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No manual de instruções, este símbolo representa “Perigo”. 

  

Atenção! 
No manual de instruções, este símbolo representa 
“Atenção“ possíveis danos materiais. 
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Aplicável ao aparelho Micro 5. 
 
Estas instruções de utilização fazem parte integrante do aparelho. Elas têm de ser 
guardadas com o aparelho, de forma a permitir a sua consulta, a qualquer momento, 
por parte das pessoas destacadas para operar o mesmo.  
 
As instruções de utilização são válidas a partir de junho de 2019. 
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Indicações Alívio da dor em caso de 
• Síndrome do túnel cárpico 
• Artrose do joelho 
• Dores no ombro 

 
Outras possibilidades de aplicação Recomendado em caso de 

• Dores crónicas nas costas e no pescoço 
• Danos na articulação do ombro 

 
Contraindicações • Tromboflebite aguda e subaguda 

• Perturbações circulatórias arteriais periféricas 
• Falta de sensibilidade à temperatura (por ex. no caso de siringomielia, 

polineuropatia) 
• Gravidez e menstruação 
• Adnexite aguda, parametrite, endometrite 
• Periartropatia úmero-escapular aguda 
• Lesões traumáticas agudas e hematomas 
• Síndrome de Sudeck estágio I 
• Grande retenção de fluidos nos tecidos (por ex. derrame pleural, 

ascite) 
• Doenças infecciosas febris, TBC, neurite aguda 

Prostatite aguda 
• Tumores, metástases 
• Pessoas inconscientes, sem capacidade de reação plena, crianças 

pequenas 
• Vestuário húmido e ligaduras húmidas 
• Não é permitido radiar diretamente objetos estranhos de metal, como 

endopróteses, placas e calhas metálicas, e têm de ficar de fora do 
campo de radiação. 
 

 
 

 
Os pacemakers são sempre uma contraindicação! 
 

 
 
É preciso ter cuidado com doentes com uma perturbação na sensação 
de calor. 
 

 
Se previamente tiverem sido aplicados meios que estimulem a 
circulação sanguínea (por ex. Finalgon®, emplastros térmicos) não se 
pode aplicar terapia por micro-ondas. 
 
 

É possível consultar mais indicações e contraindicações em literatura especializada relevante. 
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Efeitos secundáriosda 
terapia por micro-
ondas 

Com uma aplicação correta não são conhecidos efeitos secundários. 
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 Antes da aplicação do aparelho no doente, o utilizador deve familiarizar-se com as 
instruções de utilização ou com os respetivos métodos de tratamento, bem como 
com as indicações / contraindicações, advertências e indicações da aplicação. 
Devem ainda ser observadas outras fontes de informação sobre a terapia. 

  

Atenção ! Antes da utilização é necessário assegurar sempre que o aparelho é alimentado 
através de uma tomada com contacto de proteção que cumpra as prescrições em 
vigor (instalação elétrica conforme DIN VDE 0100 Parte 710). O aparelho só pode, 
em exclusivo, ser alimentado com o cabo de alimentação fornecido. O cabo de 
alimentação tem de ser protegido contra esforços mecânicos. 

  

Atenção ! 
O Micro 5 não é adequado para utilização em áreas com atmosfera explosiva, 
inflamável ou comburente. 

  

Atenção ! 
Durante a aplicação, o aparelho tem de ser posicionado de forma a permitir o 
acesso direto à alimentação de corrente central do mesmo, para que, a qualquer 
altura, possa ser separado da rede de alimentação elétrica.  

  

Atenção ! 
Por forma a evitar o perigo de choque elétrico, o aparelho tem de ser sempre 
desligado, retirando a ficha de alimentação da tomada da rede elétrica, antes de se 
realizarem trabalhos de manutenção ou limpeza. 

  

Atenção ! 
Inspecione o aparelho antes de o utilizar. Este não pode ser utilizado se apresentar 
danos. 

  

Atenção ! 
Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Atenção ! 
Para efeitos de posicionamento do radiador variável na ragião a tratar, é necessário 
desligar o aparelho. 

  

Atenção ! 
Se for necessário, o doente tem de usar uns óculos de proteção contra micro-ondas 
adequados. 
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  Certifique-se dos seguintes aspetos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Durante o tratamento, o terapeuta não está na área de atuação do radiador. Todas as 
pessoas a não serem tratadas têm de se afastar mais de 1,5 m do radiador que está a 
ser utilizado. 

• Objetos metálicos, como jóias e vestuário com fios metálicos, que se encontrem no 
campo de tratamento têm de ser removidos. 

• Em estado ligado, o radiador não pode ser orientado para superfícies metálicas (por ex. 
maca, lavatório, caixa do aparelho, etc.). 

• Durante o posicionamento do radiador, a intensidade do aparelho tem de estar ajustada 
para zero. 

