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MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

INTRODUÇÃO

Este manual se destina aos usuários do Intelect® Mobile 2. 

Contém informações gerais sobre o funcionamento, práticas 

de precaução e manutenção.

Para maximizar o uso, eficiência e vida do sistema, leia este 

manual meticulosamente e se familiarize com os controles e 

acessórios antes de trabalhar com o sistema.

Além da informação acima, este manual contém instruções 

de manutenção e instalação para o módulo de Vácuo e 

Carrinho opcional para os usuários do Intelect® Mobile 2.

Antes de administrar qualquer tratamento a um paciente, 

os usuários deste equipamento devem ler, compreender 

e seguir a informação existente neste manual para cada 

modo de tratamento disponível, bem como as indicações, 

contraindicações, advertências, avisos e perigos. Consulte 

outros recursos para informação adicional em relação à 

aplicação de eletroterapia e ultrassom.

PERFIL DO USUÁRIO PREVISTO

O usuário previsto deste dispositivo é um profissional 

médico licenciado. O usuário deve conseguir:

• Ler e compreender o manual do operador, avisos, 

precauções e perigos.

• Perceber os sinais auditivos e visuais.

• Ler e compreender indicações e contraindicações do 

dispositivo

AMBIENTE PREVISTO DE USO

Prevê-se que o dispositivo seja operado em clínicas e em 

localizações de tratamento remotas. As condições clínicas 

previstas para uso são um cenário clínico normal, incluindo 

clínicas quiropráticas, clínicas de fisioterapia, espaços de 

treino esportivo ou outros cenários de reabilitação. A 

habitação do paciente também será um cenário de uso 

frequente onde o médico trata o paciente em seu ambiente 

caseiro.

PRÓLOGO

NOTA: Neste manual, as indicações «NOTA» fornecem 
informação útil relativa à área específica da função que 
é descrita.

ATENÇÃO
Um texto com indicação de «ATENÇÃO» explica possíveis 

infrações de segurança que podem causar lesões ou danos 

menores ou moderados no equipamento.

Um texto com indicação de «AVISO» explica possíveis 

infrações de segurança que podem causar lesões e danos 

graves no equipamento.

Um texto com indicação de «PERIGO» explicará possíveis 

infrações de segurança que são situações de perigo iminente 

que resultará em morte ou ferimentos graves.

As instruções de precaução que estão nesta seção e neste 

manual são indicadas por símbolos específicos. Tem de 

compreender estes símbolos e suas definições antes 

de trabalhar com este equipamento. A definição destes 

símbolos é a seguinte:

INSTRUÇÕES DE PRECAUÇÃO

AVISO

PERIGO

USO PREVISTO

O dispositivo Intelect Mobile 2 será usado para fornecer 

uma série de modalidades ao paciente, estímulo elétrico e 

de ultrassons oferecido como terapias autônomas ou em 

combinação.
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MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

INTRODUÇÃO

TERMINOLOGIA GERAL

O que se segue são definições da terminologia usada neste manual. Estude estes termos para se familiarizar com eles para uma 

operação do sistema e funcionalidade de controle mais fáceis do Intelect® Mobile 2.

SÍMBOLOS DO SOFTWARE DO SISTEMA

Página Inicial

Voltar à tela anterior

Configurações

Indica que uma Unidade Flash USB está Inserida

Indica o Nível de Bateria

Indica que pode visualizar mais conteúdo se deslizar 

na vertical

Indica que pode visualizar mais conteúdo se deslizar 

na horizontal

Indica que pode visualizar mais conteúdo se 

continuar lendo

Fechar janela / sair da tela cheia

Confirmar

Salvar Dados

Editar

Diretrizes / Atribuir a

Informação sobre dor

Executar novamente

Sair

 
Exportar

Importar

Eliminar

Eliminar tudo

Parar tratamento

Estimulação

Atalho

SPS (Configuração de Parâmetro Sugerido)

Protocolos Personalizados

Dados do Tratamento

Recursos Clínicos
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INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DAS MARCAÇÕES DO DISPOSITIVO

As marcações na unidade são uma garantia de sua conformidade com os mais altos padrões aplicáveis de compatibilidade 

eletromagnética e segurança de equipamento médico e em conformidade com a ISO 7010 e ISO15-223-1 Pode surgir uma ou 

mais das seguintes marcações no dispositivo:

Consultar o Folheto do Manual de Instruções

Aviso, Atenção ou Perigo

Equipamento Elétrico de Tipo BF

Estimulação

Play

Pausa

ON/OFF

Fabricante 

Data de fabricação 

Número do catálogo 

Número de série 

Frágil, manusear com cuidado 

Esta parte para cima 

Manter seco 

Intervalo de Temperatura 

Amplitude de Umidade Relativa

Amplitude de Pressão Atmosférica

Agência do teste 

Marcação CE de Conformidade com número do 

organismo notificado

Corrente alternada

Equipamento de classe II

IP21

Equipamento de frequência de rádio

Conformidade com a Diretiva REEE

Validade

Número do lote

Amplitude do US modulada

DM

MARCAÇÕES DO MÓDULO DE VÁCUO

Ligação do dispositivo ao vácuo canal 1 1 2

Ligação do dispositivo ao vácuo canal 2 1 2

Polaridade +/- Canal 1

1 2

Polaridade +/- Canal 2

1 2



8 PT

MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

 INDICAÇÕES DE USO

INDICAÇÕES

TENS (Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea)

• Alívio sintomático da dor crônica

• Gerenciamento da dor pós-operatória

 

NMES (Estimulação Elétrica Neuromuscular)

• Reeducação do músculo

• Maior suprimento sanguíneo local

• Relaxamento dos espasmos musculares

• Manutenção/aumento da amplitude de movimentos

CONTRAINDICAÇÕES

O Intelect® Mobile 2 NÃO deve ser usado nas seguintes 

condições:

• Não usar para alívio sintomático da dor local, a menos 

que se estabeleça a etiologia ou a menos que uma 

síndrome de dor tenha sido diagnosticada.

• Não usar quando houver lesões cancerígenas na área 

de tratamento.

• Não aplicar estímulos em áreas inchadas, infectadas, 

inflamadas ou em erupções na pele (ex.: flebite, 

tromboflebite, veias varicosas, etc.).

• Não usar quando se suspeita ou tem a certeza que o 

paciente tem uma doença infeciosa e/ou uma doença 

em que é aconselhável, com objetivos médicos gerais, 

suprimir o calor ou febres.

• Não colocar eletrodos na região do seio carotídeo 

(zona anterior do pescoço) ou transcerebralmente 

(pela cabeça).

• Não usar em grávidas. Não se estabeleceu segurança 

no uso de estímulo elétrico terapêutico durante a 

gravidez.

• Não usar o Intelect® Mobile 2 em pacientes que 

têm ou tiveram marcapassos de demanda cardíaca 

de neuroestimulação implantáveis, Cardioversor 

Desfibrilador Implantável ou outros dispositivos 

eletrônicos implantáveis.

• Não usar o Intelect® Mobile 2 em pacientes com 

dispositivos médicos eletromecânicos colocados no 

corpo, como bomba de insulina.

• Não usar este sistema em um cenário de RM ou TC. 

O Intelect® Mobile 2, seus componentes e acessórios 

não devem estar presentes em um cenário de RM ou 

TC.

• Não aplicar estimulação no tórax nem no peito 

porque a introdução de corrente elétrica no coração 

pode provocar arritmia cardíaca.

• Não aplicar estimulação na área anterior do pescoço 

nem na boca. Podem ocorrer espasmos graves 

dos músculos da laringe e faringe e as contrações 

podem ser suficientemente fortes para fechar as vias 

respiratórias ou provocar dificuldades respiratórias.

INDICAÇÕES DE ELETROTERAPIA
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 INDICAÇÕES DE USO

PRECAUÇÕES ADICIONAIS

• Atenção aos pacientes com problemas cardíacos 

suspeitos ou diagnosticados.

• Atenção aos pacientes com epilepsia suspeita ou 

diagnosticada.

• Atenção na presença do seguinte:

 » Quando há tendência para hemorragia após 

um trauma ou fratura agudo(a)

 » Após procedimentos cirúrgicos recentes 

quando a contração muscular pode perturbar 

o processo de cicatrização

 » Em um útero a menstruar ou de uma grávida

 » Em áreas da pele que não têm sensibilidade 

normal

• Os estimuladores de músculos elétricos devem ser 

usados apenas com os fios condutores e eletrodos 

recomendados para uso por parte do fabricante.

• Com formas de onda TENS, podem ocorrer casos 

isolados de irritação da pele no local da colocação do 

eletrodo após uma aplicação longa.

• O gerenciamento efetivo da dor por formas de onda 

TENS depende bastante da seleção de uma pessoa 

qualificada em gerenciamento da dor pelo paciente.

INDICAÇÕES DE ELETROTERAPIA (CONTINUAÇÃO)

EFEITOS NOCIVOS

• Foi registrada irritação da pele e queimaduras sob os 

eletrodos com o uso de estimuladores de músculos 

elétricos. Normalmente, a irritação pode ser reduzida 

usando um meio condutor alternativo ou um local 

alternativo do eletrodo.

• Os potenciais efeitos nocivos com TENS são irritação 

da pele e queimaduras sob os eletrodos 

Nota: 1. A irritação da pele e as queimaduras sob os eletrodos podem 
ser reduzidas ou evitadas usando um tamanho adequado do eletrodo e 
garantindo uma qualidade perfeita do contato. Se tiver alguma dúvida 
sobre o tamanho adequado do eletrodo, consulte um médico licenciado 
antes da sessão de terapia.

2. Algumas pessoas, com pele bastante sensível, podem ter 
vermelhidão sob os eletrodos após uma sessão. Geralmente, esta 
vermelhidão é totalmente inofensiva e costuma desaparecer passados 
10 a 20 minutos. Contudo, não inicie outra sessão de estimulação na 
mesma área se a vermelhidão ainda estiver visível
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DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Intelect® Mobile 2 COMBO é um sistema de terapia de 

ultrassom, eletroterapia de dois canais e Combinação usado 

com ou sem um Carrinho opcional, permitindo a inclusão 

de um módulo de Vácuo. Este equipamento deve ser usado 

apenas mediante prescrição e supervisão de um médico 

licenciado.

COMPONENTES

Nestas instruções, os termos «esquerda» e «direita» se 

referindo aos lados da máquina são da perspectiva de um 

usuário de frente para a unidade.

Os componentes do Intelect® Mobile 2 COMBO são 

apresentados abaixo.

CABEÇA

CARRINHO

MÓDULO DA BATERIA (OPCIONAL)

A bateria é uma bateria de Li-Ion recarregável de 18V 

3350mAh 

MÓDULO DE VÁCUO (OPCIONAL)
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DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

INTERFACE DO OPERADOR

4. Interruptor ON/OFF (só está ativo quando ligado à rede 

elétrica)

5. Suporte do Aplicador de Ultrassom, lado esquerdo e 

direito 

6. Conector da fonte de alimentação

7. Tampa da bateria 

8. Porta da Unidade Flash USB 

9. Fixação magnética ao carrinho

10. Cobertura de vácuo

11. Alça do dispositivo

A Interface do Operador Intelect® Mobile 2 COMBO contém 

todas as funções e controles necessários para acesso do 

operador a todos os serviços, modalidades e parâmetros do 

operador para modificação e configuração do sistema. Tela 

táctil e a cores

1.  Mostrador de ajuste

2. Tecla Play/pause (Play/pausa)

3. Tecla «On/Off» Clicar na tecla e manter a pressão (2 s) 

para desligar o dispositivo.

Alça

Tela Tátil a Cores

Tecla Play / pause (Play / pausa)

Mostrador de ajuste

Suporte do aplicador de ultrassom 

Tecla «On/Off»

Conectores do aplicador 
de ultrassom

Conectores do fio condutor 
para eletroestimulação

Botão ON / OFF apenas 
ativo na rede elétrica

Porta USB para 
atualização do 
software

Conector da fonte  
de alimentação

Tampa da bateria Cobertura de vácuo
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DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1 2

Ligação do dispositivo ao vácuo canal 2Ligação do dispositivo ao vácuo canal 1

Polaridade +/- Canal 1 Polaridade +/- Canal 2

INTERFACE DO OPERADOR DO MÓDULO DE VÁCUO

Reservatório
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ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS

ATENÇÃO

• Esta unidade deve ser operada de +5°C a +40°C e 15% a 90% de Umidade Relativa. A unidade deve ser transportada e 

armazenada de -20°C a +60°C e 10% a 90% de Umidade Relativa. 

