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1. Informação geral

1.1 INTRODUÇÃO
O presente manual inclui advertências, instruções de segurança e instruções de funcionamento específicas em conformidade com as 
regulamentações em matéria de responsabilidade.

 PELIGRO
 Refere-se a uma situação de perigo significativo que, se não for evitada, pode causar lesões graves ou fatais.

 ADVERTÊNCIA
 Refere-se a uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, pode causar lesões graves ou fatais.

 CUIDADO
 Refere-se a uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, pode causar pequenas lesões.

 ATENÇÃO
 Adverte o utilizador para situações potencialmente perigosas que possam causar danos no produto ou na área circundante.

 NOTA
 As informações adicionais referentes a funcionalidades específicas ou instruções de funcionamento são precedidas pelo termo “NOTA”.

 CUIDADO
 Antes de começar a utilizar este dispositivo pela primeira vez, certifique-se de que lê e compreende todas as  
 informações fornecidas no presente manual de funcionamento.
 
 A familiaridade com as informações e instruções fornecidas neste manual é essencial para assegurar uma utilização  
 eficiente e óptima do instrumento, para evitar perigos para o pessoal e para o equipamento e para obter bons  
 resultados de tratamento.
 
 O conhecimento aprofundado das informações incluídas neste manual permitir-lhe-á também reagir pronta e  
 eficientemente em caso de avaria ou surgimento de um erro.
 
 Aquando da utilização de acessórios opcionais, consulte igualmente os manuais de funcionamento de cada um  
 dos acessórios utilizados. É imperativo que os utilizadores estejam familiarizados com o conteúdo deste manual  
 antes de utilizarem qualquer parte deste sistema.

O dispositivo é um gerador balístico de ondas de choque que funciona a ar comprimido. As ondas de choque no dispositivo são 
geradas com um mecanismo balístico de precisão no aparelho de mão. Um projéctil é acelerado por ar comprimido. O movimento 
e o peso do projéctil produzem energia cinética. Quando o projéctil embate contra uma superfície imóvel, o transmissor de ondas 
de choque, esta energia cinética é convertida em energia sonora. Este impulso acústico é transmitido para o tecido para tratar 
diretamente com a ajuda de um gel. 
Estas ondas são fisicamente classificadas como ondas de pressão radiais. O impulso de pressão aplicada propaga-se radialmente no 
interior do tecido e produz um efeito terapêutico nas áreas do tecido, mais especificamente junto da superfície.

 NOTA
 Os dispositivos médicos que funcionam com base no princípio acima mencionado são, normalmente, referidos como sistemas de  
 ondas de choque radiais na literatura médica moderna.
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1. Informação geral

1.1.1 INDICAÇÕES
O dispositivo consiste num sistema compacto de terapia por ondas de choque radiais. As indicações incluem:
• Terapia de dor miofascial 
• Activação dos músculos e tecido conjuntivo 
• Doenças do local de fixação de tendões e dos ligamentos 
• Acupunctura e terapia por ondas de choque

Para a aplicação terapêutica do dispositivo na área de acupunctura, é necessária formação qualificada em acupunctura e em terapia 
por ondas de choque de acupunctura (AkuST).

1.1.2 CONTRA-INDICAÇÕES

 CUIDADO
 As contra-indicações listadas aqui são apresentadas a título de exemplo. 
 Não são feitas quaisquer reivindicações relativamente à integralidade ou à validade ilimitada da presente lista  
 de contra-indicações.

O tratamento com este dispositivo não é permitido nos seguintes casos:
• Alterações de coagulação(hemofilia)
• Utilização de anticoagulantes, especialmente Marcumar 
• Trombose 
• Pacientes com doenças tumorais, carcinoma 
• Gravidez 
• Crianças em fase de crescimento 
• Terapia com cortisona até 6 semanas antes do primeiro tratamento

 CUIDADO
 As ondas de choque não devem ser aplicadas em áreas-alvo situadas acima de tecidos com ar (pulmões) nem em  
 regiões junto de grandes nervos, da coluna vertebral ou da cabeça (excepto na zona facial).

1.1.3 EFEITOS SECUNDÁRIOS
O tratamento com este dispositivo pode causar os seguintes efeitos secundários:

• Inchaço, vermelhidão, hematomas 
• Petéquias 
• Dor 
• Lesões cutâneas após uma terapia com cortisona anterior

Estes efeitos secundários desaparecem, normalmente, após 5 a 10 dias.
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1. Informação geral

1.2 SÍMBOLOS

As marcas no sistema Mobile 2 RPW garantem a conformidade com as mais exigentes normas aplicáveis no que diz respeito à 
segurança e compatibilidade electromagnética de equipamentos médicos. Um ou mais dos seguintes símbolos poderão aparecer no 
dispositivo:

Peça aplicada Tipo B

Equalização do potencial

Ligação do aparelho de mão R-SW / V-ACTOR

Directiva do Conselho Europeu 2012/19/EU referente a Resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (REEE). Indica um requisito de não eliminar REEE como resíduos 
municipais. Contacte o distribuidor local para obter informações relativamente à 
eliminação da unidade e respectivos acessórios.

Usar protecção auricular!

Ligação USB   

Nome e endereço do fabricante e data de fabrico.

Em conformidade com a Directiva relativa a dispositivos médicos 93/42/CEE

Marca de certificação da CSA

Consultar o Manual de instruções/brochura

Fusível

20xx

LATEX
FREE

REF

Pode ocorrer interferência eletromagnética nas proximidades de instrumentos assinalados 
com este símbolo.

2 0 x x

0 1 9 7
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1.3 PRÉ-REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

1.3.1 OPERADOR
O dispositivo destina-se a ser utilizado exclusivamente por especialistas médicos e só poderá ser utilizado por médicos devidamente 
qualificados e credenciados. Espera-se que esse especialista tenha conhecimento prático de procedimentos e aplicações médicas, 
bem como da terminologia, devendo igualmente ter experiência no tratamento das indicações apresentadas no capítulo 1.1.1.
O especialista deverá ter os pré-requisitos físicos e cognitivos básicos, tais como visão, audição e leitura. Além disso, as funções 
básicas das extremidades superiores devem estar garantidas. O instrumento foi concebido para um grupo demográfico alvo entre os 
18 e os 65 anos de idade.

1.3.2 FORMAÇÃO DO OPERADOR
Os operadores do dispositivo devem ter frequentado formação apropriada no que diz respeito à utilização deste sistema de forma 
segura e eficiente antes de utilizarem o instrumento descrito neste manual. O seu distribuidor disponibilizar-lhe-á uma introdução 
aos princípios de funcionamento, com referência a este manual de funcionamento e documentada no livro de registo do sistema.

O operador deverá receber formação sobre os seguintes aspectos:
 
• Instruções de funcionamento e utilização prevista do instrumento com exercícios práticos
• Mecanismo de acção e funcionamento do instrumento e as energias administradas pelo mesmo
• Todas as definições dos componentes 
• Indicações de utilização do instrumento 
• Contra-indicações e efeitos secundários da terapia por ondas 
• Explicação das notas de advertência em todos os estados de funcionamento 
• Instruções para realização de verificações funcionais

Os requisitos de formação adicionais variam consoante o país. É da responsabilidade do operador assegurar que a formação cumpre 
os requisitos de todas as leis e regulamentações locais aplicáveis. Poderá obter mais informações sobre a formação referente ao 
funcionamento deste sistema junto do seu distribuidor. No entanto, pode igualmente contactar directamente o seguinte endereço:

DJO FRANCE
3 RUE DE BETHAR
CENTRE EUROPÉEN DE FRÈT
64990 MOUGUERRE 
FRANCE

Superfície quente

Explosão
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1. Informação geral

1.4 DESCRIÇÃO DE CONTROLOS E ELEMENTOS FUNCIONAIS

1.4.1 O DISPOSITIVO

Fig. 1 - 1 Vista frontal do dispositivo

1 Visor da frequência de choque seleccionada 
2 Contador de choques de tratamento 
3 Visor da pressão seleccionada (valor nominal) 
4 Botão de reposição do contador de choques 
5 Botão de definição da pressão 
6 Aplicador
7 Conector do aplicador
8 Botões de definição da frequência de choque

Fig. 1 - 2 Vista lateral do dispositivo
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1. Informação geral

Fig. 1 - 3 Vista posterior do dispositivo
1 Placa de características 
2 Ligação USB 
3 Alojamento do filtro 
4 Ligação à corrente eléctrica 
5 Ligação de equalização do potencial
6 Suporte de fusíveis de rede
7 Interruptor de corrente eléctrica

 NOTA
 A ligação USB (Fig. 1-3) é apenas adequada para ligar um dispositivo de memória USB que suporte o protocolo USB V1.1.

Fig. 1 - 4 Cobertura posterior do dispositivo

1.4.2 FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO
O ar comprimido é fornecido por um compressor integrado.
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2. Instruções de instalação

2.1 DESEMBALAGEM
• Retire cuidadosamente o instrumento e os acessórios da respectiva embalagem.
• Certifique-se de que todos os itens estão incluídos na embalagem e que estes não estão danificados.
• Contacte imediatamente o seu fornecedor ou o fabricante se alguns itens estiverem em falta ou danificados. Guarde a embalagem  
 original. Poderá ser-lhe útil para mais tarde transportar o equipamento.

2.2 ÂMBITO DE FORNECIMENTO
O âmbito de fornecimento padrão do Mobile 2 RPW inclui os seguintes itens:

• Dispositivo de controlo 
• Aplicador de mão R-SW
• Cabos de alimentação eléctrica 
• Frasco de gel 
• Manual do utilizador
• Conjunto de assistência
• Transmissor R15
• Transmissor D20-S

Consulte o capítulo 6 ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES para obter informações acerca de acessórios opcionais.
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2. Instruções de instalação

2.3 INSTALAÇÃO

2.3.1 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DO APLICADOR
• O aplicador pode ser colocado do lado direito ou esquerdo do sistema

Fig. 2 - 1 Posição do suporte do aplicador

Fig. 2 - 2 Posición del soporte de la aplicador



11 Manual do utilizador do Mobile 2 RPW

2. Instruções de instalação

2.3.2 LIGAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO

• Ligue os cabos de alimentação eléctrica à ligação da corrente eléctrica (Fig. 2 - 3/1) na parte posterior do instrumento.