• O radiador não pode nunca ser orientado para a região da cabeça ou dos testículos, 
nem ser usado para seu tratamento. Mesmo durante a radiação de outras partes do 
corpo, o radiador tem de ser posicionado de forma a não abranger a região da cabeça 
ou dos testículos. 

• As partes corporais do doente onde existam implantes metálicos (como, por exemplo, 
pinos ósseos, articulações artificiais), não podem ser tratadas. 

• Doentes com sensação de calor limitada (perturbação de sensibilidade) na região 
corporal a tratar não podem, por norma, ser tratadas com terapia por micro-ondas. 

• Doentes com dispositivos eletrónicos implantados (pacemakers, CDI, etc.) e/ou 
elétrodos não devem ser tratados. Estas pessoas não devem, ainda, entrar em espaços 
onde sejam operados aparelhos de diatermia (como o Micro 5). 

• Antes do tratamento, o doente tem de remover eventuais próteses auditivas e outros 
dispositivos eletrónicos que possa trazer consigo. Os aparelhos podem sofrer 
interferências ou danos permanentes. 

• O radiador e o respetivo cabo são manuseados com o devido cuidado. Pancadas e 
impactos fortes podem alterar as características direcionais. 

• O aparelho não pode ser aberto, uma vez que pode ser exposta alta tensão letal. 
• O aparelho não pode ser utilizado se o radiador ou o respetivo cabo apresentar danos. 
• O aparelho só pode ser utilizado com as uniões de encaixe do cabo do radiador 

engatadas e protegidas com a mola. 
• O calor gerado no aparelho pode sair sempre; as aberturas de ventilação têm de ser 

mantidas desobstruídas. 
• O aparelho não pode ser utilizado nos chamados “espaços húmidos” (salas de 

hidroterapia, balneários). 
• Se entrarem líquidos ou corpos estranhos na caixa do aparelho, é necessário retirar 

imediatamente a ficha de alimentação da tomada da rede, e o aparelho tem de ser 
inspecionado por um serviço de assistência autorizado antes de voltar a ser utilizado. 

• A radiação emitida pelo radiador não pode ser orientada diretamente para aparelhos 
eletrónicos que se encontrem nas imediações nem para o próprio Micro 5. Os aparelhos 
podem sofrer interferências ou danos permanentes. 

• Os outros aparelhos médicos que estejam a ser utilizados em simultâneo têm de ser 
mantidos a uma distância de segurança de 5 metros. Interrompa a terapia se ocorrerem 
anomalias. Teremos todo o gosto em lhe facultar informações sobre medidas de 
blindagem que possam ser necessárias. 

• O aparelho não pode ser utilizado na presença de anestésicos combustíveis. 
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Para que serve o Micro 5? 
(Finalidade prevista) 

O Micro 5 é um aparelho de terapia por micro-ondas, para a aplicação sem 
contacto de micro-ondas, para o aquecimento de tecidos em caso de 
perturbações músculo-esqueléticas. 
A aplicação do aparelho fica reservada a profissionais clínicos (por ex. 
médicos, paraprofissionais de saúde). 
 

Como funciona o Micro 5? Na terapia por micro-ondas, a energia elétrica é convertida em energia 
térmica diretamente no tecido. A aplicação externa de calor através da pele 
como, por exemplo, almofadas de calor, não permite um aquecimento tão 
profundo, uma vez que a circulação sanguínea removeria o calor antes de 
este atingir o seu destino. 
 

Quais são as vantagens do Micro 5? A aplicação do Micro 5 é simples, e o seu radiador variável permite um 
ajuste simples a diversas situações de tratamento. 
 

Quais são as outras vantagens do 
Micro 5? 

Duas frequências de impulsos selecionáveis tornam os impulsos de calor 
claramente percetíveis. O método de impulsos permite aplicar intensidades 
mais elevadas, com um nível de potência médio constante, conseguindo 
maiores profundidades de penetração. 
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Montagem do braço do radiador O braço do radiador é inserido no respetivo suporte, na cobertura do aparelho. 
 

Montagem do cabo do radiador A articulação esférica do cabo do radiador é encaixada no suporte superior do 
braço do radiador e fixada com o parafuso de retenção. A extremidade livre é 
ligada ao encaixe por baixo do suporte do braço do radiador, no lado posterior do 
aparelho. Antes de encaixar o cabo, é necessário retirar a mola do encaixe. Em 
seguida, o cabo é fixado com a colocação da mola. 
 

Montagem do radiador variável O encaixe do radiador possui uma mola que garante a fixação segura do 
radiador. O radiador só pode ser montado ou desmontado após a remoção desta 
mola. Subsequentemente, é possível puxar para trás o anel, e o radiador pode 
ser montado ou desmontado. Em seguida, é necessário voltar a colocar a mola. 
 

Ligação do aparelho O Micro 5 só pode ser ligado a uma alimentação de corrente segura para 
espaços médicos do grupo de aplicação 1, conforme VDE 0107. Utilize apenas o 
cabo de ligação à alimentação elétrica fornecido. Antes da ligação é necessário 
verificar a tensão de rede correta. 
 