• Usar peças ou materiais que não pertençam à DJO pode degradar a segurança mínima.

• Ligar a esta unidade apenas artigos e equipamento que foram especificados nestas IU como parte do SISTEMA ME ou 

que foram especificados como sendo compatíveis com o SISTEMA ME.

• NÃO desmontar, modificar ou remodelar a unidade ou os acessórios. Isto pode provocar danos na unidade, mau 

funcionamento, choque elétrico, incêndio ou lesões corporais. 

• NÃO deixar materiais estranhos, líquidos ou agentes de limpeza entrar na unidade, incluindo, designadamente, 

inflamáveis, água e objetos metálicos para prevenir danos na unidade, mau funcionamento, choque elétrico, incêndio ou 

lesões corporais. 

• Antes de cada uso, inspecionar os cabos do Aplicador, cabos de Estimulação e conectores associados.

• Antes de cada uso, inspecionar as Ventosas do Eletrodo de Vácuo e Cabos Condutores em busca de fissuras e danos que 

podem não permitir que o vácuo prenda bem os eletrodos.

• Deve haver sempre cuidado com densidades de corrente superiores a 2mA/cm². 

• Não há peças reparáveis pelo usuário dentro da unidade. Se ocorrer um mau funcionamento, deixar imediatamente de 

usar e consultar o revendedor para um serviço de reparo. 

• Em caso de dispositivo não usado com a bateria incorporada, é recomendável a ligação do dispositivo uma vez a cada 4 

meses para recarregar a bateria.

• Para formas de onda com um componente DC:

 » Não depilar a área de aplicação dos eletrodos

 » Avisar o paciente que uma sensação de formigueiro sob os eletrodos é normal e não está relacionada com o risco 

de queimadura. 

 » Enxaguar bem a área do tratamento com água corrente imediatamente após o tratamento 
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ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS

AVISO

• Este dispositivo só deve ser usado sob supervisão contínua de um médico ou profissional licenciado. 
• Esponjas, eletrodos, fios condutores e gel contaminados podem provocar infecção. 
• O uso de eletrodos em vários pacientes pode provocar infecção.
• Não aplicar o tratamento de eletroestimulação durante um banho, duche, sauna...
• NÃO operar o Intelect® Mobile 2 nas proximidades ou no cenário de um sistema de diatermia por ultrassons. 
• NÃO operar o Intelect® Mobile 2 nas proximidades ou no cenário de qualquer sistema de diatermia por onda curta de RF 

e micro-ondas. 
• NÃO operar esta unidade em ambiente onde estão sendo usados outros dispositivos que intencionalmente irradiam 

energia eletromagnética de forma desprotegida. 
• O equipamento elétrico e eletrônico (como monitores de ECG e alarmes de ECG) podem não funcionar bem quando se 

usa estimulação elétrica.
• Uma ligação em simultâneo de um PACIENTE a um EQUIPAMENTO ME cirúrgico de alta frequência pode provocar 

queimaduras no local dos eletrodos do ESTIMULADOR e possíveis danos ao ESTIMULADOR. 
• O equipamento de comunicações de FR portáteis deve ser usado a, pelo menos, 30 cm (12 polegadas) de qualquer 

parte do Intelect Mobile 2, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer degradação do 
desempenho deste equipamento.

• O uso de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento 
pode provocar maiores emissões eletromagnéticas ou a diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e 
provocar mau funcionamento.

• A substituição da bateria por pessoal sem treinamento adequado pode provocar um incêndio ou explosão. Leia 
cuidadosamente as instruções de substituição da bateria nas IU do Mobile 2 antes de tentar substituir a bateria.

• O dispositivo foi desenvolvido para cumprir as normas de segurança eletromagnéticas. Este equipamento gera, usa e 
pode irradiar energia de radiofrequência pelo que, se não for instalado e usado de acordo com as instruções de uso, pode 
causar interferências nocivas a outros dispositivos nas imediações. A interferência prejudicial para outros dispositivos 
pode ser determinada ligando e desligando este equipamento. Tentar corrigir a interferência usando uma ou mais das 
seguintes:

 » Reorientar ou deslocar o dispositivo receptor
 » Aumentar a separação entre o equipamento
 » Ligar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele onde o(s) dispositivo está(estão) ligado(s).
 » Consultar seu revendedor DJO autorizado para suporte. 

• Desligar o sistema da fonte de alimentação antes de tentar quaisquer procedimentos de manutenção, instalação, 
remoção ou substituição para prevenir um choque elétrico e possíveis danos no sistema. 
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ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES GERAIS

PERIGO

• NÃO ligar a unidade a uma fonte elétrica sem verificar primeiro se a fonte de alimentação é da voltagem correta. A 

voltagem incorreta pode provocar danos na unidade, mau funcionamento, choque elétrico, incêndio ou lesões corporais. 

Sua unidade foi construída para funcionar apenas com a voltagem elétrica especificada na Classificação de Tensão e na 

Placa do Número de Série. Contatar seu revendedor DJO se a unidade não tiver a classificação correta. 

• 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 mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DO DISPOSITIVO

Os componentes do conjunto Intelect® Mobile 2 são 

apresentados abaixo.

15-1200 Tomada UE do conjunto INTL de Ultrassom Intelect Mobile 2

15-1201 Tomada Universal do conjunto INTL de Ultrassom Intelect Mobile 2

15-1202 Tomada UE do conjunto INTL de Estimulação Intelect Mobile 2

15-1203 Tomada Universal do conjunto INTL de Estimulação Intelect Mobile 2

15-1204 Tomada UE do conjunto INTL Combo Intelect Mobile 2

15-1205 Tomada Universal do conjunto INTL Combo Intelect Mobile 2

CABEÇA

FIOS CONDUTORES
Os fios condutores disponíveis são indicados abaixo. Se o 

usuário encomendar um Mobile 2 Estimulação ou Mobile 2 

Combo, a caixa incluirá os fios condutores azul e verde 

CABO DE ALIMENTAÇÃO
15-0144 Cabo elétrico de parede 2m Preto UE 

15-0146 Cabo elétrico de parede 2m Preto Reino Unido

15-0147  Cabo elétrico de parede 2m Preto AUS

COMPONENTES DO CONJUNTO 
INTELECT MOBILE 2

O CONJUNTO COMBO INCLUI:

15-0133 INTELECT MOBILE 2 COMBO

79967 Eletrodos de carbono

70010 Fios condutores de ESTIMULAÇÃO

6522055 Correias Chattanooga

42198 Gel de eletrodos

15-0144/46/47 Cabo de alimentação

13-1604 Guia de Iniciação Rápida Impresso

15-0142 5 CM2 Aplicador de Ultrassom

4248 Garrafa do Gel de Ultrassom

15-1140 Unidade USB

O CONJUNTO DE ESTIMULAÇÃO INCLUI:

15-0132 INTELECT MOBILE 2 ESTIMULAÇÃO

79967 Eletrodos de carbono

70010 Fios condutores de ESTIMULAÇÃO

6522055 Correias Chattanooga

42198 Gel de eletrodos

15-0144/46/47 Cabo de alimentação

13-1604 Guia de Iniciação Rápida Impresso

15-1140 Unidade USB

O CONJUNTO DE US INCLUI:

15-0131 INTELECT MOBILE 2 ULTRASSOM

15-0144/46/47 Cabo de alimentação

13-1604 Guia de Iniciação Rápida Impresso

15-0142 5 CM2 Aplicador de Ultrassom

4248 Garrafa do Gel de Ultrassom

15-1140 Unidade USB
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INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

O Carrinho de Sistema de Terapia opcional foi desenvolvido 

para ser usado apenas com o Intelect® Mobile 2 e permite 

ao usuário transportar facilmente o Sistema entre pacientes 

dentro da clínica, bem como guardar todos os acessórios, 

suprimentos e aplicadores necessários usados para as várias 

modalidades do Sistema.

A fixação da cabeça ao carrinho é magnética.

Remover o dispositivo Intelect® Mobile 2 e o carrinho da 

embalagem de envio. Inspecionar visualmente em busca 

de danos. Comunicar quaisquer danos à transportadora 

imediatamente.

Para montar a Cabeça ao Carrinho Mobile 2 seguir estas 

etapas:

1. Inserir a parte inferior frontal do dispositivo no rebordo do 

carrinho

2. Soltar o dispositivo cuidadosamente no carrinho. Os ímãs 

ajudarão a posicionar o dispositivo corretamente no topo do 

carrinho.

FIXAÇÃO DA CABEÇA AO CARRINHO
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INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

LIGAR CABOS E INSERIR PLUGUES 

Quando inserir os plugues, se certificar que alinha o lado 

plano do plugue com o lado plano da tomada e empurrar 

cuidadosamente. Isto serve para evitar dobrar os pinos do 

plugue.

Inserir o cabo no conector apropriado antes de iniciar a 

terapia.

RECEBIMENTO INICIAL

Remover todas as embalagens

SE A UNIDADE FOI FORNECIDA COM 
BATERIA OPCIONAL

Para colocar a bateria depois de desembalar o Intelect 

Mobile 2 seguir as seguintes etapas

1. Desaparafusar a tampa da bateria na base do dispositivo 

removendo os 2 parafusos, ver abaixo

2. Retirar a tampa da bateria 

3. Ligar a bateria no conector da bateria no dispositivo

4. Inserir a bateria em seu local

5. Substituir os 2 parafusos para fechar a tampa da bateria 

LIGAR O DISPOSITIVO
No primeiro uso, usar sempre a rede elétrica, mesmo em 

caso de bateria ligada. Inserir o cabo de alimentação nas 

traseiras da unidade, inserir o plugue em uma tomada, mas 

não colocar o Intelect Mobile 2 de uma forma que torne 

difícil desligá-lo da alimentação elétrica.

Ligar o dispositivo com o interruptor ON/OFF na parte 

traseira da unidade

1. A tela de Inicialização abaixo será apresentada durante 

alguns segundos enquanto o dispositivo inicia.

2. A primeira tela de configurações será apresentada depois 

disto, permitindo que o usuário defina o idioma, nome do 

dispositivo, hora e escolha a escala de dor do paciente como 

NRS (Escala de Classificação Numérica) ou VAS (Escala 

Análoga Visual).

3. Clicar na tecla «Continue» (Continuar) para ir para a 

Página Inicial

BAIXAR AS IU

1. Entrar no site Chattanooga www.chattanoogarehab.com

2. Entrar na aba do produto Intelect Mobile 2

3. Preencher o formulário de registro para ser informado 

sobre a disponibilidade de novas versões de software do 

produto e de atualizações das IU.

4. Entrar na aba dos documentos

5. Clicar na última versão do Manual do Usuário de 

seu dispositivo Intelect Mobile 2 (COMBO, US ou 

ESTIMULAÇÃO) para baixar

Nota: é necessário um visualizador de PDF para visualizar  

as IU
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INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

DISPOSITIVO LIGADO À REDE ELÉTRICA

1. Ligar o Cabo de alimentação à parte traseira do 

dispositivo. Ligar a outra extremidade do cabo a uma 

tomada elétrica.

NOTA: O Cabo de Alimentação pode ser desligado da parte 

traseira da unidade em uma emergência.

2. Ligar o interruptor ON/OFF localizado na parte traseira do 

dispositivo.

3. Clicar na tecla ON/OFF no Painel frontal do LCD

4. Selecionar a função pretendida na Tela Inicial 

DISPOSITIVO FUNCIONANDO COM 
BATERIA

1. Clicar na tecla ON/OFF no Painel frontal do LCD, como 

indicado abaixo

2. Selecionar a função pretendida no Tela Inicial (indicado 

abaixo).

Tecla ON/OFF

PARAR O TRATAMENTO E DESLIGAR O 
DISPOSITIVO
Clicar na tecla Play/pause (Play/pausa) para pausar o 

tratamento e depois clicar em stop na tela tátil. Se o 

dispositivo estiver ligado à rede elétrica, clicar na tecla on/

off do painel frontal e depois desligar o interruptor na parte 

traseira da unidade.