Fig. 2 - 3 Ligação dos cabos de alimentação

• Insira a ficha na tomada eléctrica.

 ATENÇÃO
 Aquando da instalação do instrumento, certifique-se de que as saídas de ar no alojamento do dispositivo não ficam bloqueadas.
 O instrumento só deve ser ligado a tomadas à prova de choque correctamente instaladas com ligação à terra apropriada!

1
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2. Instruções de instalação

2.3.3 LIGAÇÃO DO APLICADOR

• Ligue a ficha do aparelho de mão à ligação do aparelho de mão (Fig. 2 - 4/1) no dispositivo.

Fig. 2 - 4 Ligação do aplicador

• Certifique-se de que os pontos vermelhos no conector correspondem aos pontos vermelhos na ligação do aplicador  (Fig. 2 - 5).

Fig. 2 - 5 Ligação do aplicador

• Coloque o aplicador no respectivo suporte.

2.3.4 EQUALIZAÇÃO DO POTENCIAL (OPCIONAL)
O dispositivo inclui uma ligação de equalização do potencial (Fig. 1 - 3/5). Quando necessário, as ligações para a equalização do 
potencial devem ser efectuadas por pessoal devidamente qualificado.

 CUIDADO
 A ligação de equalização do potencial deve ser efectuada em conformidade com as regulamentações nacionais relevantes.

1
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3. Funcionamento

3.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

 CUIDADO
 O dispositivo destina-se a ser utilizado exclusivamente por especialistas médicos e só pode ser utilizado por pessoal  
 médico devidamente qualificado e formado (consulte o capítulo 1.3 PRÉ-REQUISITOS PARA A UTILIZAÇÃO DO  
 DISPOSITIVO).
 O utilizador é responsável por usar correctamente o aplicador do dispositivo.
 A correcta determinação da localização da zona de tratamento é da responsabilidade do utilizador.
 Realize somente tratamentos aprovados pelo fabricante!
 Para evitar perigos de segurança, não é permitida a utilização do instrumento para outras aplicações que não as  
 especificadas no capítulo 1.1.1 INDICAÇÕES!
 O dispositivo possui uma ligação de equalização do potencial. Esta deve ser ligada em conformidade com as  
 regulamentações nacionais relevantes.
 Não utilize o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos, ou seja, na presença de misturas anestésicas  
 inflamáveis com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
 Se efectuar a ligação de instrumentos não classificados como produtos médicos pela norma EN IEC 60601, estes  
 devem ser instalados longe do paciente.
 Os agentes e desinfectantes de limpeza podem formar uma atmosfera explosiva. Desligue o dispositivo da corrente  
 eléctrica antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção!
 Antes de efectuar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção no aparelho de mão, desligue a ficha do aparelho de  
 mão da respectiva ligação! Não ligue o aparelho de mão até este ser novamente montado na sua totalidade!

 CUIDADO
 Não tente abrir o instrumento! Risco de choque eléctrico!  
 Risco de transmissão de micro-organismos! Desinfecte o aplicador de mão após cada tratamento! 
 Consulte igualmente o capítulo 4 LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REVISÃO para obter mais informações.

 ATENÇÃO
 Certifique-se de que as superfícies de instalação têm capacidade de carga suficiente para evitar danos no equipamento!
 Os equipamentos de comunicação portáteis e móveis de AF (por ex., telemóveis) podem interferir com o equipamento eléctrico.
 A utilização de acessórios ou cabos não autorizados pelo fabricante pode causar um aumento das emissões ou conduzir a uma  
 redução da resistência de interferência do dispositivo.
 O dispositivo não deve ser instalado ou armazenado juntamente com outros dispositivos. Se for necessário utilizar outros  
 dispositivos próximo de ou em conjunto com este 
 dispositivo, este deve ser testado nesse ambiente específico para assegurar que funciona em conformidade com as respectivas  
 especificações técnicas. O dispositivo pode ser posicionado e utilizado próximo dos acessórios listados.
 O instrumento só deve ser ligado a tomadas à prova de choque correctamente instaladas com ligação à terra apropriada!
 Verifique se o instrumento está a funcionar correctamente antes de cada utilização (consulte o capítulo 3.3 VERIFICAÇÕES  
 FUNCIONAIS).
 Nunca cubra os instrumentos durante a sua utilização!
 Certifique-se de que nenhum líquido entra no alojamento do sistema ou no aparelho de mão.
 Quaisquer danos no instrumento resultantes de um funcionamento incorrecto não são abrangidos pela garantia do fabricante.
 A eliminação do instrumento e dos respectivos componentes deve ser realizada em conformidade com as regulamentações  
 nacionais relativamente à eliminação de resíduos.
 O dispositivo deve apenas ser utilizado com acessórios aprovados pelo fabricante do sistema. Para prevenir perigos de segurança,  
 não são permitidas quaisquer alterações não autorizadas no sistema. Estas alterações anularão a aprovação da marca CE e a garantia.
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3. Funcionamento

 NOTA
 O dispositivo cumpre os requisitos das normas de compatibilidade electromagnética (CEM) aplicáveis EN 60602-1-2.
 Estes requisitos foram elaborados para oferecer uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação médica típica.  
 O instrumento descrito no presente documento gera e utiliza energia de alta frequência e pode emitir esse mesmo tipo de energia.  
 Se não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, o instrumento pode causar interferência nociva com outros  
 dispositivos nas proximidades. No entanto, não existe qualquer garantia de que tal interferência não ocorrerá numa determinada  
 instalação. Se este produto não causar interferência nociva com outros dispositivos, o que pode ser determinado ao desligar e ligar  
 o instrumento, incentivamos o utilizador a tentar corrigir a interferência procedendo de uma ou várias das seguintes formas:

 • Reoriente ou mova o dispositivo receptor para outro local.
 • Aumente a distância entre os dispositivos.
 • Ligue os dispositivos a uma saída num circuito diferente do utilizado para ligar o outro dispositivo.
 • Consulte o fabricante ou o técnico de assistência técnica para obter ajuda.

3.2 ARRANQUE

 NOTA
 Antes de ligar o dispositivo, consulte os capítulos 8 e 9 do aparelho de mão.

• Ligue o dispositivo no interruptor de corrente eléctrica que se encontra na parte posterior do instrumento (Fig. 1 - 3/7).

Depois de ligar a unidade, o visor apresenta automaticamente a última definição da frequência de choque. O visor fica intermitente.

• Para confirmar a definição já existente, prima uma das duas teclas de seta.
• Para alterar a definição já existente, prima uma das duas teclas de seta. Assim que o visor deixar de estar intermitente, a frequência  
 de choque seleccionada pode ser aumentada ou diminuída utilizando as teclas de seta.

Neste dispositivo, a frequência das ondas de choque pode ser seleccionada em incrementos.

Modo de funcionamento Energia/Frequência

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

• Configure a energia dos choques para um valor inicial de 1.5 bar utilizando o botão (Fig. 3 - 1/5). O valor é apresentado no visor da  
 pressão (Fig. 3 - 1/3).
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3. Funcionamento

Fig. 3 - 1 Configuração da energia no dispositivo de controlo

1 Visor da frequência de choque seleccionada 
2 Contador de choques de tratamento 
3 Visor da pressão seleccionada (valor nominal) 
4 Botão de reposição do contador de choques 
5 Botão de definição da pressão 
6 Aparelho de mão 
7 Conector do aparelho de mão 
8 Botões de definição da frequência de choque

A pressão de aplicação máxima está limitada a 5 bar. Para assegurar o funcionamento correcto do sistema, é necessária uma pressão 
mínima de 1,0 bar.
• Prima o botão de accionamento no aparelho de mão.
• Para trabalhar no modo de um único choque, seleccione o símbolo “-” (hífen) na caixa de selecção “Frequência” e active o botão  
 de accionamento.
• Para trabalhar num modo de choque contínuo, seleccione uma frequência de choque contínua num intervalo de:

Modo de funcionamento Energia/Frequência

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

• Active o botão de accionamento.

 NOTA
 Uma alteração da pressão implica automaticamente uma alteração da frequência se a frequência definida exceder a frequência  
 máxima permitida (consulte a Tabela 3 - 1)

3
2
1

5
4
8
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7
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3. Funcionamento

3.3 VERIFICAÇÕES FUNCIONAIS
Realize as seguintes verificações funcionais após a instalação do instrumento:
• Inspeccione o dispositivo de controlo e o aplicador de mão quanto à existência de danos.
• Ligue o dispositivo.
• Defina a pressão para 1,6 bar.
• Reinicie o contador de choques do tratamento (Fig. 3 - 1/2) utilizando o botão de reposição (Fig. 3 - 1/4) que se encontra na parte  
 frontal do instrumento.
• Administre choques individuais utilizando o modo de um único choque.
• Administre choques no modo de choque contínuo (frequência de choque 1 Hz e 15 Hz).
• Certifique-se de que os choques administrados são correctamente registados pelo contador de disparos do tratamento na parte   
 frontal do instrumento. 
• Defina a pressão para, no máximo, 5 bar. 
• Administre choques individuais utilizando o modo de um único choque. 
• Administre choques no modo de choque contínuo (frequência de choque 1 Hz e 8 Hz).
• Teste as outras frequências da seguinte forma:

Modo de funcionamento Energia/Frequência

R-SW 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

3.4 DEFINIÇÕES PADRÃO
• Antes de cada tratamento, coloque o contador de disparos do tratamento (Fig. 3 - 1/2) no dispositivo a zeros premindo o botão de  
 reposição (Fig. 3 - 1/4). 
• Normalmente, deverá ser aplicado um total de 2000 disparos por sessão terapêutica. Consulte a brochura de aplicação do  
 dispositivo para obter mais informações. 
• Inicie o tratamento a uma pressão de 1 bar e a uma frequência de 5 Hz.
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3. Funcionamento

3.5 TRATAMENTO

 CUIDADO
 A bolsa de transporte destina-se apenas a ser utilizada para o transporte do dispositivo. Se o dispositivo for  
 deixado no saco de transporte durante o tratamento, o dispositivo aquece devido à ausência de ventilação.  
 Existe a possibilidade de ocorrerem queimaduras, conflagração e danos no dispositivo.