O aparelho não é adequado para aplicação em áreas com atmosfera explosiva, 
inflamável ou comburente. 
 
Não é permitido acoplar nem ligar o Micro 5 a outros aparelhos.  
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Guia rápido de utilização Ligar o aparelho no interruptor de alimentação, o indicador de alimentação 
acende, após o autoteste é emitido um sinal acústico e, em seguida, é 
exibido o número da versão do software. O Micro 5 está operacional. 
 
Orientar o radiador para a região corporal a tratar ou colocá-lo diretamente 
sobre a mesma. Assegurar o ajuste correto do radiador em conformidade 
com o local a tratar. 
Observe as indicações relativas ao posicionamento do radiador. 
 
Premir o botão Start/Stop. 
 
Pré-selecionar o modo de tratamento “não pulsado” ou “pulsado”, bem como, 
eventualmente, a frequência de impulsos. 
 
Pré-selecionar o tempo de terapia. 
 
Iniciar o tratamento aumentando o ajuste do regulador de intensidade. 
Durante este processo, observe as diretivas relativas à dosagem. 
 
Depois de decorrido o tempo de terapia predefinido é emitido um sinal 
acústico. A intensidade regressa a zero. 
 

 
Observe as advertências destas instruções de utilização! 
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Nota: As seguintes recomendações servem meramente como orientação e, naturalmente, 

têm de ser adaptadas às situação individual do doente. 
  

 

Para ligar o aparelho, colocar o interruptor de alimentação (lado posterior do 
aparelho) na posição I. Em seguida, o aparelho realiza um autoteste. Todos os 
elementos indicadores são ativados. Após o autoteste bem sucedido, é emitido um 
sinal acústico e segue-se a exibição do número da versão do software. O aparelho 
está agora operacional. 
Desligue o interruptor de alimentação do aparelho nos períodos mais prolongados 
em que não esteja a ser administrado nenhum tratamento , bem como após a 
utilização. 
 

  O indicador de alimentação está aceso quando o aparelho está ligado. 
 

 
O indicador de operação pisca durante 5 segundos depois de se acionar o regulador 
de intensidade, enquanto o aparelho realiza uma autocalibração. Em seguida, 
acende-se o indicador de alimentação e pode proceder-se à dosagem com o 
regulador de intensidade. 
 

 Este indicador acende-se quando está selecionado o modo não pulsado. 
Depois de ligar o aparelho, está ativado o modo não pulsado. 
 

 Este indicador acende-se quando está selecionado o modo pulsado. 
 

 

O indicador de potência indica a atual potência de micro-ondas administrada em 
Watt.O modo Low-Power é assinalado através de um “L” exibido à esquerda. 
 
Se ocorrer uma falha no aparelho, o indicador de potência exibe um “F”, seguido de 
um número de falha (ver capítulo13). 
 

 

O indicador de frequência indica a frequência de impulsos selecionada no modo 
pulsado. 
 

 

O relógio da terapia indica o tempo de terapia predefinido ou o tempo remanescente 
entre a terapia ativa e o fim da terapia. Depois de decorrido o tempo de terapia é 
emitido um sinal acústico, e a potência administrada é reposta. 
Quando se liga o aparelho, está pré-selecionado um tempo de terapia de 10 
minutos. 
 

 
O botão Start/Stop interrompe um tratamento em curso antes da conclusão do 
tempo de terapia. Premir novamente o botão repõe o tempo de terapia para o valor 
inicial. 
Uma vez ligado o aparelho, os botões e o regulador de intensidade são apenas 
desbloqueados depois de se premir o botão Start/Stop. 
 

 

 
Premir várias vezes o botão modo de funcionamento resulta na comutação cíclica entre os 
modos não pulsado, pulsado 0,5 Hz Low-Power, pulsado 1 Hz Low-Power, pulsado 0,5 Hz e 
pulsado 1 Hz. Os modos Low-Power são assinalados através da indicação de um “L” no 
indicador de potência. 
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Só depois de se premir o botão Start/Stop, depois de se ligar o aparelho, é que são 
desbloqueados os restantes botões e o regulador de intensidade. Depois de ligar o 
aparelho, está ativado o modo não pulsado. 
 

 

Sempre que se prime o botão Aumentar tempo o tempo de terapia definido aumenta em um 
minuto. O tempo de terapia máximo selecionável é de 30 minutos. 
 

 

O botão Reduzir tempo diminui o tempo de terapia definido em incrementos de minutos. A 
reposição do tempo de terapia para zero impossibilita a terapia. 
 