Se o dispositivo estiver trabalhando a bateria, seguir o 

procedimento acima, mas, para desligar, clicar apenas na 

tecla on/off no painel frontal 

Tecla PLAY/PAUSE (PLAY/PAUSA)
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INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

O Intelect Mobile 2 COMBO tem vários indicadores de luz:

INDICADORES DO PAINEL FRONTAL:

1. Cores:

• Azul-claro ao redor do canal de terapia de Ultrassom 

Esquerdo e Direito

• Indicador azul-escuro ao redor do Canal de 

Eletroestimulação 1

• Indicador verde ao redor do Canal de 

Eletroestimulação 2

2. Comportamento:

• Constante quando a modalidade está selecionada e a 

saída não está ativa

• Intermitente quando a saída está ativa

• Intermitente rápido quando o tratamento é 

interrompido e é solicitada ação do usuário

INDICADOR AZUL DA TECLA ON/OFF: 

• constante ON da ligação do dispositivo à rede elétrica

• Intermitente enquanto se liga/desliga

INDICADOR AZUL DA TECLA PLAY/PAUSE 
(PLAY/PAUSA): 

• Pisca quando o usuário pode iniciar/retomar um 

tratamento. Caso contrário, constante.

INDICADORES DE LUZ DO DISPOSITIVO



21 PT

MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

1. Agora deverá surgir a tela «Waiting for connection» 

(Aguardando conexão) enquanto o dispositivo encontra o 

computador para emparelhamento.

2. Se houver um ou mais canais ativos no dispositivo a 

administrar o tratamento, será apresentada uma mensagem 

de erro indicando «Active channel please stop before data 

transfer» (Canal ativo, parar antes da transferência de dados). 

3. O dispositivo apresentará uma chave numérica; para 

concluir o emparelhamento com o computador, coloque 

a chave no computador para concluir a conexão. A tela do 

dispositivo indicará «Connected» (Conectado) e a transferência 

de dados através do App Windows 10 pode começar.

COMUNICAÇÕES

Para preparar a comunicação com o INTELECT Mobile 2, clicar na tecla «settings» (configurações), percorrer a tela e clicar na 

tecla «Data transfer» (Transferência de dados) para iniciar a ligação de Bluetooth.

4. Quando ligado ao App, veremos o nome do dispositivo 

e tipo e dados de tratamento/ protocolos disponíveis para 

exportar para o computador.

5. Os dados do tratamento serão apresentados por 

identificador e, se selecionar um item, apresenta os dados de 

tratamento associados a esse ID.

6. Os protocolos personalizados serão enumerados por nome 

e podem ser exportados para o computador e importados 

do computador para o dispositivo. Observe que os dados do 

tratamento só podem ser exportados e não importados.
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SISTEMA

POTÊNCIA 

Entrada 100 - 240 V AC, 1,0 a 0,42 A, 50/60 Hz

Classificação Elétrica CLASSE II

Modo de Funcionamento Contínuo

Nota: O isolamento da rede elétrica é alcançado pelo uso de um 
interruptor de dois polos localizados no painel traseiro.

Tipo de Alimentação Elétrica (Grau de Proteção) 

Eletroterapia .TIPO BF

Vácuo de Eletroterapia .TIPO BF

ESPECIFICAÇÕES DE 
ELETROESTIMULAÇÃO

As especificações de saída são descritas para cada forma de 

onda das páginas 24-26.

Exceto indicação contrária, a precisão dos controles de 

eletroterapia é: ± 20%.

Impedância da carga: 500-1.000 Ohm

CC = corrente constante, efeito da impedância da carga na 

tensão

CV = tensão constante, efeito da impedância da carga na 

corrente

ESPECIFICAÇÕES E DIMENSÕES DO SISTEMA

Largura Profundidade Altura Peso (sem bateria)

Unidade da Cabeça Intelect Mobile 2

ESTIMULAÇÃO 25,5cm 35,5cm 15cm 2,9kg

Configuração do carrinho

Carrinho (Carga de trabalho admissível 6,5kg) 48cm (MÁX.) 52cm (MÁX.) 96cm 10,1kg

Carrinho com vácuo 48cm (MÁX.) 52cm (MÁX.) 96cm 11,5kg

Dispositivo no carrinho - - 111 cm -

ESPECIFICAÇÕES DE VÁCUO

Potência

Entrada 20-25 Vdc, pico de corrente máxima 4A 

Tipo de Alimentação Elétrica TIPO BF

Caraterísticas gerais

Intervalo de Vácuo .0 a 600 mbar máximo +/- 5%

Modos de Vácuo Contínuo ou Contínuo Pulsado.

10 configuração sobre intervalo de vácuo,

60 mbar por configuração,

+10 mbar a 10 mbar por configuração

Modo Pulsado

Configurações de Vácuo máximas 2 a 10, +10mbar a 

-10mbar por configuração 

Configurações de Vácuo mínimas em 1 a 9, +10mbar a 

-10mbar por configuração

Tempo de Pausa nas configurações de vácuo mínimas e 

máximas, 0-20 segundos, em etapas de 1 segundo,  

+/-0,5 segundos
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SISTEMA

TEMPERATURA GERAL DE 
FUNCIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 
DO SISTEMA

Condições de Funcionamento

O dispositivo cumprirá seus requisitos nas seguintes 

circunstâncias:

Temperatura: 5°C a 40°C

Umidade relativa: 15% a 90%

Pressão Atmosférica: 70kPa a 106kPa

Condições de Transporte e Armazenamento

O dispositivo se manterá em condições adequadas nas 

seguintes circunstâncias:

Temperatura: -20°C a 60°C

Umidade relativa: 10% a 90%

Pressão Atmosférica: 50kPa a 106kPa

Tempo necessário para o Intelect Mobile 2 aquecer a partir 

da temperatura mínima de armazenamento entre usos até 

o Intelect Mobile 2 está pronto para seu USO PREVISTO 

quando a temperatura ambiente é de 20 °C: 5h

Tempo necessário para o Intelect Mobile 2 resfriar a partir 

da temperatura máxima de armazenamento entre usos até 

o Intelect Mobile 2 está pronto para seu USO PREVISTO 

quando a temperatura ambiente é de 20 °C: 5h

Classificação IPXX para Aplicador de US

Classificado como IP7

IPX7 Proteção contra imersão em água (até 1m de 

profundidade)

VERMELHO 

Características do transmissor/receptor de RF:

- Transmissão de Banda de Frequência: 

2.400–2.483,5 MHz

- Tipo de modulação: GFSK 

- Taxa de dados: até 2Mbps 500kHz de desvio a 2Mbps 

- Potência efetiva irradiada: +6dBm
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SISTEMA

O aconselhamento sobre tamanho e tipo de eletrodos a 

serem usados é fornecido nas diretrizes de tratamento da 

GUI do dispositivo.

CC: Corrente Constante: CV: Tensão Constante

FORMAS DE ONDA

 IFC (de Interferência) Tradicional (4 Polos)
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A Corrente de Interferência é uma forma de onda de média frequência. 
A corrente é distribuída através de dois canais (quatro eletrodos). As 
correntes se cruzam no corpo, na área que necessita de tratamento. As 
duas correntes interferem uma com a outra neste ponto de cruzamento, 
provocando uma modulação da intensidade (a intensidade da corrente 
aumenta e diminui a uma frequência regular).
Modo de Saída Eletrodos

Disponível no Canal 1&2, 

Duração do Tratamento 1-60 minutos

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída  0-100 mA (CC)

Frequência da Pulsação  1-200 Hz

Frequência transportadora  2.000-10.000 Hz

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Tempo de Varrimento 14 s

Frequência da Pulsação de Varrimento Baixo 1-199 Hz

Frequência da Pulsação de Varrimento Alto  2-200 Hz

Percentagem de Leitura Estática, 40%, 100%, Manual 

IRMS 0-78mA

Componente de DC Não

 TENS- Bifásica Assimétrica
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A forma de onda Bifásica Assimétrica tem uma duração curta de impulso. 
Consegue fornecer uma forte estimulação das fibras nervosas na pele e do 
tecido muscular. Esta forma de onda costuma ser usada em dispositivos 
TENS. Devido a seu impulso curto, normalmente o paciente tolera bem a 
corrente, mesmo com intensidades relativamente altas.
Modo de Saída Eletrodos

Intensidade de Saída  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Disponível no Canal 1,2

Duração do Tratamento (Estimulação) 1-60 minutos

Duração do Tratamento (Combinação) 1-30 minutos

Seleção de Modo (Estimulação) CC ou CV

Seleção de Modo (Combinação)  CV

Modulação de Amplitude 0% (off) a 100% em 10% de etapas

Frequência de Disparo   0-10 bps

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Frequência  1-200 pps

Varrimento da Frequência  On/Off

Duração da Fase  30-400 µs

Tempo de Varrimento 14 s 

Frequência de Varrimento Baixo 1-199 pps

Frequência de Varrimento Alto 2-200 pps

IRMS 0-50mA

Componente de DC Não
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FORMAS DE ONDA (CONTINUAÇÃO)

 TENS- Bifásica Simétrica
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A forma de onda Bifásica Simétrica tem uma duração curta de impulso 
e consegue fornecer uma forte estimulação das fibras nervosas na 
pele e músculo. Esta forma de onda costuma ser usada em unidades de 
estimulação muscular portáteis e em alguns dispositivos TENS.
Modo de Saída  Eletrodos

Disponível no Canal 1,2

Duração do Tratamento (Estimulação) 1-60 min

Duração do Tratamento (Combinação) 1-30 minutos

Seleção de Modo (Estimulação) CC ou CV

Seleção de Modo (Combinação) CV

Intensidade de Saída  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Modulação de Amplitude 0% (off) a 100% em 10% de etapas

Frequência de Disparo 0-10 bps

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Frequência 1-200 pps

Varrimento da Frequência On/Off

Duração da Fase  30-400 µs

Intensificação 0-5 s

Tempo de Varrimento 14s 

Frequência de Varrimento Baixo 1-199 pps

Frequência de Varrimento Alto 2-200 pps

IRMS 0-50mA

Componente de DC Não

 TENS - HAN
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A Forma de Onda HAN oferece excelentes parâmetros com uma sequência 
controlada com precisão de modos de estimulação Denso-e-Disperso 
(DD), em que um disparo de 8 impulsos a 80 Hz é alternado com estímulo 
contínuo (sem disparo), cada um durando 3 segundos. Isto produz um 
efeito analgésico sinergético.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-100 mA (CC)

Frequência de Disparo 2 bps

Frequência 80 pps

Duração da Fase 180 μs

IRMS 0-19mA

Componente de DC Não
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FORMAS DE ONDA (CONTINUAÇÃO)

 Microcorrente
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A microcorrente é uma forma de onda monofásica de muito baixa 
intensidade.
A literatura indica efeitos benéficos desta forma de onda no tratamento 
de lesões. O mecanismo de funcionamento fisiológico destes efeitos ainda 
não é claramente compreendido. Pensa-se que estimule a cicatrização 
do tecido estimulando a «corrente de lesão», uma corrente que ocorre 
naturalmente no tecido a cicatrizar.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-1.000 μA

Ciclo de Funcionamento 50%

Frequência 0,1-1.000 pps

Polaridade Positiva, Negativa ou Alternada

IRMS 0- 1mA

Componente de DC Não

 VMS™

O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A VMS é uma forma de onda bifásica simétrica com um intervalo 
interfásico de 100 µs. Como o impulso é relativamente curto, a forma de 
onda tem uma carga baixa na pele, tornando-a adequada em aplicações 
que exigem grandes intensidades, como em protocolos de reeducação 
muscular.
Modo de Saída  Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento (Estimulação) 1-60 min

Duração do Tratamento (Combinação)  1-30 min 

Seleção de Modo  CC ou CV

Intensidade de Saída  0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Anticansaço   Off ou On

Modo do Canal  Simples, Recíproco, Cocontração

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Frequência 1-200 pps

Duração da Fase  30-1.000 µs

Intensificação 0-5 s

Definição de Intensidade Individual/Definição de Intensidade do Canal 

nos modos Recíproco e Cocontração 

IRMS 0-50mA

Componente de DC  Não
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FORMAS DE ONDA (CONTINUAÇÃO)

 IFC Pré-modulado (Tradicional 2 Polos)
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A Corrente Pré-modulada é uma forma de onda de média frequência. A 
corrente sai de um canal (dois eletrodos). A intensidade da corrente é 
modulada: aumenta e diminui a uma frequência regular (Frequência de 
Modulação da Amplitude).
Modo de Saída   Eletrodos

Disponível no Canal 1, 2

Duração do Tratamento (ESTIMULAÇÃO) 1-60 min

Duração do Tratamento (COMBINAÇÃO) 1-30 min 

Seleção de Modo  CC ou CV

Intensidade de Saída 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV) Transportadora 

Pulsação Fixa (Varrimento Off)   1-200 Hz

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Frequência 2.000-10.000 Hz

Frequência da Pulsação de Varrimento Baixo   1- 199 Hz

Frequência da Pulsação de Varrimento Alto  2-200 Hz

IRMS 0-55mA

Componente de DC Não

 Formas de onda Diadinâmicas
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

As formas de onda Diadinâmicas são correntes alternadas retificadas. A 
corrente alternada é modificada (retificada) para permitir que a corrente 
flua apenas em uma direção.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-60 mA

MF (Monofásico Fixo) - Frequência de 50 Hz:

duração da fase de 10 ms seguida de uma pausa de 10 ms.