 • Retire o dispositivo da bolsa de transporte durante o tratamento.

 CUIDADO
 Leia o capítulo 3.1 ADVERTÊNCIAS GERAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA antes de iniciar o tratamento.  
 Siga igualmente as instruções fornecidas nos capítulos 8 e 9 do seu aplicador de mão.
 Sempre que transportar o instrumento para outro local, certifique-se de que todas as verificações funcionais  
 foram realizadas no instrumento antes de iniciar o tratamento.
 Realize somente tratamentos aprovados pelo fabricante!
 Para evitar perigos de segurança,  não é permitida a utilização do instrumento para outras aplicações que  
 não as especificadas no capítulo 1.1.1 INDICAÇÕES!
 Todas as mensagens de estado e erro assinaladas durante o tratamento devem ser sempre resolvidas 
 sem qualquer demora!
 O nível de energia máximo utilizado durante o tratamento não deve causar dor indevida ao paciente em  
 qualquer circunstância.

 CUIDADO
 Recomendamos que o utilizador e o paciente usem protecção auricular adequada.
 • Ofereça sempre protecção auricular ao paciente.

• Aplique uma quantidade suficiente de gel de acoplamento na área de tratamento na pele do paciente e no transmissor de choques.
• Não aplique mais de 300 choques no mesmo local durante o tratamento.
• Evite exercer uma pressão excessiva com o transmissor de choques na pele do paciente. Não é necessário exercer pressão   
 excessiva para o êxito do tratamento.
 

 CUIDADO
 A temperatura da superfície do transmissor de choques pode atingir uma temperatura de até 47 °C.
 O contacto prolongado com a pele pode causar pequenas queimaduras!
 • Interrompa o tratamento após 6000 impulsos, no máximo.

 CUIDADO
 O aplicador de mão não pode ser utilizado quando inactivo (sem uma superfície de impacto).
 • Não administre impulsos a não ser que o transmissor de impulsos esteja em contacto com a zona de tratamento!
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3. Funcionamento

3.6 MENU INFORMAÇÃO
O menu Informação permite-lhe reiniciar o contador do aplicador de mão, recuperar a contagem total de choques e as horas 
de funcionamento do instrumento, bem como efectuar a leitura dos dados no software de monitorização, números de série do 
hardware e estado de modificação.

• Para activar o menu Informação, prima ambas as teclas de seta simultaneamente durante dois segundos.

O visor altera-se para o modo Informação: A linha superior (visor de energia nominal) apresenta o item de menu em questão como 
um número entre 1 e 10. (Fig. 3 - 2/1), enquanto a linha central (Fig. 3 - 2/2) apresenta as informações recuperadas (neste caso: n.º de 
artigo de hardware).

Fig. 3 - 2 Modo Informação

• Utilize o botão para percorrer o menu para cima ou para baixo para recuperar os seguintes dados:

Item de menu Visor

1 Contador de impulsos do aparelho de mão

2 Contador de impulsos total

3 Contador de horas de funcionamento

4 N.º de artigo de hardware

5 Índice de alterações do hardware

6 Não utilizado

7 N.º de artigo de software

8 Índice de alterações do software

9 N.º de artigo do carregador de arranque

10 Não utilizado

 NOTA
 Os visores 1 e 2 de contagem de disparos apresentam a contagem de impulsos em incrementos de um milhar.

• Para sair do menu Informação, prima ambas as teclas de seta simultaneamente durante dois segundos. 

3.7 REINICIAR O CONTADOR DE DISPAROS DO APLICADOR
• Alterne para o modo Informação (consulte o Capítulo 3.6 MENU INFORMAÇÃO).
• Seleccione o item de menu 1 - Contador do aparelho de mão.

O número de choques é apresentado em incrementos de um milhar. O valor apresentado na linha central multiplicado por 1000 dá- 
lhe a leitura do contador referente ao aplicador de mão actualmente ligado.

• Prima o botão de reposição para definir o contador do aparelho de mão para zero.

2

1
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4. Limpeza, manutenção, revisão

4.1 LIMPEZA DO INSTRUMENTO

• Limpe o exterior do alojamento com um pano húmido. Use água ensaboada ou um agente de limpeza suave.

 ATENÇÃO
 É essencial que não permita a entrada de quaisquer fluidos no instrumento ou na tubagem.

4.2 SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS DE REDE DO DISPOSITIVO
O suporte de fusíveis de rede está situado no painel posterior do dispositivo.
• Empurre o grampo do suporte de fusíveis de rede (Fig. 4 – 1/1) para a 

esquerda e retire o suporte do respetivo alojamento.

Fig. 4 – 1 Suporte de fusíveis de rede 

• Retire os fusíveis antigos do suporte de fusíveis de rede (Fig. 4 – 2).

Fig. 4 - 2 Substituição de fusíveis
• Substitua os fusíveis. 
• Utilize fusíveis de tipo T4AL/250 VAC. 
• Empurre o suporte de fusíveis de rede para o colocar novamente na 

abertura até encaixar.

 CUIDADO
 Desligue o instrumento da corrente elétrica antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza ou revisão!
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4. Limpeza, manutenção, revisão

4.3 SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

O elemento filtrante do compressor deve ser substituído em caso de perda de desempenho do compressor (quedas de pressão 
assinaladas durante a emissão de ondas de choque ou impulsos de pressão). Proceda como se segue:

• Desligue o instrumento no interruptor de corrente elétrica que se encontra no painel posterior e desligue o cabo de ligação à rede 
elétrica no compressor.

• Remova o coletor de condensação do suporte e esvazie-o.
• Remova o alojamento do filtro de pressão. Este pode ser desapertado manualmente.

Fig. 4 – 3 Desapertar o alojamento do filtro de pressão

Fig. 4 – 4 Alojamento do filtro de pressão removido
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4. Limpeza, manutenção, revisão

• Remova o suporte do elemento filtrante do alojamento do filtro de pressão.
• Certifique-se de que os O-rings (Fig. 4-5/1 e Fig. 4-5/2) não deslizam e que não estão mal colocados.

          
Fig. 4 – 5 Suporte do elemento filtrante removido

• Desmonte o suporte do elemento filtrante.

          
Fig. 4 – 5 Suporte do elemento filtrante desmontado

• Remova a parte inferior do suporte do elemento filtrante.

Fig. 4 – 6 Parte inferior do suporte do elemento filtrante removida

1 2
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4. Limpeza, manutenção, revisão

• Remova a parte superior do suporte do elemento filtrante.

Fig. 4 – 8 Parte superior do suporte do elemento filtrante removida

• Remova o novo elemento filtrante da embalagem.
• Coloque a parte superior e inferior do suporte no novo elemento filtrante e aperte-as em conjunto.
• Substitua o suporte do elemento filtrante pelo novo elemento filtrante no alojamento do filtro de pressão.
• Ao ligar o alojamento do filtro de pressão à parte superior do elemento filtrante, certifique-se de que o encaixe da parte superior do  
 elemento filtrante é audível.
• Certifique-se de que os O-rings (Fig. 4-5/1 e Fig. 4-5/2) não deslizam e que não estão mal colocados.

Fig. 4 – 9 Inserir o suporte do elemento filtrante no alojamento do filtro de pressão

• Aparafuse o alojamento do filtro de pressão no suporte e aperte-o até não ser possível qualquer aperto manual. Certifique-se de 
que o alojamento está corretamente alinhado enquanto o aparafusa.

Fig. 4 – 10 Aparafusar o alojamento do filtro de pressão no devido lugar

• Aperte o coletor de condensação no suporte.
• Ligue o cabo de alimentação elétrica.
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4. Limpeza, manutenção, revisão

4.4 MANUTENÇÃO
Não é obrigatório realizar procedimentos de manutenção preventiva. No entanto, realizar procedimentos de manutenção 
regularmente pode ajudá-lo a identificar precocemente possíveis defeitos e, por conseguinte, aumentar a segurança e vida útil do 
equipamento. Os serviços de manutenção podem ser agendados junto dos nossos representantes regionais na sua área.
Recomendamos que sejam efetuadas verificações funcionais e de segurança pelo menos uma vez por ano. As regulamentações 
nacionais de prevenção de acidentes e os intervalos de testes e inspeções prescritos para dispositivos médicos devem ser cumpridos.

 NOTA
 Para obter mais informações acerca do conteúdo e realização das verificações de segurança contacte o seu distribuidor local.

As verificações que se seguem devem ser efetuadas para assegurar que o dispositivo está a funcionar de forma segura.
1. Teste de corrente de fuga da ligação à terra, em conformidade com as regulamentações nacionais.
2. Teste de impedância da ligação à terra (incluindo o alojamento do aparelho de mão e o cabo de alimentação elétrica) em 
conformidade com as regulamentações nacionais.

4.5 ELIMINAÇÃO
Aquando da eliminação deste tipo de produtos médicos, não é necessário tomar quaisquer medidas específicas. Proceda em 
conformidade com as regulamentações aplicáveis específicas do seu país. Após a vida útil do dispositivo expirar, elimine o dispositivo 
como resíduo de equipamento eletrónico.

4.6 REPARAÇÃO
Os trabalhos de reparação em instrumentos com defeito devem ser apenas realizados por pessoal devidamente autorizado pelo 
fabricante. Utilize apenas peças originais designadas pela STORZ MEDICAL AG e fornecidas pela DJO France. O pessoal devidamente 
autorizado pode ser da DJO France ou representantes de agências ou distribuidores da DJO France.

4.7 VIDA ÚTIL
A vida útil média prevista (MTTF) de acordo com a EN60601-1:2005 + A1:2012 é de aproximadamente 

• 3500 horas para o dispositivo elétrico médico Chattanooga Mobile 2 RPW.

Para obter informações sobre a vida útil da sua peça de mão, consulte a secção 8.9 (VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO R-SW) e a secção 
9.14 (VIDA ÚTIL DA PEÇA DE MÃO V-ACTOR).
Se exceder a vida útil, poderá ocorrer uma avaria do instrumento e dos acessórios. 
Isto aplica-se igualmente a peças de mão.
Não serão aceites reivindicações de garantia além da informação facultada no capítulo 8.
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5. Mensagens de erro e resolução de problemas

5.1 ADVERTÊNCIAS
A lista que se segue apresenta os códigos de erro mais importantes e as respectivas acções que deve tomar no caso de isso acontecer.