 

Em função do modo de funcionamento selecionado, o regulador de intensidade permite 
ajustar a potência das micro-ondas do aparelho em incrementos de 2 ou 5 Watt. A potência é 
aumentada procedendo à rotação no sentido dos ponteiros do relógio; para uma redução da 
potência procede-se pela ordem inversa. 
No modo não pulsado é possível selecionar até 250 Watt, nos modos pulsados no máximo 
125 Watt, nos modos Low-Power pulsados no máximo 50 Watt. 
Depois de se acionar, pela primeira vez, o regulador de intensidade num aparelho 
operacional (indicador de alimentação ligado, indicador de operação desligado), o aparelho 
realiza uma autocalibração, e o indicador de operação pisca. Após 5 segundos, o indicador 
de operação começa ficar aceso de forma permanente. Definindo a potência das micro-
ondas, é agora possível iniciar a terapia. 
 

Modos de 
funcionamento 

É possível selecionar os seguintes modos de funcionamento no Micro 5: 
 
não pulsado: máx. 250 W 
 
pulsado 0,5 Hz Low-Power: máx. 50 W relação impulso-pausa 1:2 
 
pulsado 1 Hz Low-Power: máx. 50 W relação impulso-pausa 1:2 
 
pulsado 0,5 Hz: máx. 125 W relação impulso-pausa 1:1 
 
pulsado 1 Hz: máx. 125 W relação impulso-pausa 1:1 
 

Radiador variável Rodando os botões de ajuste no radiador variável, é possível ajustar a área de expansão do 
campo de radiação às necessidades da região corporal a tratar. 
A expansão do campo deverá corresponder à área da região corporal a tratar. 
 

Posicionamento do 
radiador 

O radiador tem de ser aplicado a uma distância mínima de 10 cm da parte corporal a tratar do 
doente, e não pode entrar em contacto direto com a pele. 

 

 
Atenção! Durante o ajuste do campo de radiação e o posiciona mento do radiador, certifique-
se de que nenhumas outras partes corporais (por ex. olhos, testículos) são atingidas com 
radiação inadvertida. Se for necessário, altere a posição do radiador ou a posição corporal do 
doente. 
 

 
Atenção! Certifique-se de que, durante o posicionamento do radiador, não é libertada 
potência e, consequentemente, não ocorre uma radiação inadvertida do doente e do 
utilizador. 
 

 
Atenção! Em caso de distâncias reduzidas ou contacto do radiador com o doente é 
necessário prestar particular atenção devido à aplicação de calor restrita. 
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Atenção! Não podem existir objetos metálicos (jóias, fivelas de cintos, porta-moedas, 
vestuário com fibras metálicas, implantes, etc.) no campo de radiação ! 
 

 
Observe as advertências destas instruções de utilização durante o 
posicionamento do radiador! 
 

Ajuste do radiador 
 

As características de radiação do radiador podem ser ajustadas às necessidades da 
terapia. O ajuste correspondente dos botões rotativos permite obter os seguintes 
campos de radiação. 
 
 
 

Ajuste de campo grande 
 

 

 
 
 
 

Ajuste de campo circular 
 

 

 
 
 
 

Meio campo esquerda 
 

 

 
 
 

Meio campo direita 
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Dosagem 
 
 

Aumente a potência ao máximo, até o doente sentir uma sensação de calor ainda 
agradável. Mesmo se a sensação de calor diminuir durante o tratamento, não se 
recomenda um aumento da dosagem. 
 
Durante o tratamento vá perguntando ao doente como se sente. Se este descrever a 
sensação de calor como desagradável ou dolorosa reduza a intensidade ou 
interrompa o tratamento. 
 
Para a dosagem aplica-se a regra: quanto mais agudo o quadro clínico, mais fraca a 
dosagem. Doenças crónicas podem ser tratadas com dosagens mais elevadas. No 
caso de doenças agudas tem de se escolher uma duração de tratamento menor, no 
caso de doenças crónicas esta será maior. Por norma, a duração situa-se entre os 
10 - 15 minutos. Os tratamentos podem ser administrados diariamente; 6 - 12 
tratamentos por série. 
 
Aconselha-se moderação na dosagem nos doentes com perturbações de 
sensibilidade, bem como na radiação de órgãos com uma vascularização reduzida 
como, por exemplo, olhos e testículos (acumulação térmica). Em caso de radiação na 
região da cabeça, têm de ser usados os óculos de proteção (acessórios especiais) 
para proteger os olhos. 
Os portadores de pacemakers não podem ser tratados com a terapia por micro-ondas. 
 
O modo pulsado, opcionalmente selecionável, em conjunto com intensidades 
reduzidas, permite ao Micro 5 atuar numa faixa de aplicação mais alargada. A 
reduzida conversão de energia faz com que não existem efeitos térmicos com esta 
forma de administração. Tal resulta numa variedade de indicações adicionais, em 
especial em processos inflamatórios e traumáticos. 
 
Observe as advertências destas instruções de utilização! 
 

 
É preciso ter cuidado com doentes com uma perturbação na sensação de calor! 
 