IRMS [mA] 0-33 mA

DF - 
Frequência de 100 Hz: duração da fase de 10 ms

CP -
1 segundo de MF seguido abruptamente por 1 segundo de DF.

LP - 
Flutuação rítmica entre 2 correntes MF. 

CP-iso -
Uma combinação de formas de onda MF e DF. CP-id: Idêntico a CP-iso.

IRMS 0-47mA

Componente de DC Sim
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FORMAS DE ONDA (CONTINUAÇÃO)

 Russa
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A Corrente Russa é uma forma de onda sinusoidal, fornecida em disparos 
ou em séries de impulsos. Seu autor (Kotz) considerava que este método 
produzia efeitos máximos de reeducação muscular sem desconforto 
significativo para o paciente.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC ou CV

Intensidade de Saída 0-100 mA (CC) 0-100 V (CV)

Frequência de Disparo 1-100 bps

Frequência Transportadora 2.500 Hz

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Ciclo de Funcionamento 10%, 20%, 30%, 40%, 50%

Intensificação 0-5 s

IRMS 0-39mA

Componente de DC Não

 Disparo VMS™
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

O Disparo VMS é uma forma de onda bifásica simétrica fornecida em 
formato de disparo. Como o impulso é relativamente curto, a forma de 
onda tem uma carga baixa na pele, tornando-a adequada em aplicações 
que exigem grandes intensidades, como protocolos de reeducação 
muscular.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC ou CV

Intensidade de Saída 0-140 mA (CC) 0-140 V (CV)

Anti  Off ou On

Frequência de Disparo 1-200 bps

Modo do Canal Simples, Recíproco, Fase de Cocontração

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Duração 30-400 µs

Intensificação 0-5 s

Definição de Intensidade Individual/Definição de Intensidade do

Canal nos modos Recíproco e Cocontração

IRMS 0-50mA

Componente de DC Não
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 MONOFÁSICA: Monofásica Retangular
Pulsada
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A forma de onda Monofásica Retangular Pulsada é uma corrente 
unidirecional interrompida com uma forma de impulso retangular.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-60 mA (CC)

Duração da Fase 0,1-1.000 ms

Intervalo da Fase 5-5.000 ms

IRMS 0-47mA

Componente de DC Sim

 GALVÂNICA: Contínua
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A Corrente Galvânica é uma corrente direta que flui apenas em uma 
direção.
A corrente pode ser contínua ou interrompida.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-40 mA (CC)

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Inversão de Polaridade On ou Off

Com Inversão de Polaridade On, a Polaridade mudará na

metade da duração do tratamento.

IRMS 0-44mA

Componente de DC Sim

 MONOFÁSICA: Monofásica Triangular
Pulsada
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A forma de onda Monofásica Triangular Pulsada é uma corrente 
unidirecional interrompida com uma forma de impulso triangular.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-60 mA (CC)

Duração da Fase 0,1-1.000 ms

Intervalo da Fase 5-5.000 ms

IRMS 0-27mA

Componente de DC Sim

 GALVÂNICA: Interrompida
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A Corrente Galvânica é uma corrente direta que flui apenas em uma 
direção.
A corrente pode ser contínua ou interrompida.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-40 mA (CC)

Duração do impulso 136 μs

Intervalo da Fase 25 us

Inversão de Polaridade On ou Off

Com Inversão de Polaridade On, a Polaridade mudará na

metade da duração do tratamento.

Intensificação da Inversão de Polaridade 1 s

IRMS 0-41mA

Componente de DC Sim
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 Träbert (Ultra-reiz)
A Corrente Träbert é uma forma de onda monofásica com uma duração 
de fase de 2 ms e uma pausa de 5 ms provocando uma frequência de 
aproximadamente 143 Hz.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-80 mA (CC)

Frequência 143 pps

Inversão de Polaridade On ou Off

Com Inversão de Polaridade On, a Polaridade mudará

na metade da duração do tratamento.

Duração da Fase 2 ms

IRMS 0-47mA

Componente de DC Sim

 Galvânica de Nível Baixo
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo

A Corrente Galvânica de Nível Baixo é uma corrente direta que flui apenas 
em uma direção. A intensidade está limitada a 4,0 mA
Modo de Saída Eletrodos

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-4 mA (CC)

Dosagem 40-80 mA-min

Polaridade Fixa em positivo

IRMS 0-5mA

Componente de DC Sim

 PICO: Monofásica Retangular
A Corrente de PICO: Monofásica Retangular é uma série de impulsos 
retangulares e monofásicos. Os impulsos sobem até à potência máxima, 
se mantêm e depois diminuem antes da pausa. Esta forma de onda se 
adapta bem à reeducação muscular.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-60 mA (CC)

Frequência 5-60 Hz

Duração da Fase 0,2-5,0 ms

Pausa 0-57 s

Picos por minuto 1-20

IRMS 0-37mA

Componente de DC Sim

 PICO: Monofásica Triangular
A forma de onda de Pico Monofásica Triangular Pulsada é uma forma de 
onda de um canal. É uma forma de onda de impulso triangular que se 
intensifica e diminui em termos de amplitude (picos).
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos canais 1,2

duração do tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-60mA(CC)

Frequência 5-60Hz

Duração da Fase 0,2-5,0ms

Pausa 0-57s

picos por minuto 1-20

IRMS 21mA

Componente de DC Sim
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 VMS™ FR
A versão VMS-FR da forma de onda VMS é uma interação de canal 
fisiologicamente baseada em que um canal estimula o agonista e o outro 
o antagonista do grupo do músculo que está sendo exercitado. O canal 
agonista inicia o movimento com um breve disparo de potência, seguido 
de um período de atividade constante para completar o movimento. O 
canal antagonista tem um breve disparo de potência para desacelerar a 
aceleração inicial do agonista, seguido por uma saída baixa para regular 
o movimento do agonista. O movimento é concluído por um disparo final 
de atividade em ambos os canais. A VMS é uma forma de onda bifásica 
simétrica com um intervalo interfásico de 100 µs. Como o impulso é 
relativamente curto, a forma de onda tem uma carga baixa na pele, 
tornando-a adequada em aplicações que exigem grandes intensidades, 
como em protocolos de reeducação muscular.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível nos Canais 1 e 2

Duração do Tratamento 1-60 min

Seleção de Modo CC

Intensidade de Saída 0-140 mA (CC)

Duração do Disparo 200 – 5.000 ms

Duração do Ciclo A Ser Determinado

Frequência 20-80 pps

Duração da Fase 30-400 μs

IRMS 0-39mA

Componente de DC Não

 Corrente Pulsada de Alta Voltagem (HVPC)
O aconselhamento sobre o tamanho e tipo de eletrodos a serem usados é fornecido na 

funcionalidade das «diretrizes de tratamento» da GUI do dispositivo 

A Corrente Pulsada de Alta Voltagem (HVPC) tem uma duração do impulso 
bastante breve caracterizada por dois picos distintos fornecidos a alta 
voltagem. A forma de onda é monofásica (o fluxo da corrente é apenas 
em uma direção). A alta voltagem provoca menor resistência da pele, 
tornando a corrente confortável e fácil de tolerar. 
Modo de Saída  Eletrodos

Disponível nos Canais 1, 2

Duração do Tratamento (Estimulação) 1-60 min

Duração do Tratamento (Combinação) 1-30 min

Seleção de Modo CV

Intensidade de Saída  0-500 V (CV)

Duração do Ciclo  Contínuo ou Definido pelo Usuário

Exibição  Volts

Frequência  1-200 pps

Polaridade   Positiva ou Negativa

Intensificação   0,5-5 s

Tempo de Varrimento 14s 

Frequência de Varrimento Alto   2-200 pps

Frequência de Varrimento Baixo  1-199 pps

IRMS 0-45mA

Componente de DC 0 - 1,5mA
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 Corrente de Interferência de Vetor Isoplanar
A Corrente de Interferência é uma forma de onda de média frequência. 
A corrente é distribuída através de dois canais (quatro eletrodos). As 
correntes se cruzam no corpo, na área que necessita de tratamento. As 
duas correntes interferem uma com a outra neste ponto de cruzamento, 
provocando uma modulação da intensidade (a intensidade da corrente 
aumenta e diminui a uma frequência regular). No Vetor Isoplanar, o Canal 
B de IFC tem uma alteração de fase fixa de 45° em relação ao Canal A.
Modo de Saída Eletrodos

Disponível no Canal 1 e 2

Duração do Tratamento 1-60 minutos

Amplitude 0-100 mA (CC)

Frequência da Pulsação 1-200 Hz

Frequência Transportadora 2.000-10.000 Hz

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Intensificação 0-5 s

Tempo de Varrimento 14 s

Frequência da Pulsação de Varrimento Baixo 1-199 Hz

Frequência da Pulsação de Varrimento Alto 2-200 Hz

Scan do Vetor Fixo a 45°

IRMS 0-55mA

Componente de DC Não

 Corrente de Interferência de Vetor Dipolo
A Corrente de Interferência é uma forma de onda de média frequência. 
A corrente é distribuída através de dois canais (quatro eletrodos). As 
correntes se cruzam no corpo, na área que necessita de tratamento. As 
duas correntes interferem uma com a outra neste ponto de cruzamento, 
provocando uma modulação da intensidade (a intensidade da corrente 
aumenta e diminui a uma frequência regular). Com a técnica do vetor 
dipolo, as correntes dos dois pares de eletrodos são adicionadas 
vetorialmente no tecido. O efeito é que a estimulação só ocorre na direção 
do vetor resultante, que pode ser ajustado em um intervalo de 360º.
O ângulo ou é ajustado manualmente e constante ou gerado 
automaticamente para que a rotação completa (360°) seja gerada 
automaticamente em um prazo ajustável (duração da rotação).
Modo de Saída Eletrodos

Disponível no Canal 1 e 2

Duração do Tratamento 1-60 minutos

Amplitude 0-100 mA (CC)

Frequência da Pulsação 1-200 Hz

Frequência Transportadora 2.000-10.000 Hz

Duração do Ciclo Contínuo ou Definido pelo Usuário

Intensificação 0-5 s

Ângulo Vetorial de Resolução (modo manual) 359°

Duração da Rotação (modo automático) 1-10 s

Tempo de Varrimento 14 s

Frequência da Pulsação de Varrimento Baixo 1-199 Hz

Frequência da Pulsação de Varrimento Alto 2-200 Hz

Scan Vetorial Manual / Automático

IRMS 0-55mA

Componente de DC Não
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Instruções dos Eletrodos DURA-STICK® 

Ligação dos Fios Condutores
1.  Inserir a ponta com o conector do eletrodo Vermelho (+) 

num Eletrodo DURA-STICK®.

2. Inserir a ponta com o conector do eletrodo Preto (-) no 

outro eletrodo.

3. Certificar-se que os fios condutores estão totalmente 

colocados nos eletrodos.

NOTA: O uso de meios condutores ou esponjas não é necessário 
nem recomendada. Os eletrodos DURA-STICK® foram fabricados 
para garantir uma condutividade perfeita durante a terapia quando 
aplicados corretamente.

Prender os Eletrodos
1.  Remover os Eletrodos DURA-STICK® da película de 

proteção.

2. Aplicar na área de tratamento conforme prescrito.

3. Garantir que toda a superfície do eletrodo está em 

contato com a pele do paciente fazendo pressão no 

local.

• Observar a pele em busca de lesões e limpar a pele.

• Aplicar os eletrodos na área de tratamento.

• Garantir que os eletrodos são bem aplicados na pele.

• Garantir um bom contato entre cada eletrodo e a 

pele.

• Verificar o contato do eletrodo regularmente durante 

o tratamento.

• Observar a pele novamente após o tratamento.

• Escolher os eletrodos que se adaptam à anatomia.

• Ver as recomendações sobre «Electrode Placement» 

(Colocação do Eletrodo) na tela Treatment Review 

(Revisão do Tratamento) para a modalidade 

específica usada para tratamento como ponto de 

referência apenas antes de administrar o tratamento.