Número do erro Descrição da falha Acção correctiva

Erro 1

Erro na memória

Confirme o erro premindo o

 botão de reposição e 

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 10

O botão de accionamento é premido 

durante o arranque

Solte o botão de accionamento e continue 

a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 11

O aparelho de mão não está ligado
Ligue o aparelho de mão e continue 

a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 12

Falha interna

Confirme o erro premindo o

 botão de reposição e 

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 20

Falha interna

Confirme o erro premindo o

 botão de reposição e 

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 21

Falha interna

Confirme o erro premindo o

 botão de reposição e 

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 22

Problema com uma actualização

num dispositivo USB

Confirme premindo o botão de reposição.

Verifique se existem actualizações no dispositivo e

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 23

Dispositivo USB não inserido Insira o dispositivo USB

Erro 24

Problema com uma actualização

num dispositivo USB

Confirme premindo o botão de reposição.

Verifique se existem actualizações no dispositivo e

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 25

Problema com uma actualização

num dispositivo USB

Confirme premindo o botão de reposição.

Verifique se existem actualizações no dispositivo e

continue a utilizar o dispositivo, se possível.

Erro 26

Nenhuma actualização 

actual do software

Confirme premindo o botão de reposição.

Verifique se existem actualizações no dispositivo e

continue a utilizar o dispositivo, se possível.
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6. Acessórios e peças sobressalentes

Descrição Número de peça

Aplicador do aparelho de mão R-SW 32000

Transmissor ESWT R15 de 15mm 18638

Transmissor D20-S R-SW 20 mm 29724

Kit de revisão 23825

Frasco de gel de transmissão condutor 250 ml (8,5 onças) 13-5182

 CD com manual do utilizador 13-00060

Bolsa de transporte 28745

Conjunto do aparelho de mão V-ACTOR ll 28730

Para obter mais acessórios, consulte o Capítulo 8.11 e o Capítulo 9.16

5. Mensagens de erro e resolução de problemas

5.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 CUIDADO
 Desligue o cabo de alimentação eléctrica do instrumento antes de realizar qualquer tarefa de manutenção!

Descrição da falha Possível causa Acção correctiva

O instrumento não funciona
• Falha de alimentação 
• Fusível de rede defeituoso 
• Ficha de corrente eléctrica defeituosa

• Verifique a fonte de alimentação 
• Substitua os fusíveis 
• Substitua o cabo de alimentação eléctrica

Sem fornecimento de ar comprimido
• Fugas no cabo do aparelho de mão ou 

cabo ligado incorrectamente
• Filtro de ar do compressor obstruído

• Inspeccione o cabo e as ligações do tubo 
   e proceda à sua substituição, se necessário
• Verifique o filtro de ar do compressor
   e proceda à sua substituição, se necessário

Nenhuma potência de saída de ondas  
de choque

• Sem fornecimento de ar comprimido
• Projéctil bloqueado ou gasto
• Avaria no dispositivo de controlo
• Aparelho de mão defeituoso

• Desmonte o aparelho de mão
• Limpe o tubo guia e o projéctil
• Efectue uma revisão do aparelho de mão
• Contacte o seu Centro de Assistência 

Técnica
• Substitua o aparelho de mão
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7. Especificações técnicas do dispositivo de controlo

7.1 DISPOSITIVO

Modo de funcionamento do R-SW

Choque único, choque contínuo  
1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

4.6 bar / max. 15 Hz
5.0 bar / max. 12 Hz 

Modo de funcionamento do V-ACTOR
1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

3.8 bar / max. 22 Hz
5.0 bar / max. 13 Hz

Tensão de entrada da corrente eléctrica 100 - 240 V CA

Frequência da rede 50 - 60 Hz

Fusível de rede T4AL/250 VAC

Consumo energético máx. 200 VA

Saída de ar comprimido 1 - 5 bar

Temperatura ambiente durante o funcionamento 10 ° - 40 °C

Temperatura ambiente durante o armazenamento e o transporte 0 ° – 60 °C Sistema de frio ventilado   

Pressão do ar ambiente durante o funcionamento 800 - 1060 hPa

Pressão do ar ambiente durante o armazenamento e o 
transporte

500 - 1060 hPa

Humidade do ar 5 - 95%, sem condensação

Peso do dispositivo de controlo 8,2 kg

Dimensões do alojamento (L x A x P) 490 x 290 x 400 mm

Classificação de acordo com a directiva sobre dispositivos médicos Dispositivo de Classe IIa

Protecção contra a entrada de água IPX1
Sujeito a modificações técnicas

 
Segurança do equipamento (“desempenho essencial“) de acordo com a norma IEC 60601-1, 3.ª edição: 
O equipamento ME deve estar isento de qualquer energia de ondas por pressão excessiva. 

 NOTA
 Quando o produto médico é distribuído a terceiros, deverá ter-se em consideração o seguinte:
 • Toda a documentação do dispositivo deve ser entregue juntamente com o produto médico.
 • O produto médico só pode ser exportado para um país estrangeiro quando o produto em si e as respectivas indicações 
  forem autorizadas nesse país.

7.2 PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Fig. 7 - 1 Placa de características
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7. Especificações técnicas do dispositivo de controlo

7.3 CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS
Este produto médico possui a marca CE em conformidade com a Directiva 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos.

7.4 CONFORMIDADE COM AS NORMAS

Em conformidade com a norma 60601-1

Tipo de protecção contra choques eléctricos: Classe de protecção 1

Unidade de aplicação de Tipo B*

*As unidades de aplicação incluem as superfícies dos aparelhos de mão R-SW e V-ACTOR, incluindo os transmissores permutáveis.

DIRECTRIZES CEM E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Directrizes e declaração do fabricante – 
interferência electromagnética emitida

O modelo do dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou utilizador do dispositivo deverá assegurar que o mesmo é utilizado em tal ambiente.

Medições da interferência emitida Conformidade
Ambiente electromagnético – 

directrizes

Emissões de AF de acordo com CISPR 11 Grupo 1

O dispositivo utiliza energia de AF 
apenas para o seu funcionamento 
interno. Por conseguinte, as suas 
emissões de AF são muito baixas e não 
deverão causar qualquer interferência 
em equipamentos electrónicos que 
estejam próximos.

Emissões de AF de acordo com CISPR 11 Classe B

O dispositivo é adequado para 
utilização em todas as instalações, 
incluindo as instalações em áreas 
residenciais e aquelas que se 
encontram directamente ligadas 
à rede pública de fornecimento de 
electricidade que também fornece 
energia a dispositivos utilizados para 
fins residenciais.

Emissões harmónicas de acordo com a 
norma IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/emissões  
intermitentes de acordo com a norma  

IEC 61000-3-3
Em conformidade
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7. Especificações técnicas do dispositivo de controlo

Directrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências electromagnéticas emitidas

O modelo do dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou utilizador do dispositivo deverá assegurar que o mesmo é utilizado em tal ambiente.

Testes de resistência 
a emissões Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente 

electromagnético – directrizes

Descargas electrostáticas 
(ESD) de acordo com
IEC 61000-4-2

Descarga de contacto  
de ±6 kV

Descarga de ar de ±8 kV

Descarga de contacto  
de ±6 kV

Descarga de ar de ±8 kV

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

Transitórios rápidos em 
salvas (rajadas)
de acordo com IEC 
61000-4-4

±2 kV para linhas de fontes 
de alimentação

±1 kV para linhas de entrada/
saída

±2 kV para linhas de fontes 
de alimentação

±1 kV para linhas de entrada/
saída

A qualidade da alimentação 
principal deverá ser
igual à de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
típico.

Sobretensões de acordo com 
IEC 61000-4-5

±1 kV linha(s) a linha(s)

±2 kV linha(s) para a ligação 
à terra

±1 kV linha(s) a linha(s)

±2 kV linha(s) para a ligação 
à terra

A qualidade da alimentação 
principal deverá ser
igual à de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
típico.

Quedas de tensão, breves 
interrupções e variações de 
tensão nas linhas de entrada
da fonte de alimentação de 
acordo com IEC 61000-4-11

<5% UT

(queda >95% em UT)  
durante um ½ período

40% UT

(queda de 60% em UT) 
durante 5 períodos

70% UT

(queda de 30% em UT) 
durante 25 períodos

<5% UT

(queda >95% em UT)  
durante 5 s

<5% UT

(queda >95% em UT)  
durante um ½ período

40% UT

(queda de 60% em UT) 
durante 5 períodos

70% UT

(queda de 30% em UT) 
durante 25 períodos

<5% UT

(queda >95% em UT)  
durante 5 s

A qualidade da alimentação 
principal deverá ser 
igual à de um ambiente 
comercial ou hospitalar 
típico. Se o utilizador do 
dispositivo necessitar de um 
funcionamento contínuo 
durante as interrupções da 
alimentação principal, 
recomenda-se que o 
dispositivo seja ligado a 
uma fonte de alimentação 
ininterrupta.

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

3 A/m 3 A/m

Os campos magnéticos 
da frequência de alimentação 
devem ser iguais aos de 
um ambiente comercial ou 
hospitalar típico.

NOTA: UT é a tensão alternada da rede antes da aplicação do nível de teste.
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7. Especificações técnicas do dispositivo de controlo

Directrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências electromagnéticas emitidas

O modelo do dispositivo deve ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo.  
O cliente ou utilizador do dispositivo deverá assegurar que o mesmo é utilizado em tal ambiente.