 

 
Os portadores de pacemakers não podem ser tratados com a terapia por micro-
ondas. 
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Tipo de aparelho Aparelho de terapia por micro-ondas 
 

Frequência de serviço 2450 MHz ± 25 MHz 
 

Potência de alta frequência a 60 Ω 
não pulsado: máx. 250 W 
pulsado: máx. 125 W relação impulso-pausa 1:1 
pulsado Low-Power: máx. 50 W relação impulso-pausa 1:2 
Precisão ± 20% 
Os dados referentes à potência dizem respeito à potência média 
administrada, o valor máximo da potência é no máx. 1200 W. 
 

Frequência de impulsos 0,5 Hz, 1 Hz 
Precisão ± 5% 
 

Tempo de terapia 0 ... 30 minutos 
Precisão ±5 segundos 
 

Tomada de ligação à rede de 
alimentação 

230 V, 50 Hz 
 

Fusíveis da alimentação 2 x T5 AL, 250 V 
 

Potência absorvida máx. 900 VA 
 

Classe de proteção I (conforme EN 60601-1) 
 

Peça de aplicação Tipo B (conforme EN 60601-1), radiador variável 
 

Condições ambiente Temperatura 10°C ... 30°C 
Humidade 30% ... 75% sem condensação 
Pressão atmosférica 700 hPa ... 1060 hPa 
 

Armazenamento e transporte Temperatura 0°C ... 50°C 
Humidade 10% ... 90% sem condensação 
Pressão atmosférica 700 hPa ... 1060 hPa 
 
apenas na embalagem original 
 

Dimensões 33 cm x 42 cm x 72 cm (sem radiador e base cruciforme) 
47 cm x 50 cm x 83 cm (sem radiador) 
 

Peso 38,5 kg inclusive radiador 
 

Eliminação Nem o aparelho nem as suas peças podem ser eliminados com resíduos 
domésticos. Para o efeito, entre em contacto com as entidades competentes 
ou empresas de reciclagem. 

 
Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original.  
  
 Reserva-se o direito a alterações técnicas! 
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Antes de iniciar medidas de manutenção e limpeza, o aparelho tem de 
obrigatoriamente ser desligado no interruptor principal e a ficha tem de ser retirada 
da tomada elétrica. 

  
 Certifique-se de que durante a limpeza e desinfeção não penetram líquidos no 

aparelho. Não utilize sprays. 
 
Se, durante a limpeza ou desinfeção, entrar líquido no aparelho, desligue-o de 
imediato, proteja-o contra uma reativação e informe o técnico de assistência. 

  
 Certifique-se de que durante a limpeza e desinfeção, os rótulos do aparelho (como 

avisos, legendas dos elementos de regulação, placa de características) não são 
danificados. 

  
 Quando aplicado em pele saudável e sem lesões, o aparelho e a sua peça de 

aplicação são considerados não críticos em termos de higiene. 
  
Caixa / radiador 
variável 

Em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa e todos os cabos com 
produtos de limpeza sem álcool convencionais para plásticos. Limpe a superfície 
com um pano humedecido, não encharcado, seguindo as instruções do fabricante 
do produto de limpeza, até as sujidades terem sido removidas. 
 
Pelo menos uma vez por semana ou quando existam indícios de possível 
contaminação, recomendamos a realização de uma desinfeção. Para o efeito, 
consulte o seu especialista de higiene. Realize sempre uma limpeza antes da 
desinfeção. 
A caixa e o radiador variável podem ser desinfetados com uma desinfeção químico-
mecânica. Para o efeito, use um produto de desinfeção sem álcool convencional 
para metais e plásticos, que tenha uma ação bactericida, virucida e fungicida. 
Observe as instruções de utilização dos respetivos fabricantes. Limpe todas as 
superfícies com um pano humedecido, não encharcado, com o produto de 
desinfeção ou com toalhetes desinfetantes, seguindo as especificações do 
fabricante. 
Eventualmente, observe também as especificações para a secagem ou a limpeza 
posterior. 
 
O aparelho não pode, em circunstância alguma, ser pulverizado com o 
produto desinfetante. Não pode entrar fluido no interior do aparelho nem nos 
conectores! 
 
Nem o aparelho nem componentes do mesmo podem ser submergidos em 
fluidos! 
 
Não é permitido proceder à esterilização com vapor, gás ou radiação gama. 

  

 
Se forem utilizadas soluções inflamáveis para a limpeza e desinfeção, é necessário 
aguardar o tempo necessário para a evaporação da solução antes de se utilizar o 
aparelho. Caso contrário, pode ocorrer uma inflamação. 

  
Nota: Utilize o aparelho apenas num ambiente que cumpra os requisitos de higiene. 
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 O produto ostenta a marca CE 

 

 
 
conforme a diretiva da CE relativa a dispositivos médicos 93/42/CEE. 
 
