles estão funcionando normalmente e, 
especialmente, que a intensidade do controle se ajusta adequadamente à 
intensidade da saída de energia ultrassônica de forma estável. Além disso, 
determine que o controle de tempo do tratamento encerra de fato a saída de 
energia ultrassônica quando o tempo atinge o zero.

•	 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.

CUIDADO

ADVERTÊNCIA

6.	 Fixe	novamente	o	Painel	Traseiro	na	Cabeça	do	
Neo. Fixe o painel traseiro ao corpo com os dois (2) 
parafusos que foram removidos no Passo 3. 

7. Coloque novamente o puxador e fixe-o com os quatro 
(4)	parafusos	que	foram	removidos	no	Passo	3.

8. Coloque novamente as placas em ambos os 
lados da Cabeça do Neo. Consulte o Manual do 
Usuário do Sistema de Terapia Clínica Intelect Neo, 
nº	do	item	13-7651,	para	obter	as	instruções	de	
instalação das placas.

9. Substitua a Gaveta.

10.	Conecte	novamente	o	cabo	de	alimentação	na	parte	
traseira do dispositivo.

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

•	 Deixar de usar e manter o sistema Intelect® Neo, seus módulos e acessórios de 
acordo com as instruções aqui descritas anula a garantia.

•	 NÃO deixe que materiais estranhos, líquidos e produtos de limpeza entrem na 
unidade, incluindo, entre outros, líquidos inflamáveis, água e objetos metálicos 
que entram na unidade a fim de evitar danos, mau funcionamento, choque 
elétrico ou lesões pessoais.

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

•	 O Sistema de Terapia Clínica Intelect® Neo não foi desenvolvido para impedir a 
entrada de água e líquidos. A entrada de água e líquidos pode provocar o mau 
funcionamento dos componentes internos do sistema e, consequentemente, 
criar um risco de lesão ao paciente.

•	 O Módulo do Eletrodo a Vácuo Intelect® Neo foi desenvolvido para operar apenas 
quando instalado adequadamente no Carrinho do sistema de Terapia Clínica 
Intelect® Neo.

•	 Antes de cada uso, inspecione a ventosa do eletrodo e as mangueiras para 
verificar se há rachaduras e danos que podem impedir que o vácuo fixe os 
eletrodos com segurança.

•	 Esvazie o reservatório de água do módulo do eletrodo a vácuo regularmente para 
prevenir o acúmulo excessivo de água na esponja do eletrodo.

•	 É necessário fazer um enxágue periódico no sistema e reservatório para manter a 
funcionalidade de fábrica do módulo de eletrodo a vácuo. Consulte a Seção de 
Manutenção deste manual para ver as instruções adequadas.

•	 Leia 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.

•	 Tome cuidado ao operar esse equipamento perto de outros equipamentos. 
Pode ocorrer interferência eletromagnética ou de outro tipo neste equipamento 
ou nos demais. Tente minimizar a interferência não usando outros 
equipamentos em conjunto com esse.

•	 Esse dispositivo deve ser mantido fora do alcance de crianças.

•	 O uso de acessórios diferentes dos especificados neste Manual do Usuário pode 
aumentar as emissões elétricas e diminuir a imunidade elétrica do dispositivo.

•	 NÃO opere essa unidade em um ambiente onde outros dispositivos que possam 
intencionalmente irradiar energia eletromagnética de forma não blindada 
estejam sendo utilizados.

•	 Esponjas, eletrodos e mangueiras contaminados podem provocar infecções.
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•	 O uso de esponja ou eletrodos contaminados com corrosão com o sistema a 
vácuo pode resultar em possível infecção ou irritação cutânea.

•	 Limpe as esponjas, eletrodos e mangueiras de vácuo antes de cada uso, caso 
contrário, poderá ocorrer contaminação cruzada e infecção.

•	 Interrompa o tratamento imediatamente se o paciente sentir desconforto ou dor.

•	 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.

•	 Desconecte o sistema da fonte de alimentação antes de tentar realizar qualquer 
procedimento de manutenção, instalação, remoção ou substituição a fim de 
evitar choque elétrico e possíveis danos ao sistema.

•	 Os eletrodos a vácuo não devem ser usados em pacientes com pele fina e seca. 
O vácuo pode provocar dificuldade de contato e hematomas.

•	 Os eletrodos a vácuo não são adequados para pacientes que estão tomando 
esteroides devido à alta probabilidade de hematomas.

•	 Manuseie, limpe e descarte os componentes e acessórios que 
entraram em contato com fluidos corporais de acordo com as 
regras, regulamentações e procedimentos nacionais, locais e da 
fábrica. 

•	 Os solventes de adesivos e soluções inflamáveis usados para 
limpeza e desinfecção devem ter tempo para evaporar antes da 
unidade ser utilizada.

•	 O dispositivo não foi desenvolvido para ser usado em ambiente rico 
em oxigênio. Há risco de explosão se o dispositivo for usado na 
presença de misturas anestésicas inflamáveis com o ar, oxigênio e 
óxido nitroso.

PERIGOADVERTÊNCIA