Testes de 
resistência
a emissões

Nível de teste IEC 
60601

Nível de 
conformidade

Ambiente 
electromagnético – directrizes

Os equipamentos portáteis e móveis de RF não devem ser
utilizados a uma distância de qualquer parte do dispositivo, 
incluindo cabos, inferior à distância de segurança 
recomendada calculada a partir da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 

Distância de segurança recomendada:

Interferência de 
AF conduzida
de acordo com
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz
a 80 MHz

3 Vrms 150 kHz a
80 MHz d = 1,2√P

Interferência de 
AF radiada
de acordo com
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

3 V/m
80 MHz a
2,5 GHz

d = 1,2√P para um intervalo de 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P para um intervalo de 800 MHz a 2,5 GHz

Em que P é a potência nominal do transmissor em watts (W) 
de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância 
de segurança recomendada em metros (m).
A intensidade de campo de transmissores de rádio fixos,
com base numa inspecção realizada no locala, deve ser inferior
ao nível de conformidadeb.
Poderá ocorrer interferência na proximidade de instrumentos
marcados com o seguinte símbolo.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado.
NOTA 2 Estas directrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção 
e reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

a
As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como estações base para radiotelefones (celulares/sem fios) e rádios 
móveis terrestres, rádio amador, radiodifusão AM e FM e transmissões de TV não podem ser previstas teoricamente com 
exactidão. Para avaliar o ambiente electromagnético no que diz respeito a transmissões de RF fixos, deverá ser realizada 
uma análise electromagnética do local. Se a intensidade de campo medida no local onde o dispositivo é utilizado exceder o 
nível de conformidade de AF aplicável indicado acima, o dispositivo deve ser monitorizado para verificar se está a funcionar 
normalmente. Se for observado um desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação 
ou deslocação do dispositivo para outro local.

b
Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias de segurança recomendadas entre equipamentos de comunicação portáteis e móveis de AF e o dispositivo

O dispositivo deve ser usado num ambiente electromagnético no qual as pertubações irradiadas de AF são controladas. O cliente 
ou utilizador do dispositivo podem ajudar a prevenir interferências electromagnéticas mantendo uma distância mínima 

entre os equipamentos de comunicação portáteis e móveis de AF (transmissores) e o dispositivo, conforme recomendado abaixo, 
de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.

Potência nominal
do transmissor [W]

Distância de segurança de acordo com a frequência do transmissor [m]

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2√P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3√P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para os transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de segurança recomendada pode ser 
calculada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal do transmissor em watts 
[W] de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1
Um factor adicional de 10/3 poderá ser utilizado para calcular a distância de segurança recomendada dos transmissores no 
intervalo de frequência de 80 MHz a 2,5 GHz para reduzir a probabilidade de um dispositivo de comunicação móvel/portátil 
colocado na área do paciente conduzir inadvertidamente a uma avaria.

NOTA 2
Estas directrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e 
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
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7. Especificações técnicas do dispositivo de controlo
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

8.1 INTRODUÇÃO

  PELIGRO   

  Refere-se a uma situação de perigo significativo que, se não for evitada, pode causar lesões graves ou fatais.

  AVISO

  Refere-se a uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, pode causar lesões graves ou fatais.

  CUIDADO

  Refere-se a uma situação de potencial perigo que, se não for evitada, pode causar pequenas lesões.

 ATENÇÃO
 Adverte o utilizador para situações potencialmente perigosas que possam causar danos no produto ou na área circundante.

 NOTA
 As informações adicionais referentes a funcionalidades específicas ou instruções de funcionamento são precedidas pelo termo   
 "NOTA".

  CUIDADO

  

Antes de utilizar a peça de mão R-SW pela primeira vez, certifique-se de que leu e compreendeu todas as 
informações facultadas no presente manual de funcionamento. 
A familiaridade com as informações e instruções contidas neste manual é essencial para assegurar uma utilização 
eficiente e ótima do instrumento, para evitar perigos para o pessoal e para o equipamento e para obter bons 
resultados de tratamento. 
O conhecimento aprofundado das informações incluídas neste manual também lhe permitirá reagir pronta e 
eficientemente em caso de avaria ou surgimento de um erro. 

SÍMBOLOS

É fundamental respeitar o manual de funcionamento! Localização: em ambos os lados do eixo da peça 
de mão

PEÇA DE MÃO

   
Peça de mão com cabo de ligação

1 432

567

1 Transmissor de choques  

2 Tampa de rosca do 
transmissor de choques

3 Almofada do eixo

4 Almofada da pega 

5 Pega da peça de mão 

6 Botão de ativação

7 Eixo da peça de mão
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Exemplo de um transmissor de choques

NOTA
As imagens da peça de mão e dos transmissores de choques são exemplos. Os componentes individuais podem ser 
diferentes dos apresentados na ilustração.

TRANSMISSORES DE CHOQUES
Consoante a terapia a realizar, é possível equipar a peça de mão com diferentes transmissores de choques:

Transmissores de choques

DI15 (OPCIONAL)
O DEEP IMPACT é um transmissor de choques opcional para a peça de mão pneumática. Este transmissor de choques é semelhante 
ao transmissor de choques R15, embora a sua forma elíptica e o seu material especial tenham sido concebidos para criar uma zona 
de radiação concentrada com um efeito reforçado e mais profundo e com uma maior intensidade. 

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

 – 1 transmissor de choques DEEP IMPACT

INSTALAÇÃO

• Remova o transmissor de choques DEEP IMPACT da embalagem.

• Desaperte a tampa da peça de mão pneumática e remova o transmissor de choques que estava a utilizar previamente.

• Coloque o transmissor de choques DEEP IMPACT e volte a apertar a tampa na peça de mão até não ser possível qualquer aper-
to manual.
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UTILIZAÇÃO

É possível utilizar a peça de mão normalmente com o transmissor de choques DEEP IMPACT instalado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 – Diâmetro   nominal de 15 mm

 – Amplitude do impulso aprox. 0,4 mm a 3 bar, inativo (ou seja, sem ligação)

 – Duração do impulso  0,24 ms

 – Vida útil    a vida útil média prevista é de, aproximadamente, 1 000 000 de impulsos

Sujeito a alterações técnicas

F15 (OPCIONAL)
O FOCUS é um transmissor de choques opcional para a peça de mão pneumática. Este transmissor de choques corresponde ao 
transmissor de choques R15, mas está adicionalmente equipado com uma lente acústica. Isto origina uma limitação do ângulo 
de radiação e reduz a queda de pressão (efeito mais profundo) no tecido.

ÂMBITO DE FORNECIMENTO
1 transmissor de choques FOCUS

INSTALAÇÃO

• Remova o transmissor de choques FOCUS da embalagem.

• Desaperte a tampa da peça de mão pneumática e remova o transmissor de choques que estava a utilizar previamente.

• Aperte a tampa com o transmissor de choques FOCUS instalado na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual.

UTILIZAÇÃO
É possível utilizar a peça de mão normalmente com o transmissor de choques FOCUS instalado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 – Diâmetro   15 mm

 – Amplitude do impulso aprox. 0,24 mm a 3 bar, inativo (ou seja, sem ligação)

 – Duração do impulso  0,32 ms

 – Vida útil   a vida útil média prevista é de, aproximadamente, 1 000 000 de impulsos

Sujeito a alterações técnicas

D20-S E D20-T (OPCIONAL)
O D20-S é um transmissor de choques opcional para a peça de mão pneumática.

1

2

3
1 Tampa posterior

2 Tampa dianteira

3 Inserção do D20-S

    D20-S completo
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3

1 2 5

4

1 Tampa dianteira

2 Cabeça do transmissor de 
choques

3 Elemento de mola

4 Anel de vedação

5 Tampa posterior

         Transmissor de choques D20-S

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

 – D20-S completo

INSTALAÇÃO

• Desaperte a tampa da peça de mão e remova o transmissor de choques atual, incluindo os respetivos O-rings.

• Aperte o D20-S na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual.

UTILIZAÇÃO

É possível utilizar a peça de mão normalmente com o transmissor de choques D20-S instalado.
Recomendamos que os trabalhos sejam efetuados com uma pressão de 3 bar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 – Diâmetro   20 mm

 – Amplitude do impulso aprox. 2 mm a 3 bar, inativo (ou seja, sem ligação)

 – Duração do impulso aprox. 2,5 ms

 – Vida útil   a vida útil média prevista é de, aproximadamente, 1 000 000 de impulsos

Sujeito a alterações técnicas

D35-S (OPCIONAL)

O D35-S é um transmissor de choques opcional para a peça de mão pneumática.

1

2

3 1   Tampa posterior
2   Tampa dianteira
3   Inserção do D35-S

    D35-S completo
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1 2

43

5

1 Tampa dianteira

2 Cabeça do transmissor de 
choques

3 Elemento de mola

4 Anel de vedação

5 Tampa posterior

    Transmissor de choques D35-S

ÂMBITO DE FORNECIMENTO

 – D35-S completo

INSTALAÇÃO

• Desaperte a tampa da peça de mão e remova o transmissor de choques atual, incluindo os respetivos O-rings. 

• Aperte o D35-S na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual.

UTILIZAÇÃO

É possível utilizar a peça de mão normalmente com o transmissor de choques D35-S instalado.
Recomendamos que os trabalhos sejam efetuados com uma pressão de 3 bar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Diâmetro   35 mm

• Amplitude do impulso aprox. 2 mm a 3 bar, inativo (ou seja, sem ligação)

• Duração do impulso aprox. 3 ms

• Vida útil   a vida útil média prevista é de, aproximadamente, 1 000 000 de impulsos

Sujeito a alterações técnicas

8.2 INSTALAR E SUBSTITUIR O TRANSMISSOR
O aparelho de mão é fornecido completamente montado, mas se o transmissor alguma vez precisar de ser substituído, proceda da 
seguinte forma:

  CUIDADO

 Os agentes de limpeza e desinfetantes podem formar uma atmosfera explosiva.

  • Desligue a peça de mão do dispositivo de controlo antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.

 ATENÇÃO
 É essencial que não permita a entrada de quaisquer fluidos no instrumento ou na tubagem.

Uma limpeza regular assegura a higiene e o funcionamento perfeitos da peça de mão R-SW. A peça de mão, especialmente o 
transmissor, tem de ser rigorosamente limpa e desinfetada após cada sessão de terapia.
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

Componente Procedimento Intervalo

Eixo e almofada da peça de mão limpe e desinfete com agentes de 
limpeza habituais à base de álcool e 
desinfetantes

diariamente 
ou após 20 000 choques (o que ocorrer 
primeiro) 

Tubo guia limpar a partir do interior com uma 
escova

diariamente

transmissores e O-rings limpar em banheira de limpeza ul-
trassónica e desinfetar

após cada tratamento ou contacto com 
um paciente

Tubo guia, projétil e O-rings substituir após 1 000 000 de choques 
(revisão da peça de mão)

Tabela.  1-1   Intervalos de limpeza

 NOTA
A peça de mão está equipada com um dispositivo de fecho de segurança do projétil para evitar que o projétil seja ejetado caso 
ocorra a emissão de um choque enquanto o transmissor e a respetiva tampa estão retirados.