 

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Itens fornecidos N.º de artigo: 7100  Micro 5 Aparelho Base 

N.º de artigo: 95.470.404  Radiador variável, comutável para três 
    campos de radiação (campo circular, 
    meio campo, campo grande) 
N.º de artigo: 97.470.440  Cabo do radiador 
N.º de artigo: 95.470.404  Braço do radiador 
N.º de artigo: 118   Cabo de alimentação  
N.º de artigo: 94.470.320  Lâmpada de teste 
N.º de artigo: 10.101.697   Instruções de utilização 
 

Acessórios N.º de artigo: 214   Óculos de proteção  
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 Para o Micro 5 não estão previstos nenhuns aparelhos de combinação por parte 

do fabricante. 
Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações e, assim, operar um 
sistema médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade. 
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 O Micro 5 é fabricado conforme as prescrições de segurança DIN EN 60601-1.  

 
Enquanto fabricante, a Zimmer MedizinSysteme GmbH pode apenas 
responsabilizar-se pela segurança e fiabilidade do aparelho se 
 

• o aparelho for ligado a uma tomada com contacto de proteção e se a instalação 
elétrica cumprir os requisitos da DIN VDE 0100 Parte 710, 

• o aparelho for operado em conformidade com as instruções de utilização, 

• extensões e reajustes ou modificações forem realizados apenas por pessoas 
devidamente formadas pela Zimmer Medizinsysteme GmbH, 

• o utilizador tiver confirmado a segurança funcional e as corretas condições de 
funcionamento antes da utilização do aparelho, 

• o aparelho for apenas operado por pessoas com a devida formação, 

• o aparelho não for operado em ambientes potencialmente explosivos e/ou 
atmosfera comburente, 

• em caso de penetração de líquidos no aparelho, o mesmo for desligado de 
imediato da rede de alimentação. 

 
O aparelho não possui peças que possam ser sujeitas a trabalhos de reparação por 
parte da entidade exploradora. 

 
Os fusíveis e outras peças de substituição podem apenas ser substituídos por 
técnicos de assistência com a devida formação. 
 

  

 
O serviço de assistência pode apenas ser realizado, em exclusivo, por pessoal com 
a devida formação. Todas as instruções para o serviço de assistência podem ser 
consultadas no manual de serviço do Micro 5 ou ser solicitadas junto do fabricante. 
Mediante pedido, a Zimmer MedizinSysteme disponibiliza esquemas de circuitos, 
listas de componentes, descrições, instruções de calibração e outros documentos. 
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Teste funcional Após a instalação, volte a verificar se as ligações do cabo do radiador estão 
corretamente encaixadas e protegidas com a mola! Em seguida realize um teste 
funcional. 
 

 
Atenção! Assegurar uma ligação de encaixe exata e o aperto seguro da mola! O 
aparelho só pode ser utilizado se o cabo do radiador estiver corretamente ligado. 
Podem ocorrer situações de perigo para as pessoas e as imediações, ou o 
aparelho pode sofrer danos. 
 

 
Atenção! Tenha em conta que a radiação das micro-ondas pode penetrar 
paredes e biombos, e causar interferências em outros equipamentos técnicos ou 
médicos. Assim sendo, escolha o local de montagem com o devido cuidado. Se 
for necessário, consulte a administração do edifício ou a direção técnica. 
 
As interferências só podem ser evitadas se o aparelho for utilizado de forma 
isolada de outros equipamentos, numa sala blindada. 

 Posicione os botões de ajuste do radiador variável na posição “Campo circular” e 
ligue o aparelho. 
Depois de o ligar, verifique o correto funcionamento de todos os elementos de 
indicação (indicadores e indicadores numéricos LED) e o som de aviso que 
indica o fim do autoteste. 
Prima o botão Start/Stop e selecione o modo pulsado (frequência de impulsos 
0,5 Hz) e um ajuste de potência de L 50 W (Low-Power). 
À frente do radiador, a uma distância de aprox. 10 cm, desloque a lâmpada de 
teste (ver acessórios) através do campo. A lâmpada de acender e ficar a piscar. 
Caso contrário, proteja o aparelho para não ser utilizado, e entre em contacto 
com o serviço de assistência. 
 

 
 
Para o efeito, observe as advertências destas instruções de utilização! 
 

 
 



 Controlos técnicos de segurança  
Controlo da calibração 
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 Na Alemanha, não é necessário realizar um controlo técnico de segurança nem um 

controlo técnico de medição para o Micro 5. 
 
Na Alemanha aplicam-se, entre outros, o regulamento relativo à aplicação e 
exploração de dispositivos médicos (MPBetreibV), bem como a prescrição BG 
relativa a sistemas e equipamentos elétricos (BGV A3), na sua versão mais recente. 

  
Nota: Estas especificações aplicam-se à utilização do aparelho na Alemanha. Observe as 

prescrições eventualmente divergentes do seu país 
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O indicador de 
alimentação não 
acende, apesar de o 
aparelho estar ligado. 
 

Assegurar a alimentação de corrente da tomada de parede. 
Verificar as uniões de encaixe do aparelho e da tomada. 
Verificar os fusíveis no lado posterior do aparelho. 
 

O doente não sente 
calor. 