• Seguir as instruções do fabricante do eletrodo.

• Observar que, quanto menor for o tamanho do 

eletrodo, maior será a densidade de corrente.

Eletrodos DURA-STICK®

Os Eletrodos DURA-STICK® são um produto descartável 

autoadesivo desenvolvido especificamente para ser usado 

com o Intelect® Mobile 2.

Recomenda-se que os Eletrodos DURA-STICK® sejam 

usados sempre que possível para garantir o maior nível de 

contato com a área de tratamento e o fornecimento mais 

uniforme do tratamento de eletroterapia receitado.

 

Para a operação de Eletroterapia consultar a página 42

PREPARO DO PACIENTE DE ELETROTERAPIA E 
COLOCAÇÃO DO ELETRODO
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Ligar o Mobile 2 ao carrinho de Vácuo

Com o dispositivo desligado, retirar os 2 parafusos que 

prendem a tampa do vácuo na parte inferior do dispositivo. 

2 parafusos na 
cobertura de vácuo

É importante que a energia esteja desligada nesta fase, caso 

contrário o módulo de vácuo não funcionará corretamente 

se for preso ligado. 

Retirar o cabo plano do carrinho de vácuo e ligá-lo ao 

plugue exposto na parte inferior do carrinho (o cabo só 

entra de uma forma).

Colocar o dispositivo no carrinho, ligar os fios condutores 

azul e verde de vácuo ao dispositivo e o módulo de vácuo 

(A) no diagrama abaixo e ligar a alimentação; o sistema de 

vácuo está agora pronto a ser usado.

1 2

Polaridade +/- Canal 1 Polaridade +/- Canal 2

A

PREPARO DO ELETRODO DE VÁCUO 
(OPCIONAL) 

Nota: O sistema de vácuo não pode ser usado quando o dispositivo é 
alimentado pela bateria

Eletrodos

Os Eletrodos de Vácuo DJO foram desenvolvidos para uso 

perfeito com o Módulo de Vácuo do Intelect® Mobile 2. Estes 

eletrodos podem ser usados várias vezes se forem alvo de 

manutenção e limpeza adequadas. Recomenda-se que as 

esponjas associadas sejam usadas apenas em um paciente, 

devem ser limpas com uma solução antibacteriana suave 

sem cloro, antes e depois de cada sessão de terapia.

Eletrodos de Vácuo
Consultar a imagem abaixo para tamanhos disponíveis de 

eletrodos de vácuo. Para configuração da forma de onda e 

alterações do parâmetro, consultar a seção OPERAÇÃO DE 

VÁCUO na página 56.

Ver as recomendações sobre «Electrode Placement» 

(Colocação do Eletrodo) na Tela Treatment Review (Revisão 

do Tratamento) para a modalidade específica usada antes de 

administrar o tratamento.

30 mm 60mm 90 mm

Ligação dos Cabos Condutores
1.  Inserir o cabo condutor vermelho COM O CABO DE 

DIÂMETRO MAIS ESTREITO na porta de ligação do 

cabo condutor positiva (+) para o canal pretendido no 

Módulo de Vácuo.

2. Ligar o outro cabo condutor, mais uma vez com o CABO 

DE DIÂMETRO MAIS ESTREITO na porta de ligação do 

cabo condutor negativa (-) no Módulo de Vácuo.

3. Colocar os plugues de vácuo em todos os canais de 

vácuo que não são usados para impedir um vazamento 

no vácuo durante uma sessão de terapia.
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6. Colocar uma esponja dentro de cada ventosa do 

eletrodo de Vácuo.

7. Selecionar «Vacuum» (Vácuo) na tela de revisão do 

tratamento. Selecionar «ON» na tela de configuração do 

vácuo, como indicado nas imagens abaixo

8. Selecionar Vacuum Mode (Modo Vácuo): No modo 

contínuo, a unidade de vácuo manterá a pressão de 

vácuo pretendida. No modo pulsado, a pressão de vácuo 

flutuará entre um nível de pressão alto e baixo. O valor 

de pressão alto e baixo pode ser ajustado, bem como a 

duração de ambos os níveis de pressão.

4. Selecione o tamanho indicado do Eletrodo de Vácuo 

e instale um na extremidade oposta de cada cabo 

condutor de Vácuo.

A ligação CORRETA, que apresenta um ENCAIXE confortável 

das pontas, COM O CABO DE DIÂMETRO MAIOR, contra o 

eletrodo é apresentado aqui:

Comparar a ligação INCORRETA apresentada aqui:

5. Usando esponjas limpas, molhar livremente as esponjas 

respectivas, com água destilada, para o tamanho de 

eletrodo a ser usado. Espremer o excesso de água.
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9. Com os Eletrodos de Vácuo colocados virados para 

baixo em uma superfície limpa e firme, aumentar a 

intensidade do Vácuo com o mostrador de ajuste até 

os eletrodos estarem presos na superfície. Retirar 

individualmente cada eletrodo da superfície e colocar na 

área de tratamento do paciente, como indicado.

NOTA: Ajustar a intensidade do Vácuo até os Eletrodos de Vácuo 
estarem presos ao paciente.
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INTERFACE DO USUÁRIO DO DISPOSITIVO

DESCRIÇÃO DA TELA

1. Barra do Menu

2. Área Principal

3. Barra de Canal

Cada tela contém as seguintes áreas:

Barra do Menu
Localizada no topo de cada tela e indica o nome da tela atual.

Ir 
pa

ra
 a 

Pá
gin

a 
Ini

cia
l

Ir 
pa

ra
 a 

Te
la 

An
te

rio
r

No
m

e d
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ela
 

At
ua

l

Nível da bateria

USB (Preto ligado, Cinza inativo)

Configurações
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Área principal
Localizada sob a barra do menu, esta área apresenta ícones únicos da tela atual.

1. Barra do Menu

2. Área Principal

3. Barra de Canal
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Barra de Canal
Localizada na parte inferior de cada tela, esta área apresenta a informação de estado sobre cada canal. 

Quando se inicia um tratamento, os canais são automaticamente atribuídos ao canal disponível seguinte. A seleção manual é 

realizada tocando no canal pretendido.

Caixa de estado de Ultrassom Caixa de estado Can 1 de Estimulação Caixa de estado Can 2 de Estimulação

Intensidade
Duração restante do tratamento

Progresso do Tratamento

Estado

Possibilidades do estado do canal:

Indica o canal 

disponível para uso

Indica que um tratamento 

por ultrassom está sendo 

realizado com o aplicador 

esquerdo (L)

Indica que um tratamento 

para o canal está sendo 

configurado atualmente, 

mas o tratamento ainda 

não começou

Indica que um 

tratamento para o 

canal está decorrendo 

atualmente

Indica que um 

tratamento para o 

canal está atualmente 

em pausa

Indica que um 

tratamento para o 

canal está concluído
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 CONFIGURAÇÕES

O ícone das configurações no canto superior direito da barra do menu da página inicial oferece aos usuários a oportunidade de 

definir preferências e pode ser acessado se clicar na tecla ''.

1.  Na tela inicial, o «current screen name» (nome da tela atual) apresentado no meio da barra do menu é, por padrão, 'Intelect 

Mobile 2'. 

2. Idioma: tocar nesta caixa se quiser escolher outro idioma

3. O nome do dispositivo pode ser alterado para um nome a sua escolha, ex.: nome da clínica; para isto, clicar na tecla 

Device name (Nome do dispositivo) e inserir o novo nome com o teclado apresentado; clicar em Enter e o novo nome do 

dispositivo será apresentado na tela inicial.

4. a data e a hora podem ser configuradas clicando na tecla date and time (data e hora); o formato da hora e o formato da 

data também podem ser configurados nesta tela.

5. Clicar na tecla screen and sounds (tela e sons) para entrar neste menu:

 » Para ajustar a luminosidade da tela, selecionar a tecla Brightness (Luminosidade). O intervalo de luminosidade é 

0% (mais escuro) a 100% (mais claro) em aumentos de 10%. A predefinição é de 80%.

 » Para ajustar o volume do som, selecionar a tecla volume. O intervalo de volume é 0% (desligado) a 100% (muito 

alto) em aumentos de 10%. A predefinição é de 40%.

 » Selecionar a tecla keyboard sounds (sons do teclado) seleciona on ou off para os sons do teclado. A predefinição é 

ON.

 » Clicar na tecla Keypad layout (Esquema do teclado) permite que o formato do teclado seja alterado para QWERTY, 

AZERTY ou QWERTZ

 » Clicar na tecla US coupling sound (som de acoplamento de US) permite que o usuário altere entre on ou off no 

som de acoplamento de US. A predefinição é ON.

6. Clicar em Display unit version information (Exibir informação sobre a versão da unidade) apresentará o número de série da 

versão atual do software e vários parâmetros do dispositivo, como mostrado abaixo.

7. Escolher a apresentação da escala da dor como NRS ou VAS clicando na tecla pain scale (escala da dor) para selecionar a 

opção pretendida.

8. Clicar na tecla Data Transfer (Transferência de dados) permitirá que o dispositivo se ligue através de Bluetooth a um 

Computador com Bluetooth ativado.

9. Clicar em Reset to factory defaults (Repor configurações de fábrica) para restaurar o dispositivo com as definições de fábrica; 

clicar nesta tecla provocará uma reinicialização e o usuário será direcionado para a tela de configuração inicial quando reiniciar.

10. Quando é inserida uma pen USB surge uma nova tecla para permitir ejetar a pen USB em segurança; basta clicar na tecla e 

seguir as indicações na tela.

Deslizar no sentido vertical para ver mais configurações.
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FUNÇÃO DE IMPRESSÃO DE TELA

O dispositivo Intelect Mobile 2 tem uma função incorporada que permite ao usuário fazer uma impressão da tela, por exemplo, 

para imprimir uma sessão de tratamento; isto é realizado da seguinte forma:

 » 1. Inserir a pen USB na porta USB na parte traseira do dispositivo Mobile 2 

 » 2. Clicar na tecla play pause (play/pausa) e na tecla On/Off durante cerca de 1 segundo; a tela pisca e a imagem é 

salva na pen USB.

 » 3. no menu setting (configuração), ejetar a pen USB para permitir a remoção segura do dispositivo Mobile 2.

 » 4. O formato do arquivo é um arquivo bitmap e tem a Data e Hora no nome do arquivo.

Nota: A função impressão de tela não deve ser usada durante o tratamento

TELA INICIAL

A tela inicial do Intelect® Mobile 2 dá acesso a todas as modalidades e funções do sistema. A tela inicial tem a seguinte 

informação:

Modalidades Atribuir ou abrir Atalho Bibliotecas

Biblioteca de protocolo clínico

«Configuração de Parâmetro 
Sugerido»
Biblioteca de protocolo pré-
programado

Biblioteca educativa:
· Descrições da modalidade
· Imagens anatômicas
· Imagens patológicas

Armazenamento de dados do 
tratamento
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TELA DE REVISÃO DO TRATAMENTO

As telas de Revisão do Tratamento do Intelect® Mobile 2 para Eletroterapia, Ultrassom e Combinação incluem a seguinte 

informação:

Diretrizes de Colocação do 
Eletrodo

Salvar nos Protocolos 
Personalizados

1. Tocar para ativar
2. Ajustar com o 
Mostrador de ajuste:
• No sentido dos 
ponteiros do relógio 
- Aumenta
• No sentido 
contrário ao dos 
ponteiros do relógio 
- Diminui

Nota: Quando um 
parâmetro não é 
ajustável, a caixa 
do parâmetro está 
desvanecida.

Salvar nos Dados do 
Tratamento

Tela do Submenu do Parâmetro

Tocar para colocar em ON ou OFF

1. Tocar para ativar
2. Ajustar com o Mostrador de ajuste:
• No sentido dos ponteiros do relógio - 
Aumenta
• No sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio - Diminui
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Gerenciamento da intensidade em canal duplo

• A intensidade de cada canal pode ser gerenciada individualmente tocando simplesmente na caixa para ativá-la.

• Se o tratamento oferecer a possibilidade de gerenciar ambas as intensidades do canal em conjunto, surge um símbolo «+» 

na caixa de intensidade do canal

• Se tocar neste símbolo, ambas as caixas de intensidades do canal serão ativadas em conjunto. Girar o botão giratório 

para aumentar/diminuir ambas em conjunto

• Quando as intensidades funcionam em conjunto, surge um símbolo «-» em cada caixa. Se tocar neste símbolo, o canal 

relacionado é desativado, por isso o botão só aumentará o canal ativo restante.
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TELA DAS DIRETRIZES

As Diretrizes para eletroterapia, ultrassom e terapia combinada fornecem a seguinte informação: 

Instruções para colocação perfeita do eletrodo e/ou uso do aplicador de US no lado esquerdo da tela.