O fecho de segurança também é ativado caso a tampa de rosca do transmissor de choques não esteja bem apertada, se o anel 
de vedação entre a tampa e o transmissor de choques não estiver colocado ou se dois anéis de vedação (antigo e novo) entra-
rem em contacto na parte posterior do transmissor de choques.

  CUIDADO

    

Perigo de ferimentos devido à ativação do impulso com a peça de mão aberta.

• Desligue a peça de mão da unidade de controlo antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza 
ou manutenção.

• Após o dispositivo de fecho de segurança do projétil se abrir pela primeira vez, este 
dispositivo tem de ser substituído. Envie a peça de mão para reparação.

1 • Desligue a peça de mão do dispositivo de controlo.

• Remova a tampa de rosca do transmissor da peça de mão.
2

• Remova a inserção do transmissor.
3

• Introduza a inserção do transmissor na tampa de rosca do transmissor 
correspondente.4
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

• Aperte a tampa de rosca do transmissor na peça de mão até não ser possível 
qualquer aperto manual.5

• Após substituir o transmissor de choques, certifique-se de que a tampa da peça de 
mão e as 6 peças estão bem apertadas no devido lugar.

6

NOTA
Certifique-se de que as duas peças de tampa dos transmissores de choques D20 e D35 estão bem apertadas no devido lugar e 
que a tampa de rosca do transmissor de choques está bem apertada no eixo.

Verifique a ligação roscada da tampa de rosca do transmissor de choques e as peças de tampa durante fases prolongadas de 
tratamento

8.3 LIMPEZA DA PEÇA DE MÃO

NOTA

Após a limpeza, a peça de mão tem de secar antes de poder voltar a ser montada. 

• Por este motivo, planeie tempo suficiente para secar a peça de mão e os respetivos componentes.

• Desligue a peça de mão do dispositivo de controlo.
1

• Remova a tampa de rosca do transmissor da peça de mão.
2

• Limpe o gel de acoplamento da peça de mão utilizando um agente de limpeza adequado 
para a limpeza de superfícies.

• Desinfete a peça de mão com um desinfetante à base de álcool que seja adequado para a 
limpeza de superfícies.

3
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

• Desaperte o eixo da peça de mão e retire-o da pega da peça de mão (5).

• Utilize a chave de bocas fornecida para essa finalidade (4).
4

5

• Limpe o tubo guia com uma escova para garantir o movimento perfeito do projétil.6

• A almofada de proteção pode ser retirada da pega da peça de mão para limpar a peça de 
mão.

7

  
PELIGRO

  Se a unidade não estiver a funcionar de forma segura, deve ser reparada por um técnico de assistência certificado e  
  os operadores devem ser informados dos perigos inerentes à unidade.
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

8.4 LIMPEZA DOS TRANSMISSORES

• Desaperte a tampa de rosca do transmissor de choques e remova a inserção do transmissor de choques da respetiva tampa de 
rosca. 

• Limpe todas as peças em água corrente.

NOTA
Só é possível desmontar a inserção dos transmissores D20-S, D20-T e D35-S e remover os anéis de vedação utilizando 
ferramentas especiais. Deve evitar fazê-lo, pois pode danificar o transmissor. Esta operação não é necessária para fins de 
limpeza.

• Também recomendamos que os transmissores sejam limpos e desinfetados numa 
banheira ultrassónica.

• Para esta finalidade, utilize apenas desinfetantes de instrumentos para instrumentos 
médicos reutilizáveis e sensíveis ao calor.
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

• Limpe e desinfete o transmissor e a respetiva tampa de rosca com os agentes de limpeza e desinfetantes normais à base de 
álcool.

• Seque o transmissor e a respetiva tampa de rosca antes de os juntar.

• Pressione a inserção para dentro da tampa dianteira e aperte as duas peças de tampa em conjunto até não ser possível 
qualquer aperto manual.

NOTA
Certifique-se de que as duas peças de tampa dos transmissores de choques D20 e D35 estão bem apertadas no devido lugar e 
que a tampa de rosca do transmissor de choques está bem apertada no eixo.

• Verifique a ligação roscada da tampa de rosca do transmissor de choques e as peças de tampa durante fases prolongadas de 
tratamento

8.5 REVISÃO DA PEÇA DE MÃO R-SW
As ondas de choque são geradas mecanicamente. Devido aos efeitos da fricção, os componentes da peça de mão são continuamente 
expostos a um esforço mecânico, o qual causa um pequeno desgaste.

NOTA
A revisão da peça de mão R-SW deve ser realizada a, aproximadamente, cada 1 000 000 de choques. Esta ação pode ser 
efetuada rápida e facilmente pelo utilizador do instrumento. Tudo o que é necessário é o kit de revisão que inclui todas as peças 
de desgaste.

8.5.1 CONTEÚDO DO KIT DE REVISÃO R-SW

2 projéteis 

2 tubos guia 

2 anéis de vedação de tomada

1 guia de O-ring

O kit de revisão está disponível no seu distribuidor com a referência 23825.

NOTA

Os anéis de vedação, o projétil e o tubo guia devem ser sempre substituídos de cada vez que a peça de mão é revista. 

• Observe o guia de O-ring ao selecionar os anéis de vedação a utilizar. Este encontra-se no kit de revisão.

  
PELIGRO

  Se a unidade não estiver a funcionar de forma segura, deve ser reparada por um técnico de assistência certificado e  
  os operadores devem ser informados dos perigos inerentes à unidade.
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8.5.2 REVISÃO DA PEÇA DE MÃO

  
CUIDADO

 Perigo de ferimentos devido à ativação de choques com a peça de mão aberta.

  ● Desligue a peça de mão da unidade de controlo antes de substituir o transmissor

ATENÇÃO
Deve ser utilizada uma chave de bocas para soltar o eixo da peça de mão durante a revisão da peça de mão.

• Coloque a peça de mão numa superfície seca, limpa e sem pó.

• Remova a tampa de rosca do transmissor da peça de mão.

• Desligue a peça de mão do dispositivo de controlo.
1

2

• Desaperte o eixo da peça de mão e retire-o da pega da peça de mão (5).

• Utilize a chave de bocas fornecida para esta finalidade (5).

4

5

• Remova o tubo guia de encaixe firme do eixo. Se necessário, utilize uma haste metálica 
ou a chave sextavada como ferramenta de extração introduzindo-a através das 
aberturas no tubo guia.

6

• É fornecido um fixador correspondente na pega da peça de mão para segurar o projétil. 
Para remover o projétil, segure na pega da peça de mão com a abertura apontada para 
baixo. Bata, gentilmente, com a pega contra a superfície da mesa até o projétil cair. Caso 
o projétil se parta devido à sobrecarga, é possível que um dos fragmentos do projétil 
permaneça no interior do tubo guia.

7
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• Elimine o tubo guia e o projétil usados.
8

9
• Elimine os anéis de vedação amovíveis dos transmissores de choques R15, C15, DI15, F15, 

T10 e o anel de vedação do eixo.
R15

C15 F15

DI15 T10

• Limpe o eixo, o transmissor (incluindo os anéis de fixação de encaixe firme) e a tampa de 
rosca do transmissor com um desinfetante à base de álcool. Estes elementos podem ser 
reutilizados após serem limpos.

10

NOTA

Só é possível desmontar a inserção dos transmissores D20-S, D20-T e D35-S e remover os 
anéis de vedação utilizando ferramentas especiais. Deve evitar fazê-lo, pois pode danificar 
o transmissor. Esta operação não é necessária para fins de limpeza.

D20-S

D20-T

D35-S
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• Agora, do kit de revisão, retire os novos anéis de vedação para os transmissores de 
choques R15, C15, F15, DI15 e T10 e para o eixo e instale-os. Consulte o guia de O-ring 
para este fim. Este encontra-se no kit de revisão.

• Os anéis de vedação do A6 não são substituídos.

R15

C15

F15

T10

A6

• Do kit de revisão, retire o novo tubo guia e o novo projétil.
11

• Introduza o tubo guia na abertura do eixo pressionando-o até atingir o batente. 

• Certifique-se de que a extremidade do tubo guia, onde se encontram as duas entradas 
de ar, está orientada na direção da pega da peça de mão.

12

• Introduza o novo projétil no tubo guia instalado.

13

• Instale o novo anel de vedação, que se encontra no kit de revisão, no eixo.

• Aperte o eixo na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual. 

• Segure bem a peça de mão na mesa com uma mão e aperte o eixo com a chave de 
bocas. Tem de já não ser possível desapertar o eixo manualmente.

14
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• Aperte a tampa de rosca do transmissor com o transmissor necessário bem seguro no 
eixo.

• Certifique-se de que as duas peças de tampa dos transmissores de choques D20 e D35 
estão bem apertadas no devido lugar e que a tampa de rosca do transmissor de choques 
está bem apertada no eixo.

15

• Realize uma verificação funcional da peça de mão (consulte o capítulo 3.3 Verificações funcionais).

• Reponha o contador de choques da peça de mão no dispositivo de controlo (consulte o capítulo 3.7 Reposição do contador 
de choques da peça de mão).

8.6 MANUTENÇÃO
Não é obrigatório realizar procedimentos de manutenção preventiva.

8.7 ELIMINAÇÃO

Aquando da eliminação deste produto, não é necessário tomar medidas especiais. Proceda em conformidade com as 
regulamentações aplicáveis específicas do seu país. Após o final da vida útil da peça de mão, devolva o instrumento à DJO France.

8.8 REPARAÇÃO
Os trabalhos de reparação em instrumentos com defeito devem ser apenas realizados por pessoal devidamente autorizado pela DJO 
France. Utilize apenas peças originais designadas pela STORZ MEDICAL AG e fornecidas pela DJO France. O pessoal devidamente 
autorizado pode ser da DJO France ou representantes de agências ou distribuidores da DJO France.