Verifique a correta instalação do aparelho conforme o capítulo 6 destas instruções de 
utilização. Em seguida, realize um teste funcional conforme o capítulo 15. 
Se existir uma anomalia funcional, entre em contacto com o serviço de assistência. 
 

Números das falhas Se for detetada uma falha durante o autoteste, realizado continuamente durante a 
operação, o indicador de potência exibe um número de falha precedido pela letra “F”. Um 
tratamento em curso é interrompido, o aparelho emite um sinal de aviso, todos os 
elementos de operação são bloqueados. 
 
Às vezes, a falha pode ser resolvida desligando o aparelho e voltando a ligar o mesmo.  
Se não for esse o caso, entre em contacto com o serviço de assistência. 
 

F 42 O dispositivo está prestes a superaquecer. 
Desligue o aparelho. Em seguida, volte a ligar o aparelho e aguarde aprox. 2 minutos, sem 
acionar o regulador de intensidade. Depois de decorrido este tempo já deverá ser possível 
colocar o aparelho em funcionamento. 
Se não for esse o caso, entre em contacto com o serviço de assistência. 
 

outros números de falhas Coloque o aparelho fora de funcionamento e entre em contacto com o serviço de 
assistência. 
 

 Se ocorrerem outras anomalias e mensagens de erro, desligue o aparelho e entre em 
contacto com o serviço de assistência. 

 
Serviço de assistência Se ocorrerem anomalias frequentes ou se as mesmas não permitirem ser resolvidas 

informe, sem falta, o serviço de assistência. 
Este pode ser contactado através do representante de vendas competente ou 
através da central em Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731 / 9761-291 
Fax +49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Eliminação 
 
 

O aparelho só pode ser devolvido à fábrica na embalagem original. O aparelho só 
pode ser eliminado através da fábrica em Neu-Ulm. 
Nos países europeus é obrigatório observar as disposições nacionais referentes à 
eliminação. Se for necessário dirija-se ao seu revendedor. 

http://www.zimmer.de/
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Dispositivos médicos elétricos como, por exemplo, o Micro 5, estão sujeitos a medidas de precaução 
especiais no que respeita a CEM (compatibilidade eletromagnética) e têm de ser instalados e colocados 
em funcionamento de acordo com as indicações CEM contidas nas instruções de utilização ou na 
documentação de acompanhamento. 
 
Os dispositivos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis (por ex. telefones sem fios, 
telemóveis) podem interferir com dispositivos médicos elétricos. 
 
O Micro 5 só pode ser utilizado com o cabo de alimentação original especificado na lista dos itens fornecidos. 
A utilização do aparelho com outro cabo de alimentação pode aumentar as emissões ou resultar numa menor 
resistência a interferências do aparelho! 
 
Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões de interferências eletromagnéticas 

O Micro 5 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Micro 5 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Medições das emissões de interferências Conformidade Ambiente eletromagnético - Diretriz 

Emissões de alta frequência conforme CISPR 11 Grupo 2 O Micro 5 tem de emitir energia 
eletromagnética para que possa funcionar de 
acordo com a sua finalidade prevista. 
É possível que aparelhos eletrónicos 
adjacentes sofram interferências. 

Emissões de alta frequência conforme CISPR 11 Classe B O Micro 5 destina-se à utilização em todas as 
instalações, inclusive áreas residenciais, que 
estejam ligadas diretamente à rede de 
alimentação pública, que alimente também 
edifícios utilizados para fins residenciais. 

Emissões harmónicas conforme CEI 61000-3-2 Classe A 

Emissões de oscilações de tensão/cintilação 
conforme CEI 61000-3-3 

Em conformidade 

 
O aparelho não deve ser utilizado nas imediações diretas de outros aparelhos nem ser empilhado com 
outros aparelhos. Se a utilização nas imediações de outros aparelhos ou o empilhamento com outros 
aparelhos for necessário, o aparelho deverá ser observado, para verificar o devido funcionamento nesta 
disposição. 
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Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O Micro 5 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou o utilizador 
do Micro 5 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de resistência 
a interferências 

CEI 60601 - Nível 
de teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – Diretrizes 

Descarga de 
eletricidade estática 
(DEE) conforme 
CEI 61000-4-2 

± 6 kV descarga de 
contacto 
 
± 8 kV descarga de 
ar 

± 3 kV descarga de 
contacto 
 
± 8 kV descarga de ar 

Os pisos devem ser de madeira ou betão, ou 
ser revestidos com material cerâmico. Se o 
piso estiver revestido com material sintético, a 
humidade relativa do ar mínima tem de ser 
30%. 

Interferências elétricas 
transitórias 
rápidas/bursts 
conforme  
CEI 61000-4-4 

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

± 1 kV para cabos de 
alimentação 
 
± 1 kV para cabos de 
entrada e saída 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder a uma ambiente tipicamente 
empresarial ou hospitalar. 