Imagens ilustrando a colocação do eletrodo e/ou área de tratamento de US e escolha do aplicador recomendado no lado direito 

da tela.

Deslizar no sentido vertical 
para ver mais

Tocar na imagem 
para ver em modo 
de tela cheia

Vista em modo de 
tela cheia

Deslizar no sentido 
horizontal para mais
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OPERAÇÃO DE ELETROTERAPIA

Realizar as etapas seguintes para iniciar o tratamento de Eletroterapia:

1. Preparar o paciente e o sistema de terapia para Eletroterapia. Consultar a seção PREPARO DO PACIENTE para a seleção 

do eletrodo, preparo do paciente e colocação dos eletrodos.

2. Selecionar o ícone ELECTROTHERAPY (ELETROTERAPIA) na tela inicial
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4. CONFIGURAÇÃO DO TRATAMENTO 
Na tela de revisão do tratamento - pode ajustar os parâmetros do tratamento até ao nível pretendido.

Consultar a página... para uma descrição detalhada da tela de Revisão do Tratamento.

Nota: Nunca começar pelo ajuste da intensidade – primeiro ajustar todos os outros parâmetros e configurar a Intensidade mesmo antes de iniciar o 
tratamento 

Parâmetros
Deslizar no sentido vertical para ver mais parâmetros

1. Tocar para ativar, o parâmetro selecionado será destacado 
com uma caixa ao redor da parte externa
2. Ajustar com o Mostrador de ajuste:
• No sentido dos ponteiros do relógio - Aumenta
• No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - Diminui

3. Selecionar a forma de onda pretendida

Tocar para selecionar
Deslizar no sentido horizontal para ver mais

Nota: Consultar a Seção Especificações do Sistema deste manual para todas as especificações da forma de onda para o Intelect® Mobile 2.

Clicar na tecla save (salvar) salvará o tratamento como protocolo personalizado que pode ser nomeado pelo usuário

Clicar na tecla Assign to (Atribuir a) apresentará dois botões, como se pode ver abaixo

- Assign to (Atribuir a): esta tecla atribui os dados do tratamento a um arquivo específico de dados do tratamento que pode ser 

nomeado pelo usuário

-Open pain scale (Abrir escala da dor): esta tecla abre a escala da dor para que a dor pré-tratamento possa ser registrada 
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7. PAUSAR O TRATAMENTO
Clicar na tecla Start/Pause (Iniciar/Pausa) 

5. INICIAR O TRATAMENTO 
Clicar na tecla start/pause (iniciar/pausa)
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Pausar o tratamento apresentará automaticamente a tecla stop treatment (parar tratamento) na tela de Revisão do Tratamento

Para retomar o tratamento, clicar na tecla Start/Pause (Iniciar/Pausa)

Nota: A pausa se aplica apenas ao canal selecionado

8. PARAR TRATAMENTO
Primeiro, pausar o tratamento clicando na tecla Start/Pause (Iniciar/Pausa) 
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Depois, clicar na tecla ‘Stop treatment‘ (Parar tratamento) na tela de Revisão do Tratamento

Quando o tratamento estiver concluído, a tela de Resumo do Tratamento surgirá com as seguintes opções:

• Repetir o tratamento clicando em Run again (Executar novamente).

• Tecla Save (Salvar)

 » o protocolo de tratamento como Protocolos Personalizados

• Tecla Assign to (Atribuir a)

 » Atribuir informação da terapia aos dados do tratamento

 » Abrir Escala da dor para registrar a dor pós-tratamento

• Sair da Modalidade e voltar à página inicial

Configurações do tratamento concluído
Deslizar no sentido vertical para ver mais 
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OPERAÇÃO DE VÁCUO

Realizar as etapas seguintes para iniciar o tratamento de Eletroterapia com Vácuo:

1. Preparar o paciente e o sistema de terapia para Eletroterapia com Vácuo. Consultar a seção PREPARO DO PACIENTE na 

página... para a seleção do eletrodo, preparo do paciente e colocação dos eletrodos.

2. Na tela inicial, selecionar o ícone ELECTROTHERAPY (ELETROTERAPIA) 

3. Selecionar a forma de onda pretendida

Tocar para selecionar
Deslizar no sentido horizontal para ver mais

Nota: Consultar a Seção Especificações deste manual para todas as especificações da forma de onda para o Intelect® Mobile 2.
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4. Surge a Tela de Revisão do Tratamento.
Percorrer a tela até a tecla vacuum (vácuo) ser exibida

Clicar na tecla para ligar o vácuo
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5. Rever as configurações no Submenu de Vácuo e ajustar em conformidade.

Ativar/ Desativar o vácuo

Ajustar para pulsado ou contínuo

Nível

Modo de Vácuo:

Contínuo: A unidade de vácuo mantém a pressão de vácuo pretendida. O nível da pressão de vácuo pode ser ajustado entre 1 

(mínimo) e 5 (máximo).

Pulsado: A unidade de vácuo manterá a pressão baixa durante o tempo definido pretendido e, depois, aumenta a pressão até à 

pressão alta de vácuo pretendida e mantém. O ciclo começa novamente e se repete de acordo com a duração do tratamento.

- O nível alto e baixo da pressão de vácuo pode ser ajustado entre 1 (mínimo) e 10 (máximo).

- A duração do nível alto e baixo da pressão no ciclo pode ser ajustada entre 0 segundos (mínimo) e 20 segundos (máximo).

Repetir as etapas explicadas na seção OPERAÇÃO DE ELETROTERAPIA na página…. - … para ajustar outros parâmetros de 

tratamento e para iniciar/pausar/retomar/parar o tratamento.

NOTA: A terapia de combinação não pode ser administrada usando o Módulo de Eletrodo de Vácuo.
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SPS (CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETRO SUGERIDO) 

O Intelect® Mobile 2 tem um ícone de Configuração de Parâmetro Sugerido (SPS) que é uma série de predefinições de protocolo 

onde o usuário seleciona a área corporal, indicação clínica, condição patológica e gravidade e o algoritmo sugerido selecionará 

as configurações do parâmetro. Todas as configurações podem ser editadas para se adequarem à prescrição do tratamento 

adequado do paciente e ao conforto do paciente.

REALIZAR AS ETAPAS SEGUINTES PARA INICIAR UM PROTOCOLO SPS:

1.  Selecionar SPS na Tela Inicial

2. Selecionar a BODY PART (PARTE DO CORPO) que pretende tratar 

Nota: a parte do corpo selecionada será destacada e mover o dedo para outra área enquanto mantém contato na tela destacará e selecionará outra 
parte do corpo.
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3. Selecionar INDICATION (INDICAÇÃO)

Tocar para selecionar
Deslizar no sentido vertical 
para ver mais

4. Selecionar specification (especificação)

Tocar para selecionar
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5. Selecionar MODALITY/WAVEFORM (MODALIDADE/FORMA DE ONDA)

Tocar para selecionar

Selecionar resumo de 
aperfeiçoamento

6. CONFIGURAÇÃO DO TRATAMENTO
Na tela de revisão do tratamento, as configurações de tratamento sugeridas são apresentadas e pode ajustar os parâmetros até 

ao nível pretendido.

Consultar a página... para uma descrição detalhada da tela de Revisão do Tratamento.

Nota: Nunca começar pelo ajuste da intensidade – primeiro ajustar todos os outros parâmetros e configurar a Intensidade mesmo antes de iniciar o 
tratamento 

Parâmetros
Deslizar no sentido vertical para ver mais parâmetros

1. Tocar para ativar
2. Ajustar com o Mostrador de ajuste:
• No sentido dos ponteiros do relógio - Aumenta
• No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio - Diminui

Clicar na tecla save (salvar) salvará o tratamento como protocolo personalizado que pode ser nomeado pelo usuário

Clicar na tecla Assign to (Atribuir a) apresentará dois botões, como se pode ver abaixo

- Assign to (Atribuir a): esta tecla atribui os dados do tratamento a um arquivo específico de dados do tratamento que pode ser 

nomeado pelo usuário

- Open pain scale (Abrir escala da dor): esta tecla abre a escala da dor para que a dor pré-tratamento possa ser registrada 
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7. INICIAR O TRATAMENTO
Clicar na tecla START
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DADOS DO TRATAMENTO

Depois de um tratamento estar concluído, os Dados do Tratamento podem ser salvos no Intelect Mobile 2 para uso posterior na 

unidade. 

SALVAR DADOS DO TRATAMENTO 

Clicar na tecla Assign to (Atribuir a). Os dados do tratamento podem ser atribuídos a uma pasta em qualquer momento do 

tratamento (configuração, realização ou conclusão), mas os dados só serão salvos depois de o tratamento estar concluído e o 

canal livre para o tratamento seguinte (depois de clicar na tecla EXIT na tela de Resumo do Tratamento)

Abrir Escala da dor para registrar a dor pós-tratamento

Surge a Tela DADOS DO TRATAMENTO
Salvar os dados do tratamento em uma pasta de ID existente ou criar e salvar em uma pasta de ID nova

Selecionar e 
salvar no ID 
existente

Criar e salvar 
em novo ID

Lista cronológica
Deslizar para ver mais
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SALVAR OS DADOS DO TRATAMENTO EM UM NOVO ID: 

Inserir ID e Salvar

VER E GERENCIAR DADOS DO TRATAMENTO

Clicar no ícone TREATMENT DATA (DADOS DO TRATAMENTO) na página inicial
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1. VER Dados do Tratamento 
Selecionar a pasta de ID pretendida

O HISTÓRICO DO TRATAMENTO é apresentado, incluindo todas as sessões de tratamento previamente salvas classificadas por 

ordem cronológica

Selecionar sessão para ver o Resumo 
do Tratamento para essa sessão.
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2. ELIMINAR Dados do Tratamento
Eliminar todos os ID

Eliminar um ID
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Eliminar todas as sessões de tratamento

Eliminar uma sessão
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PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

O Intelect® Mobile 2 permite o máximo de 25 protocolos personalizados a ser definido. 

SALVAR UM PROTOCOLO PERSONALIZADO

Um novo protocolo personalizado pode ser salvo a qualquer momento usando a tecla SAVE (SALVAR)

1. Tocar em SAVE (SALVAR) na tela da REVISÃO DO TRATAMENTO ou RESUMO DO TRATAMENTO

2. DAR UM NOME AO PROTOCOLO PERSONALIZADO COM O TECLADO
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CRIAR NOVO PROTOCOLO PERSONALIZADO: 

Inserir Nome do Protocolo Personalizado e Save (Salvar)
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VER E GERENCIAR PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

Clicar no ícone CUSTOM PROTOCOLS (PROTOCOLOS PERSONALIZADOS) na Página Inicial

1. VER Protocolo Personalizado
Selecionar o Protocolo Personalizado pretendido
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A TELA DE REVISÃO DO TRATAMENTO é apresentada, mostrando as configurações do protocolo.

Iniciar o tratamento ou realizar outras ações conforme descrito na seção Operações de Eletroterapia/Ultrassom/Combinação

2. ELIMINAR protocolo personalizado
Eliminar todos os protocolos
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Eliminar protocolos individuais
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ATALHOS

O Intelect Mobile 2 permite 12 atribuições de atalhos de protocolos personalizados na página inicial.

ATRIBUIR ATALHO

Realizar as etapas seguintes para atribuir um atalho na página inicial. Os ícones de Atalho não Atribuído surgem em cinza:  

Clicar em um dos ícones de «Atalho» não atribuído na Página Inicial.

Selecionar o protocolo pretendido na biblioteca de Protocolo Personalizado
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Atalho atribuído na Página Inicial

Depois de atribuído, o ícone do atalho se torna da cor e com o ícone associado à modalidade que contém
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CANCELAR ATALHO

Realizar as etapas seguintes para cancelar a atribuição de um atalho na Página inicial a um protocolo personalizado:

A partir da Página Inicial, clicar e manter a pressão no ícone do atalho que pretende cancelar.

A unidade exibirá uma caixa de texto com “Remove “My Custom Protocol 1” shortcut?” (Pretende eliminar o atalho «Protocolo 

Personalizado 1»?)