8.9 VIDA ÚTIL
A revisão da peça de mão R-SW deve ser realizada a, aproximadamente, cada milhão de choques (consulte o capítulo 8.5 
Revisão da peça de mão R-SW).
Se este intervalo for respeitado, a vida útil média prevista é de, aproximadamente, 5 milhões de choques para a peça de mão e de 1 
milhão de choques para os transmissores.
Se exceder a vida útil, poderá ocorrer uma avaria dos instrumentos. 
Não serão aceites reivindicações de garantia além da informação facultada no capítulo 10 Garantia e assistência 
técnica.
Para obter informações sobre a vida útil do seu dispositivo de controlo, consulte o capítulo 4.7 Vida útil.
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8.10 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descrição da falha Possível causa Ações corretivas

Sem potência de saída Fugas no cabo da peça de mão ou cabo 
não ligado corretamente

Projétil bloqueado ou gasto

Peça de mão defeituosa

Sem projétil

Tubo guia instalado ao contrário

Verifique o cabo e as ligações do tubo e 
substitua, se necessário

Desmonte a peça de mão
 
Efetue a revisão da peça de mão

Substitua a peça de mão

Instale um projétil

Vire o tubo guia ao contrário

Frequência irregular 2 projéteis Remova um projétil

Fuga no conetor da peça de mão O-ring vermelho defeituoso ou inexistente 
na ficha

Envie a peça de mão ou informe a assis-
tência técnica

8.11 ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES

Kit de revisão de peça de mão 23825

Almofada de proteção 22376

Almofada da peça de mão 22375

Transmissores de choques

Transmissor de choques A6 29801

Transmissor de choques R15 18638

Transmissor de choques C15 29729

Transmissor de choques F15 29726

Transmissor de choques DI15 29728

Transmissor de choques D20-S 29724

Transmissor de choques D20-T 28736

Transmissor de choques D35-S 29725

Transmissor de choques T10 29802
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8. Especificações e funcionamento da peça de mão R-SW

8.12 ESPECIFICAÇÕES DO APLICADOR

Dados técnicos do aparelho de mão R-SW

Saída de ar comprimido 1,0 - 5 bar

Frequência 1,0 - 21 Hz

Temperatura do ar ambiente

Temperatura ambiente durante o funcionamento +10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Temperatura ambiente durante o armazenamento e o 
transporte 

0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F), Sistema de frio ventilado

Pressão do ar ambiente durante o armazenamento e o 
transporte

500 - 1060 hPa

Pressão do ar ambiente durante o funcionamento 800 - 1060 hPa

Humidade do ar durante o armazenamento e o transporte 5 - 95% (sem condensação)

Humidade do ar durante o funcionamento

Máx. de 55%, sem condensação

*nos casos em que a humidade de ar local ou sazonal 
seja elevada, recomendamos a utilização de um 

desumidificador comercialmente disponível.

Peso 510 g (1,12 lb)

Proteção contra a entrada de água IPXO

Sujeito a alterações técnicas

Este dispositivo está em conformidade com as normas aplicáveis EN 60601-1, CAN CSA-C22.2 n.º 601.1, norma UL n.º 60601-1.

Para obter as especificações técnicas do dispositivo de controlo, consulte a secção 7.1 (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 
DISPOSITIVO DE CONTROLO).

Para obter informações sobre a conformidade com as diretivas, consulte a secção 7.2 e seguintes (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO 
DISPOSITIVO DE CONTROLO).
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  CUIDADO

 Antes de utilizar a V-ACTOR II pela primeira vez, certifique-se de que leu e compreendeu todas as informações   
  fornecidas no presente manual de funcionamento.

 A familiaridade com as informações e instruções contidas neste manual é essencial para assegurar uma utilização  
  eficiente e ótima do instrumento, para evitar perigos para o pessoal e para o equipamento e para obter bons resul 
  tados de tratamento. 
  O conhecimento aprofundado das informações incluídas neste manual também lhe permitirá reagir pronta e efi  
  cientemente em caso de avaria ou surgimento de um erro.
  Aquando da utilização de acessórios opcionais, consulte igualmente os manuais de funcionamento de cada um dos  
  acessórios utilizados. É imperativo que os utilizadores estejam familiarizados com o conteúdo deste manual antes  
  de utilizarem qualquer parte deste sistema.

A V-ACTOR ll é uma peça de mão de "terapia de vibração" e pode ser utilizada como um acessório opcional para a terapia de 
impulsos radiais e de impulsos de pressão.
Ao utilizar esta peça de mão, é possível tratar tecidos moles utilizando impulsos de alta frequência.

1

2

Fig. 9 – 1 V-ACTOR ll

1  Botão de ativação
2  Cabeça do transmissor

Os pré-requisitos para a utilização da peça de mão V-ACTOR ll correspondem aos pré-requisitos para utilizar o seu dispositivo de 
controlo. Leia o capítulo 1.3 Pré-requisitos para a utilização do dispositivo.
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Consoante a terapia a realizar, é possível equipar a peça de mão com uma das 2 cabeças de transmissor que se seguem:

- com o transmissor V-ACTOR de 25 mm (V25)
- com o transmissor V-ACTOR de 40 mm (V40)

Fig. 9 – Transmissores 2 V-ACTOR
1 V25

2 V40

9.1 ÂMBITO DE FORNECIMENTO

 – Peça de mão V-ACTOR ll com 2 transmissores. 
Os transmissores V-ACTOR V25 e V40 são fornecidos com uma tampa de rosca do transmissor.

9.2 DESEMBALAGEM

• Remova, cuidadosamente, a peça de mão da embalagem.

• Certifique-se de que todos os itens estão incluídos na embalagem e que não estão danificados.

• Contacte imediatamente o seu fornecedor ou o fabricante se alguns itens estiverem em falta ou danificados.

9.3 LIGAR A PEÇA DE MÃO

NOTA

Consulte também o capítulo 3 em relação ao funcionamento do seu dispositivo de controlo.

• Ligue a ficha da peça de mão V-ACTOR ll ao conetor R-SW no respetivo dispositivo de controlo.

• Alinhe os pontos vermelhos na ficha com os pontos vermelhos no conetor antes de efetuar a ligação.

1

2

Fig. 9 – 3 Ligar a peça de mão

1 2
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• Pressionar, gentilmente, a ficha dentro do conetor bloqueia, de imediato, a ligação e evita que o conetor se desligue automati-

camente quando o cabo é puxado.

• Para interromper a ligação, puxe a parte exterior do corpo da ficha. Isso significa que a função de bloqueio é inicialmente solta 
e, em seguida, a ficha é puxada para fora da tomada.

9.4 SUBSTITUIR O TRANSMISSOR
 – V25

• Para remover o transmissor de 25 mm, desaperte a tampa de rosca do transmissor da peça de mão e puxe o transmissor para 
fora.

• Limpe todas as peças do transmissor tal como descrito no capítulo 9.11 Limpeza.

• Volte a montar o transmissor pela ordem inversa.

• Aperte o novo transmissor na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual.

1 2

Fig. 9 – 4 Substituir o transmissor V25 e V10
 – V40

• Para remover o transmissor V40, desaperte o transmissor da peça de mão. 

• Desaperte a tampa de rosca do transmissor e puxe o transmissor para fora. 

• Remova o anel de vedação pressionando-o no ponto de corte. 

• Para limpar, pressione levemente o elemento de mola e remova os resíduos que se encontram por baixo deste. 

• Limpe todas as peças do transmissor tal como descrito no capítulo 9.11 Limpeza.

• Volte a montar o transmissor pela ordem inversa. 

• Certifique-se de que o lado suave do anel de vedação está em contacto com a cabeça do transmissor. 

• Aperte o novo transmissor na peça de mão até não ser possível qualquer aperto manual.

1 2 3 4 5

6
                      

1 3

5

6

2 4

Fig. 9 – 5 Transmissor V40

1 Tampa dianteira

2 Cabeça do transmissor

3 Anel de vedação

4 Elemento de mola

5 Tampa posterior

6 Ponto de corte
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Fig. 9 – 6 Monte o anel de vedação

9.5 ADVERTÊNCIAS GERAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

  CUIDADO

 A peça de mão V-ACTOR II destina-se exclusivamente a ser utilizada por especialistas médicos e só deve ser   
  utilizada por pessoal médico devidamente qualificado e formado.
  O utilizador é responsável por posicionar corretamente a peça de mão.
  A correta determinação da localização da zona de tratamento é da responsabilidade do utilizador.
  Efetue apenas tratamentos aprovados pela STORZ MEDICAL AG! 
  Risco de transmissão de micro-organismos! Limpe a peça de mão após cada utilização! Consulte o capítulo 9.11  
  Limpeza para obter mais detalhes.

9.6 CONFIGURAR OS PARÂMETROS DE TRATAMENTO DA V-ACTOR II

O modo de funcionamento da V-ACTOR é automaticamente ativado no visor do dispositivo de controlo quando a peça de mão 
V-ACTOR ll é ligada.

NOTA

Consulte o capítulo 3 FUNCIONAMENTO para ver a estrutura do visor e da navegação de menus.

A frequência do impulso no modo da V-ACTOR pode ser selecionada em passos até 21 Hz a 1,4 a 5,0 bar.
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9.7 ARRANQUE

• Ligue a peça de mão V-ACTOR II ao dispositivo de controlo.

• Defina a energia do modo de funcionamento da V-ACTOR num valor inicial de 2 bar.

• Ative o botão de ativação da V-ACTOR II.

NOTA

O botão de ativação funciona como um interruptor para ligar/desligar quando é brevemente premido. Pressionar este botão 
durante mais tempo faz com que funcione como um interruptor de inclinação, ou seja, os impulsos continuam a ser emitidos até 
o botão deixar de ser premido.

9.8 VERIFICAÇÕES FUNCIONAIS

• Defina o nível de energia no modo da V-ACTOR para 2,4 bar.

• Reponha o número real de impulsos no visor de parâmetros do painel de controlo.

• Emita impulsos com uma frequência de 31 Hz.

• Verifique se os impulsos ativados são corretamente contabilizados no contador de impulsos do tratamento do dispositivo de 
controlo.