Interferências AF 
radiadas (picos) 
conforme  
CEI 61000-4-5 

± 1 kV tensão 
diferencial 
 
± 2 kV tensão 
comum 

± 1 kV tensão diferencial 
 
± 2 kV tensão comum 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder a uma ambiente tipicamente 
empresarial ou hospitalar. 

Quedas de tensão, 
cortes breves e 
oscilações da tensão 
de alimentação 
conforme  
CEI 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% queda da UT 
durante ½ período) 
 
40% UT 
(60% queda da UT 
durante 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% queda da UT 
durante 
25 períodos) 
 
<5% UT 
(>95% queda da UT 
durante 5 segundos) 

<5% UT 
(>95% queda da UT 
durante ½ período) 
 
40% UT 
(60% queda da UT 
durante 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% queda da UT 
durante 25 períodos) 
 
<5% UT 
(>95% queda da UT 
durante 5 segundos) 

A qualidade da alimentação deve 
corresponder a uma ambiente tipicamente 
empresarial ou hospitalar. Se o utilizador do 
Micro 5 precisar de um funcionamento 
contínuo mesmo quando ocorrem falhas na 
alimentação elétrica, recomenda-se que o 
Micro 5 seja alimentado através de uma fonte 
de alimentação ininterrupta ou uma bateria. 

Campo magnético da 
frequência de 
alimentação (50/60 Hz) 
conforme  
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência de rede 
deveriam corresponder aos valores típicos, 
existentes em ambiente empresariais ou 
hospitalares. 

Nota: A UT é a tensão alternada de rede antes da aplicação dos níveis de teste. 
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As características de desempenho essenciais do Micro 5 são: A administração de energia 
eletromagnética correta, bem como uma operação sem anomalias de todas as funções. 
 
Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O Micro 5 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou o 
utilizador do Micro 5 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de resistência 
a interferências 

CEI 60601-nível de 
teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - Diretrizes 

   Dispositivos rádio transportáveis e móveis 
não devem ser utilizados em distâncias 
inferiores até ao Micro 5, inclusive cabos, 
do que a distância de proteção 
recomendada, calculada para a equação 
correspondente da frequência de emissão. 
 
Distância de proteção recomendada: 

Interferências AF 
conduzidas conforme 
CEI 61000-4-6 

3 VValor efetivo 
150 KHz até 80 MHz 

3 VValor efetivo 
150 KHz até 80 MHz 

d = 1,17 √P 

Interferências AF 
radiadas conforme 
CEI 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 

3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 

d = 1,17 √P para 80 MHz até 800 MHz 
 
d = 2,33 √P para 800 MHz até 2,5 GHz 
 
com P como potência nominal do emissor 
em Watt (W) conforme os dados do 
fabricante do emissor e d como distância de 
proteção recomendada em metros (m). 
 
A intensidade de campo dos emissores 
rádio fixos deverá, em todas as 
frequências, ser inferior ao nível de 
conformidadeb, de acordo com uma análise 
no locala. 
 
É possível que ocorram interferências nas 
imediações de aparelhos que ostentem o 
seguinte pictograma: 
 

 

OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 Hz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis 
eletromagnéticas é influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 
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a A intensidade de campo dos emissores fixos como, por exemplo, estações base de radiotelefone e equipamento 
de rádio terrestre móvel, estações de radioamador, emissores AM e FM e emissores televisivos não podem, teoricamente, 
ser predeterminados com precisão. Por forma a determinar o ambiente eletromagnético no que respeita os emissores fixos, 
deverá ser ponderado um estudo dos fenómenos eletromagnéticos do local. Se a intensidade de campo medida no local 
onde se utiliza o Micro 5 exceder os níveis de conformidade referidos acima, o Micro 5 deve ser observado, por forma a 
comprovar o funcionamento correto. Se forem observadas características de desempenho anormais, poderão ser 
necessárias medidas adicionais como, por exemplo, um alinhamento diferente ou outro local para o Micro 5. 
 
b Acima da gama de frequências de 150 kHz até 80 MHz a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m. 

 
Distâncias de proteção recomendadas entre aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis, e o  
aparelho Micro 5 

O Micro 5 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, onde as interferências AF estão controladas. O 
cliente ou o utilizador do Micro 5 pode assim ajudar a evitar anomalias eletromagnéticas, observando uma distância mínima 
entre os aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis (emissores) e o Micro 5 – independentemente da 
potência de saída do aparelho de comunicação, conforme especificado abaixo. 

Potência nominal do emissor 
W 

A distância de proteção depende da frequência de emissão 
m 

150 kHz até 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz até 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz até 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

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

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Para os emissores cuja potência nominal máxima não se encontre especificada na tabela acima, é possível 
determinar a distância de proteção recomendada d em metros (m), mediante utilização da equação pertencente à 
respetiva coluna, sendo que P é a potência nominal máxima do emissor em Watt (W), de acordo com os dados do 
fabricante do emissor. 
OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis 
eletromagnéticas é influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
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