Selecionar Cancel (Cancelar) para sair do processo de cancelamento e voltar à página inicial ou Confirm (Confirmar) para 

continuar com o processo de cancelamento. Depois de selecionar Confirm (Confirmar), o atalho previamente atribuído deixará 

de aparecer na Página inicial.
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RECURSOS CLÍNICOS

O Intelect® Mobile 2 contém uma Biblioteca de Recursos Clínicos única.

A biblioteca de imagens anatômicas e patológicas foi desenvolvida para ajudar o operador a compreender visualmente e 

a localizar grupos musculares específicos e problemas frequentemente encontrados associados a condições patológicas e 

também para fornecer uma ferramenta educativa para o médico usar com o paciente.

As descrições da modalidade e da forma de onda fornecem informação sobre os antecedentes físicos e efeitos fisiológicos 

das diferentes formas de onda de eletroterapia e terapia de ultrassom, tendo como objetivo ajudar o usuário na seleção da 

modalidade/forma de onda apropriada.

Realizar as etapas seguintes para ver a Biblioteca de Recursos Clínicos:

Clicar no ícone Clinical Resources Library (Biblioteca de Recursos Clínicos) na Página inicial.

BIBLIOTECA DE IMAGENS ANATÔMICAS/PATOLÓGICAS

Realizar as etapas seguintes para ver a Biblioteca de Imagens Anatômicas ou Patológicas:

1. Clicar no ícone Anatomical or Pathological Image Library (Biblioteca de Imagens Anatômicas ou Patológicas) na tela 
de Recursos Clínicos
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2. Tocar na parte do corpo que pretende ver informação. 
Selecionar anterior (à esquerdo da tela) ou posterior (à direita da tela).

3. As imagens disponíveis para a parte do corpo selecionada são apresentadas.
Tocar na imagem que pretende ver em modo de tela cheia. 
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4. Imagem em tela cheia

Fechar modo de tela cheia
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DESCRIÇÕES DA MODALIDADE/FORMA DE ONDA

Realizar as etapas seguintes para ver as descrições de ultrassom ou forma de onda:

1. Clicar no ícone Electrotherapy Waveform/Ultrasound/Combo Description (Descrição da Forma de Onda de 
Eletroterapia/Ultrassom/Combinação) na tela de Recursos Clínicos

2. Selecionar a forma de onda pretendida (no caso da descrição da Forma de Onda de Eletroterapia)
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3. É apresentada a descrição da modalidade ou forma de onda
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Todas as mensagens do sistema, mensagens de aviso e mensagens de erro que são geradas pelo dispositivo são 

autoexplicativas, exceto erro do sistema.

2. Se ocorrer um Erro do sistema, anotar o código do erro e contatar o revendedor da DJO ou o Departamento de Assistência  

da DJO.
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ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÃO

O seguinte fornece aos usuários do Intelect® Mobile 2 as informações necessárias para encomendar acessórios de substituição 

usados com o sistema. Esta lista de acessórios de substituição foi desenvolvida para uso com o Intelect® Mobile 2. Quando 

encomendar, fornecer o respectivo número da peça, descrição e quantidade pretendida.

ELETRODOS

Número do Modelo Descrição

42209 Durastick Premium 5 cm (2”) Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42210 Durastick Premium 5 x 9 cm (2 x 3,5”) Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42205 Durastick Premium 3.2 cm (1,25”) Redondo (40/Caixa = 10 embalagens de 4) (não recomendado para uso em sEMG)

42206 Durastick Premium 5 cm (2”) Redondo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42207 Durastick Premium 4 x 6 cm (1,5 x 2,5”) Oval (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42208 Durastick Premium 8 x 13 cm (3 x 5”) (pack de 2)

42211 Durastick Premium 5 cm (2”) gel azul Oval (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42212 Durastick Premium 4 x 9 cm (1,5 x 3,5”) gel azul Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42198 Durastick Plus 5 cm (2”) pano Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42193 Durastick Plus 5 cm (2”) espuma Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42199 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) pano Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42194 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) espuma Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42200 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) pano - fio duplo (pack de 2) Retângulo

42218 Durastick Plus 1,5 x 15 cm (0,5 x 6”) pano (pack de 6) Retângulo

42219 Durastick Plus 3,2 cm (1,25”) pano Redondo (40/Caixa = 10 embalagens de 4) (não recomendado para uso em sEMG)

42197 Durastick Plus 5 cm (2”) pano Redondo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42192 Durastick Plus 5 cm (2”) espuma Redondo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42195 Durastick Plus 4 x 6 cm (1,5 x 2,5”) espuma Oval (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42196 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) espuma Oval (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42201 Durastick Plus 5 cm (2”) pano - clip Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42202 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) pano - clip Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42204 Durastick Plus 5 cm (2”) pano Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42203 Durastick Plus 5 x 10 cm (2 x 4”) pano - engate duplo (pack de 2) Retângulo

42188 Durastick Plus 5 cm (2”) (pack de 2) Quadrado

42189 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) (pack de 2) Retângulo

42190 Durastick Plus 5 cm (2”) Quadrado (40/Caixa = 10 embalagens de 4)

42191 Durastick Plus 5 x 9 cm (2 x 3,5”) Retângulo (40/Caixa = 10 embalagens de 4)
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ACESSÓRIOS DE ELETROTERAPIA

Número do Modelo Descrição

6522055 Correia Chattanooga

79967 6 x 8 cm (2,5 x 3”) eletrodos de carbono (4x)

ACESSÓRIOS GERAIS

Número do Modelo Descrição

15-1136 Carrinho Mobile 2

15-1210 Carrinho com Vácuo

79977 KIT DA SONDA HIGHVOLT - Inclui Sonda e Pontas de Aplicador de Esponja (15 e 8 mm)

114.121 Protetor de dedos

70010 KIT DE FIO CONDUTOR ESTIMULAÇÃO CAN 1/2 STD

70012 KIT DE FIO CONDUTOR ESTIMULAÇÃO CAN 1/2 XL

BATERIA

Número do Modelo Descrição

14-1086 Bateria
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ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS DE VÁCUO

Número do Modelo Descrição

70030 KIT FIO CONDUTOR VÁCUO CAN 1/2

70032 KIT XL FIO CONDUTOR VÁCUO CAN 1/2

70034 KIT DE ELETRODO DE VÁCUO 90mm

70035 KIT DE ELETRODO DE VÁCUO 60mm

70036 KIT DE ELETRODO DE VÁCUO 30mm

70037 KIT DE ESPONJA DE VÁCUO 90mm

70038 KIT DE ESPONJA DE VÁCUO 60mm

70039 KIT DE ESPONJA DE VÁCUO 30mm

70040 KIT DE FIO CONDUTOR/ELETRODO DE MÓDULO DE VÁCUO

70041 KIT DE PLUGUE DE VÁCUO
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LIMPEZA DO INTELECT® MOBILE 2

Com o sistema desligado da alimentação elétrica, limpar 

o sistema com um pano limpo sem pelos umedecido com 

água e um sabão antibacteriano suave. Se for necessária 

uma limpeza de maior esterilização, usar um pano com 

um agente de limpeza antimicrobiano. A limpeza deve ser 

realizada diariamente.

Não submergir o sistema em líquidos. Caso a unidade seja 

submersa acidentalmente, contatar o revendedor ou o 

Departamento de Assistência da DJO imediatamente. 

Limpar a Tela LCD
Limpar o LCD com um pano limpo e seco, da mesma forma 

que se limpa a tela do monitor de um computador. Não usar 

materiais abrasivos, químicos ou líquidos.

LIMPEZA DO MÓDULO DE VÁCUO

Drenagem do Reservatório
• Usar luvas cirúrgicas quando drenar o reservatório. 

Para drenar a cavidade do reservatório, girar na 

direção dos ponteiros do relógio, como indicado 

abaixo. Eliminar o conteúdo de acordo com suas 

diretrizes de eliminação nacionais, estatais ou locais.

Enxaguar os Cabos Condutores e o Reservatório
1.  Ligar os dois cabos condutores ao Módulo de Vácuo. 

Submergir a outra extremidade dos cabos condutores 

em um recipiente com, pelo menos, 250 ml (8 fl oz) 

de água quente e uma gota de detergente para louça 

adicionada.

2. Ligar o Módulo de Vácuo e configurar a Intensidade do 

Vácuo para o máximo.

3. Repetir este procedimento até já não haver partículas 

visíveis quando o reservatório é drenado.

4. Eliminar o conteúdo do reservatório de acordo com leis 

e regulamentos nacionais, estatais e locais.

5. O Sistema de vácuo deve ser enxaguado semanalmente.

Nota: O sistema de vácuo deve ser enxaguado e drenado antes do 
armazenamento ou transporte do módulo de vácuo se a temperatura 
puder, potencialmente, ficar abaixo dos 0°C

Limpar o Módulo de Vácuo
• Com o sistema desligado da alimentação elétrica, 

limpar o módulo de vácuo com um pano limpo 

sem pelos umedecido com água e um sabão 

antibacteriano suave. Se for necessária uma limpeza 

de maior esterilização, usar um pano com um agente 

de limpeza antimicrobiano.

• Não submergir o módulo de vácuo em líquidos. Caso 

o módulo de vácuo seja submerso acidentalmente, 

contatar o revendedor ou o Departamento de 

Assistência Técnica da DJO imediatamente. 

Instruções de Limpeza para os Eletrodos e Ventosas
• Pode ser administrada uma solução antibacteriana 

suave sem cloro com um pano e seca com um pano 

ou ao ar. Isto é recomendado entre tratamentos de 

pacientes. Estes eletrodos podem ser usados várias 

vezes se forem alvo de uma manutenção e limpeza 

adequadas.

Instruções de Limpeza para as Esponjas
• Recomenda-se que as esponjas associadas sejam 

usadas apenas em um paciente e devem ser limpas 

com uma solução de base alcoólica de 70%, antes e 

depois de cada sessão de terapia.



80 PT

MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

MANUTENÇÃO

REQUISITOS DE CALIBRAGEM

A unidade foi calibrada durante o processo de fabricação e 

não precisa de calibragem durante a vida útil do produto.

É necessária uma calibragem anual na fábrica para todos 

os Aplicadores de Ultrassom Apenas os Aplicadores devem 

ser enviados para a fábrica ou para um Técnico com 

Treinamento para este procedimento

ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO

A Diretiva do Conselho 2012/19/UE sobre Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) indica que não 

se deve eliminar os REEE como lixo municipal. Contatar seu 

distribuidor local para informação sobre a eliminação da 

unidade e acessórios.

INSTRUÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO 
SOFTWARE

1.  Entrar no site Chattanooga  

www.chattanoogarehab.com

2. Entrar na página do produto Intelect Mobile 2

3. Preencher o formulário de registro para ser informado 

sobre a disponibilidade de novas versões de software 

do produto e de atualizações das IU (se ainda não tiver 

feito)

4. Entrar na aba dos downloads

5. Baixar o arquivo zip de atualização do firmware e 

extrair o arquivo

6. Apagar o drive USB fornecido com o Intelect Mobile 2

7. Copiar os arquivos extraídos para o drive USB.

8. Desligar o dispositivo

9. Inserir o drive USB na porta USB na parte traseira do 

dispositivo 

10. Ligar o dispositivo

11. O dispositivo detectará automaticamente a 

disponibilização de uma atualização do firmware e 

iniciará a atualização; a atualização demorará alguns 

minutos e a energia não deve ser desligada durante a 

atualização

12. Depois da conclusão da atualização do firmware, a 

Página inicial será apresentada e o drive USB pode ser 

retirado. O dispositivo está pronto para ser usado.