9.9 DEFINIÇÕES PADRÃO

• Inicie o tratamento com a V-ACTOR II num nível de energia de 2 bar e a uma frequência de 20 Hz.

• Para obter instruções mais detalhadas, consulte o folheto de aplicação e as recomendações de tratamento.

9.10 TRATAMENTO

  CUIDADO

 Leia o capítulo 3.1 Advertências gerais e informações de segurança antes de iniciar o tratamento.

NOTA

O nível de energia máximo utilizado durante o tratamento não deve causar dor indevida ao paciente seja em que circunstância 
for.

• Aplique uma quantidade suficiente de óleo de massagem na pele do paciente, na zona de tratamento, e no transmissor 
V-ACTOR II.

• Realize o tratamento com a V-ACTOR II, tal como recomendado na brochura de aplicação/nas recomendações de tratamento.

  CUIDADO

 A peça de mão não pode ser utilizada quando inativa (sem uma superfície de impacto).
•   Não emita impulsos a não ser que o transmissor de impulsos esteja em contacto com a zona de 

tratamento!

  CUIDADO

 Recomendamos que o utilizador e o paciente utilizem proteção auricular adequada.
   •   Ofereça sempre proteção auricular ao paciente.
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9.11 LIMPEZA

  CUIDADO

 Os agentes de limpeza e desinfetantes podem formar uma atmosfera explosiva. Desligue a peça de mão e o   
  dispositivo de controlo da corrente elétrica antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza ou manutenção.

ATENÇÃO

Certifique-se de que nenhum líquido entra na peça de mão.

A peça de mão tem de ser rigorosamente limpa e desinfetada após cada sessão de terapia.

• Limpe o óleo de massagem restante da peça de mão utilizando um pano húmido.

• Desinfete a peça de mão com um desinfetante de superfícies.

• Limpe, rigorosamente, os transmissores de choques após cada utilização. Desaperte a tampa de rosca do transmissor de 
choques e remova a inserção do transmissor de choques, se necessário.

• Os transmissores de choques podem ser limpos utilizando os agentes de limpeza e desinfetantes normais.

• Limpe os transmissores de choques todos os dias numa banheira ultrassónica.

• Proceda da forma a seguir indicada para limpar os transmissores de choques:

Transmissor de choques V40:

• Desaperte o transmissor de choques da peça de mão, desmonte a tampa de rosca de duas peças, remova a inserção da tampa 
dianteira e retire o anel de vedação dianteiro. Este é cortado para que a sua remoção seja mais rápida. O elemento de mola na 
inserção do transmissor de choques não tem de ser removido.

• Limpe todas as peças em água corrente.

• Limpe e desinfete a inserção do transmissor de choques e o anel de vedação numa banheira ultrassónica.

• Para esta finalidade, utilize apenas desinfetantes de instrumentos para dispositivos médicos reutilizáveis e sensíveis ao calor.

21

Fig. 9 – 7 Transmissor de choques V40 desmontado
1   Elemento de mola
2   Anel de vedação dianteiro
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Transmissor de choques V25:

• Desaperte o transmissor de choques da peça de mão e remova a inserção do transmissor de choques da tampa dianteira. O 
elemento de mola na inserção do transmissor de choques não tem de ser removido.

• Limpe todas as peças em água corrente.

• Limpe e desinfete a inserção do transmissor de choques e o anel de vedação numa banheira ultrassónica.

• Para esta finalidade, utilize apenas desinfetantes de instrumentos para dispositivos médicos reutilizáveis e sensíveis ao calor.

1

Fig. 9 – 8 Transmissor de choques V25

1   Elemento de mola

Fig. 9 – 9 Fig. Banheira ultrassónica com transmissores de choques V-ACTOR

9.12 ELIMINAÇÃO

  Não são necessárias precauções especiais aquando da eliminação da peça de mão V-ACTOR ll. Proceda em   
  conformidade com as regulamentações aplicáveis específicas do seu país. O instrumento tem de ser eliminado   
  como resíduo de equipamento eletrónico no final da respetiva vida útil.

9.13 REPARAÇÃO
Os trabalhos de reparação em instrumentos com defeito devem ser apenas realizados por pessoal devidamente autorizado pela DJO 
France. Utilize apenas peças originais designadas pela STORZ MEDICAL AG e fornecidas pela DJO France. O pessoal devidamente 
autorizado pode ser da DJO France ou representantes de agências ou distribuidores da DJO France.

9.14 VIDA ÚTIL
A vida útil média prevista da peça de mão é de, aproximadamente, 5 milhões de impulsos.
Se exceder a vida útil, poderá ocorrer uma avaria dos instrumentos.
Não serão aceites reivindicações de garantia além da informação facultada no capítulo 10 Garantia.
Para obter informações sobre a vida útil do seu dispositivo de controlo, consulte o capítulo 4.7 Vida útil.
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9.15 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Descrição da falha Possível causa Ação corretiva

Sem fornecimento de ar 
comprimido

Fugas no cabo da peça 
de mão ou cabo ligado 
incorretamente

Verifique o cabo e as 
ligações do tubo e substi-
tua, se necessário.

Sem potência de saída Peça de mão defeituosa Substitua a peça de mão.

  CUIDADO

 Desligue a peça de mão do dispositivo de controlo antes de iniciar qualquer tarefa de manutenção!

9.16. ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES

Conjunto da peça de mão V-ACTOR ll 28730

Transmissor de 25 mm 28740

Transmissor de 40 mm 28741
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9.17 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência de funcionamento da V-ACTOR ll 1.0 - 31 Hz

Seleção de energia em passos de 1,4 a 5 bar

Temperatura ambiente durante o funcionamento 10 - 40 °C

Temperatura ambiente durante o armazenamento e o 
transporte 

0 - 60 °C, sistema de frio ventilado

Pressão do ar ambiente durante o armazenamento e o 
transporte

500 - 1060 hPa

Pressão do ar ambiente durante o funcionamento 800 - 1060 hPa

Humidade do ar 5 - 95%, sem condensação

Peso 370 g

Proteção contra a entrada de água IPX0

Sujeito a modificações técnicas

NOTA

Quando o produto médico é distribuído a terceiros, deverá ter-se em consideração o seguinte:

 – Toda a documentação do dispositivo deve ser entregue juntamente com o produto médico.

 – O produto médico só pode ser exportado para um país estrangeiro quando o produto em si e as respetivas indicações forem 
permitidos em tal país.
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 ATENÇÃO
 Não são permitidas quaisquer alterações ao instrumento ou aparelho de mão. Qualquer abertura, reparação ou modificação não  
 autorizada realizada por pessoal não autorizado isentará o fabricante da sua responsabilidade relativamente ao funcionamento  
 seguro do sistema. Isto anulará imediatamente a garantia mesmo antes do término do período de garantia.

10.1 GARANTIA
A DJO France, (“Empresa”) garante que o Mobile 2 RPW (“Produto”) não possui quaisquer defeitos materiais ou de fabrico. Esta 
garantia permanecerá em efeito durante dois anos a partir da data de compra original pelo cliente. Se este Produto deixar de 
funcionar durante o período de garantia de dois anos devido a um defeito de material ou de fabrico, à discrição da Empresa, a 
Empresa ou o representante de vendas reparará ou substituirá este Produto, sem custos.

Todas as reparações do Produto devem ser realizadas num centro de assistência técnica certificado pela Empresa. Quaisquer 
modificações ou reparações realizadas por centros ou grupos não autorizados anulará esta garantia.

• O período de garantia para a peça de mão é de dois anos ou três milhões de choques, dependendo do que ocorrer em primeiro   
 lugar.
• O período de garantia para o transmissor de choques é de um ano ou um milhão de choques, dependendo do que ocorrer em   
 primeiro lugar.
• Os consumíveis não estão abrangidos pela garantia do aparelho de mão.

Esta garantia não abrange:
• Peças de substituição ou trabalhos prestados por outra entidade que não a Empresa, o representante de vendas ou um técnico de  
 assistência técnica certificado pela Empresa.
• Defeitos ou danos causados por trabalhos prestados por outra entidade que não a Empresa, o representante de vendas ou um  
 técnico de assistência técnica certificado pela Empresa.
• Qualquer avaria ou falha no Produto causada por utilização indevida do produto, incluindo, sem carácter limitativo, a incapacidade  
 de efectuar a manutenção razoável e necessária ou qualquer utilização inconsistente com o Manual do utilizador do Produto.
• A DJO France não se responsabiliza por lesões ou danos resultantes de modificações ou manutenção realizadas por técnicos não  
 autorizados pela DJO France.

A EMPRESA NÃO DEVERÁ SER RESPONSÁVEL EM CASO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS.

Algumas áreas não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou consequenciais, pelo que a limitação ou exclusão 
supramencionada poderá não aplicar-se a si.
Para obter serviços de assistência técnica da Empresa ou do representante de vendas ao abrigo da presente garantia:
1.  Deverá ser enviada à Empresa ou ao representante de vendas uma reivindicação por escrito dentro do período da garantia.
2. O Produto deve ser devolvido à Empresa ou ao representante de vendas pelo proprietário.

Esta Garantia concede-lhe direitos legais específicos e utilizador pode igualmente ter outros direitos que variam segundo a região 
onde se encontra.
A Empresa não autoriza qualquer pessoa ou representante a criar qualquer outra obrigação ou responsabilidade no âmbito da venda 
do Produto. Qualquer representação ou acordo não incluído na garantia deverá ser anulado e não terá qualquer efeito.

A GARANTIA PRECEDENTE SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER 
GARANTIA, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM.
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10.2 GARANTIA DO APLICADOR DE MÃO
As reivindicações da garantia só serão aceites se o aplicador de mão for devolvido no seu estado original e completo, limpo e na 
respectiva bolsa, com o formulário de reparação preenchido na íntegra.
Os componentes em falta serão substituídos mediante um determinado custo. Os acessórios enviados serão igualmente 
inspeccionados e, se necessário, substituídos após a nossa avaliação.
Os transmissores de choques e os kits de revisão não estão abrangidos pela garantia do aplicador de mão.

10.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Caso tenha alguma questão adicional ou necessite de mais informações, sinta-se à vontade para contactar o seu distribuidor
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