13. Verificar a versão do software nas configurações

BAIXAR AS IU

1.  Entrar no site Chattanooga  

www.chattanoogarehab.com

2. Entrar na aba do produto Intelect Mobile 2

3. Preencher o formulário de registro para ser informado 

sobre a disponibilidade de novas versões de software do 

produto e de atualizações das IU, se ainda não tiver feito

4. Entrar na aba dos documentos

5. Clicar na última versão do Manual do Usuário de 

seu dispositivo Intelect Mobile 2 (COMBO, US ou 

ESTIMULAÇÃO) para baixar

Nota: é necessário um visualizador de PDF para visualizar as IU

Pode ser solicitada uma cópia impressa das IU à DJO, 

se registrando no site ou através de seu revendedor ou 

departamento local da DJO. A cópia será entregue no prazo 

de 7 dias
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INSTALAÇÃO DA BATERIA

1.  Desapertar a tampa da bateria na parte inferior do 

dispositivo (2 parafusos)

2. Retirar a tampa da bateria

3. Ligar a nova bateria ao conector da bateria

4. Inserir a bateria em seu local

5. Substituir a tampa da bateria com os 2 parafusos

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

1.  Desapertar a tampa da bateria na parte inferior do 

dispositivo (2 parafusos)

2. Retirar a tampa da bateria

3. Desligar e retirar a bateria

4. Ligar a nova bateria ao conector da bateria

5. Inserir a bateria em seu local

6. Substituir a tampa da bateria com os 2 parafusos

Nota: em caso de dispositivo não usado com a bateria instalada, se 
recomenda a ligação do dispositivo à rede elétrica e ligar o dispositivo 
com o interruptor ON/OFF nas traseiras do dispositivo, pelo menos, 
uma vez a cada 4 meses para permitir que a bateria recarregue.
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REPARO NA GARANTIA/REPARO FORA 
DA GARANTIA

Manutenção 

Quando o Intelect® Mobile 2 ou quaisquer acessórios 

necessitarem de manutenção, contatar seu revendedor ou 

seu contato do Departamento de Assistência da DJO.

A manutenção destas unidades será realizada apenas por 

um técnico de manutenção certificado pela Empresa.

Vida Útil Prevista
• A vida útil prevista do dispositivo é cinco anos

• A vida útil prevista dos acessórios é um ano

• O gel dos eletrodos e o gel de ultrassom são 

acessórios com validade e sua vida útil é inferior a 

vida útil prevista do dispositivo. A validade é indicada 

na embalagem dos eletrodos e na garrafa de gel.

GARANTIA

A DJO FRANCE SAS («Empresa») garante que o Intelect® 

Mobile 2 e o Módulo de Vácuo («Produtos») estão isentos 

de defeitos no material e na fabricação. Esta garantia 

permanecerá válida durante dois anos (24 meses) a partir da 

data da compra pelo consumidor original.

Durante este período de garantia de dois anos a partir 

da entrega do produto ao consumidor final, os defeitos 

serão resolvidos sem encargos para o cliente mediante o 

fornecimento pelo cliente de provas adequadas de que a 

falha se deve a defeitos no material e na fabricação. 

Atenção
Não é permitido qualquer modificação do dispositivo. 

Qualquer abertura, conserto ou modificação não 

autorizada(o) do dispositivo por pessoal não autorizado 

isentará o fabricante de sua responsabilidade pela operação 

segura do sistema. Isto anula automaticamente a garantia 

mesmo antes do fim do período de garantia.

O período de garantia dos acessórios é 90 dias. Os 

acessórios são compostos por Fios Condutores e Eletrodos.

O período de garantia para o Carrinho do Sistema de 

Terapia e Aplicadores de Ultrassom é um ano (12 meses).

Esta garantia não abrange:
• Peças de substituição ou serviço fornecidos(as) por 

qualquer pessoa que não a Empresa, revendedor ou 

um técnico de assistência da Empresa

• Defeitos ou danos provocados por um serviço 

prestado por alguém que não a Empresa, revendedor 

ou um técnico de assistência da Empresa

• Qualquer mau funcionamento ou falha no Produto 

provocado(a) por mau uso do produto, incluindo, 

designadamente, falha em fornecer manutenção 

razoável e necessária ou qualquer uso que seja 

inconsistente com o Manual do Usuário do Produto

A EMPRESA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM QUALQUER 
CASO POR DANOS CONSEQUENTES OU ACIDENTAIS.

Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e também 

pode ter outros direitos, que podem variar dependendo 

da localização. A Empresa não autoriza qualquer pessoa 

ou representante a criar em nome dela qualquer outra 

obrigação ou responsabilidade relacionada com a venda do 

Produto.

Qualquer representação ou acordo não contida(o) na 

garantia não será válida(o) nem terá efeito.

A GARANTIA SUPRACITADA É IN LIEU DE 
TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA 
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM 
PROPÓSITO ESPECÍFICO.



83 PT

MANUAL DO USUÁRIO INTELECT® MOBILE 2 COMBO

APÊNDICE

TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas

O Intelect® Mobile 2 se destina ao uso no ambiente eletromagnético abaixo indicado. 

O cliente ou usuário do Intelect® Mobile 2 deve garantir que está sendo usado nesse ambiente.

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF 
CISPR 11

Grupo 1 O Intelect® Mobile 2 usa energia RF apenas para seu funcionamento interno. Além disso, o 

Intelect® Mobile 2 contém um módulo de rádio Bluetooth®. Consequentemente, suas emissões 

de RF são muito baixas e não são prováveis de causar nenhuma interferência em equipamentos 

eletrônicos próximos.
Emissões de RF 
CISPR 11

Classe B

Emissões harmônicas 
IEC 61000-3-2

Classe A
O Intelect® Mobile 2 é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo domésticos 

e aqueles ligados diretamente à rede de baixa voltagem pública que abastece os edifícios usados 

para fins domésticos.Flutuações de voltagem/ 
emissões da cintilação 
IEC 61000-3-3

Em conformidade
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TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) (CONTINUAÇÃO)

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O Intelect® Mobile 2 se destina ao uso no ambiente eletromagnético abaixo indicado. 

O cliente ou usuário do Intelect® Mobile 2 deve garantir que está sendo usado nesse ambiente.

Teste de Imunidade Nível de Teste IEC 60601 Nível de Conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação

Descarga 
eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 8 kV contato 
± 15 kV ar

± 8 kV contato 
± 15 kV ar

A avaliação do risco do Intelect® Mobile 2 indica que os níveis de 
conformidade reivindicados são aceitáveis quando se tomam medidas de 
precaução contra ESD. 
 
O Intelect® Mobile 2 pode estar sujeito a Descarga Eletrostática (ESD) 
superior a ±7 kV quando se pega no aplicador do Ultrassom pela primeira 
vez. Em caso de uma descarga dessas, o Intelect® Mobile 2 pode apresentar 
um erro permanente. O Intelect® Mobile 2 terminará todas as saídas 
ativas (estimulação, ultrassom), colocando automaticamente a unidade em 
estado seguro.
 
Para prevenir uma Descarga Eletrostática (ESD) superior a ±7 kV:
• Pegar e segurar no Aplicador de Ultrassom antes de começar o 

tratamento. Se o aplicador tiver de ser pousado antes da conclusão 
do tratamento, parar o tratamento atual primeiro e depois colocar o 
aplicador no suporte.

• Manter a umidade no ambiente de uso, pelo menos, a 50% de umidade 
relativa.

• O pavimento deve ser de madeira, concreto ou revestimento cerâmico. 
Se o pavimento for coberto com material sintético, a DJO recomenda a 
implementação de controles adicionais para manter a umidade relativa 
a, pelo menos 50%.

• Comunicar estes procedimentos de precaução contra ESD aos 
prestadores de cuidados de saúde, contratantes, visitantes e pacientes.

Disparo/transiente 
elétrico rápido 
IEC 61000-4-4

± 2 kV para linhas de fornecimento de 
energia

± 2 kV para linhas de fornecimento de 
energia

A qualidade da energia elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico.

Sobretensão 
IEC 61000-4-5

linha(s) a linhas(s) ± 1 kV ± 1 kV modo diferencial
A qualidade da energia elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico.

Apagões, interrupções 
curtas e variações de 
tensão nas linhas de 
entrada da fonte de 
alimentação 
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% de queda em UT) para 
0,5 ciclo 
40% UT (60% de queda em UT) para 
5 ciclos 
70% UT (30% de queda em UT) para 
25 ciclos 
<5% UT (>95% de queda em UT) para 5 s

<5% UT (>95% de queda em UT) para 
0,5 ciclo 
40% UT (60% de queda em UT) para 
5 ciclos 
70% UT (30% de queda em UT) para 
25 ciclos 
<5% UT (>95% de queda em UT) para 5 s

A qualidade da energia elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou 
hospitalar típico. Se o usuário do Intelect® Mobile 2 exigir o funcionamento 
contínuo durante interrupções da rede elétrica, é recomendável que o 
Intelect® Mobile 2 seja ligado a uma fonte de alimentação ininterrupta ou 
a uma bateria.

Campo magnético da 
frequência de potência 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/M 3 A/M 
Os campos magnéticos de frequência elétrica devem ter os níveis 
caraterísticos de uma localização típica em um ambiente comercial ou 
hospitalar típico.

NOTA UT é a tensão da energia a.c. antes da aplicação do nível do teste.
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TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) (CONTINUAÇÃO)

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O Intelect® Mobile 2 foi desenvolvido para ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

O cliente ou usuário do Intelect® Mobile 2 deve garantir que está sendo usado nesse ambiente eletromagnético.

Teste de IMUNIDADE NÍVEL DE TESTE IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

RF conduzida 
IEC 61000-4-6

RF irradiada 
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
fora de bandas ISMa 
 
6 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
em bandas ISMa 
 
10 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 
 
9-28V/m 
em bandas wireless

3 Vrms 
 
6 Vrms 
 
10 V/m 
 
9-28V/m

O equipamento de comunicações RF portátil e móvel não deve ser usado 
mais perto de qualquer parte do Intelect® Mobile 2, incluindo cabos, do que a 
distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 
Distância de separação recomendada
 
d = 1,2 √P 
 
d = 2 √P 
 
d = 1,2 √P 80 MHz to 800 MHz 
d = 2,3 √P 800 MHz to 2,5 GHz 
 
em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo 
com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada 
em metros (m).b 
Forças de campo dos transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma 
avaliação eletromagnética local,c 
deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência.d 
Pode ocorrer interferência nas imediações de equipamento marcado com o 
símbolo seguinte:

NOTA 1 A 80 megahertz e a 800 megahertz se aplica o intervalo de frequência maior.

NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

a) As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz e 40,66 MHz a 40,70 MHz. 
b) Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e no intervalo de frequência 80 MHz a 2,5 GHz têm como objetivo diminuir a probabilidade de o equipamento 
de comunicações móvel/portátil poder provocar interferência se for trazido inadvertidamente para áreas com pacientes. Por este motivo, foi incorporado um fator adicional de 10/3 nas fórmulas 
usadas no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores nestes intervalos de frequência. 
c) As forças de campo dos transmissores fixos, como estações base para rádio (celular/sem fios) telefones e rádios móveis da terra, rádio amador, emissão de rádio AM e FM e a transmissão de 
TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerada uma avaliação eletromagnética local. 
Se a força de campo medida no lugar em que o Intelect® Mobile 2 é usado exceder o nível de conformidade aplicável de RF acima, o Intelect® Mobile 2 deve ser observado para se apurar o 
funcionamento normal. Se for detectado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou recolocação do Intelect® Mobile 2. 
d) Acima do intervalo de frequência de 150 quilohertz a 80 megahertz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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TABELAS DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC) (CONTINUAÇÃO)

Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações de RF portátil e móvel e o Intelect® Mobile 2

O Intelect® Mobile 2 se destina a ser usado em ambiente eletromagnético em que as interferências de RF irradiadas são controladas O cliente ou usuário do Intelect® 

Mobile 2 pode ajudar a impedir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações portátil e móvel de RF 

(transmissores) e o Intelect® Mobile 2 como recomendado abaixo, de acordo com a saída de potência máxima do equipamento de comunicações.

Potência de saída máxima nominal 
do transmissor

W

Distância da separação de acordo com a frequência do transmissor
d (m)

150 kHz a 80 MHz 
fora das bandas ISM

D = 1,2 √P

150 kHz a 80 MHz 
nas bandas ISM

D = 2 √P

80 MHz a 800 MHz

D = 1,2 √P

800 MHz a 2,5 GHz

D = 2,3 √P

0,01 0,12 0,20 0,12 0,23

0,1 0,38 0,63 0,38 0,73

1 1,2 2,0 1,2 2,3

10 3,8 6,3 3,8 7,3

100 12 20 12 23

Para os transmissores avaliados a uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada usando a 

equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a avaliação da potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

 
NOTA 1 A 80 MHz e a 800 MHz se aplica a distância da separação para o intervalo de frequência mais alto.

NOTA 2 As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 
26,957 MHz a 27,283 MHz e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

NOTA 3 Foi incorporado um fator adicional de 10/3 nas fórmulas usadas no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores 
nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e no intervalo de frequência 80 MHz a 2,5 GHz para diminuir a probabilidade de o 
equipamento de comunicações móvel/portátil poder provocar interferência se for trazido inadvertidamente para áreas com pacientes.

NOTA 4 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão das 
estruturas, objetos e pessoas.
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