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Elementos do 
dispositivo e de 
comando 

1 Regulador de intensidade canal I 
2 Regulador da componente de 

frequência 
3 Suporte do transdutor 
4 Ecrã 
5 Caneta no suporte 
6 Entrada para cartão SD 
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 Ilustrações 
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Indicações do 
visor 

7 Linha de estado 
8 Botões no ecrã 
9 Linha de título 

10 Barras de navegação 
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Barra de 
navegação 
Descrição das 
funções 

 

(A) Voltar Regressa um passo atrás 
(B) Gravar Regressa à área de armazenamento 
(C) Indicações Muda para o menu de indicação 
(D) Programa Muda para lista de programas 
(E) Favoritos Muda para área de favoritos 
(F) Voltar atrás nas páginas Regressa uma página atrás 
(G) Avançar nas páginas Muda para uma página à frente 
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 Ilustrações 
Soleo Sono 
Parte traseira do dispositivo / interruptores e 
entradas 

  
 

 
 
Fig. 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interruptores e 
tomadas 

11 Botão para ligar e desligar  
12 Suporte para fusível 
13 Ligação para cabo de alimentação 
16 Tomada para o transdutor de 0,8 / 2,4 MHz 

   
 18 Placa de características 

 
Nota: a tomada (14 *), (15 *) e (17 *) não tem função para o Soleo Sono. 
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 Explicação dos símbolos   
 

 
No Manual de instruções este símbolo indica perigo. 

  
Atenção! 

No manual de instruções, este símbolo indica "Atenção" a possíveis danos materiais. 

  

 
Parte de aplicação tipo BF 

  

 
Seguir as instruções de utilização. 

  

 

Manual de instruções 

  

 
Número de série 

  

 
Número de artigo 

  

 
Fabricante 

  

 
 

Data de fabrico 

  

 
Este símbolo indica as áreas perigosas no aparelho. 

  

 
Funcionamento intervalado 
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Válido para o dispositivo Soleo Sono. 
 
O presente Manual de instruções é uma parte integrante do dispositivo.  
O mesmo deve ser guardado juntamente com o dispositivo, a fim de 
possibilitar o acesso ao mesmo, em qualquer momento, por parte das 
pessoas responsáveis pela utilização do dispositivo. 
 
Data da informação: Agosto 2016 
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Indicações da 
ortopedia, cirurgia, 
traumatologia, 
reumatologia 
 
 

• síndromes de dor vertebral, p. ex. síndrome da cervical 
• Espondilite aquilosante (apenas nos intervalos de tempo sem inflamação) 
• Problemas nas articulações 
• Artrite reumatóide (desde que o tratamento a quente seja indicado) 
• Osteoartrite 
• Periartropatias 
• Epicondilite 
• Tendinoses, periostoses, esporão 
• Lesão do tendão de Aquilles 
• Cicatrizes, contraturas, contratura Dupuytren 
• Queixas pós-traumáticas 
• Fraturas (em especial em caso de formação retardada de calo ósseo) 

  
Outras indicações • Asma 

• Rinopatia 
• Sintomas persistentes da cervical após trauma de colisão traseira (golpe de 

chicote) com bloqueios repetitivos 
• Cefaleia 
• Vasculopatias 
• Neuralgia herpética (Zoster) 
• Perturbações funcionais do estômago e do duodeno 
• Pelvipatia 
• Distúrbios funcionais da bacia pequena 
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Gerais 
gerais 

• Sintomas de dor pouco claros 
• Doenças em que o calor não deve ser aplicado, por exemplo, em doenças 

inflamatórias agudas 
• Doenças em que as interferências mecânicas sejam contra-indicadas, 

p. ex. flebotrombose 
• Diminuição do fluxo sanguíneo  
• Suspeita de doenças do sistema cardiovascular 
• Diátese hemorrágica 
• exame ultrassom cervical não acima da C 3 
• Exame de ultrassom a órgãos parenquimatosos ou sensíveis ao  

calor (testículos, olhos, útero com gravidez, fígado, rim, etc.) 
• Áreas anestesiadas da pele 
• Alterações da sensibilidade à temperatura 
• após tratamento com radiações ionizantes 
• Placas epifisárias 
• Tumores 
• pacemakers eletrónicos 
• Aplicação em ou perto de feridas abertas 
• Reflexos limitados ou sensibilidade à dor 
• Aplicação no abdómen, região pélvica ou lombar em caso de gravidez ou 

suspeita de gravidez 
 
 
Implantes metálicos e endopróteses  
 
Hoje em dia já não existem preocupações relativas ao ultrassom dinâmico em 
dosagens baixas. 
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Efeitos secundários 
na terapia de 
ultrassom 

Não são conhecidos efeitos secundários na aplicação correta. 
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 Antes da utilização do dispositivo no paciente, o utilizador deve familiarizar-se com as 
instruções de utilização e métodos de tratamento, bem como com as indicações / 
contraindicações, advertências e instruções de utilização. Também devem ser 
consideradas outras fontes com informações sobre a terapia de ultrassom. 

  
 Este Manual de instruções deve ser sempre guardado junto do aparelho para permitir 

que as pessoas responsáveis pela sua operação possam aceder ao mesmo, a 
qualquer momento. 

  

Atenção! 
Para evitar o risco de choque elétrico, o aparelho deve ser desligado, antes de 
qualquer ação de manutenção ou limpeza, retirando o cabo da tomada elétrica. 

  

Atenção! 
Antes da utilização, é necessário assegurar que o aparelho é ligado a uma tomada 
com fio terra (instalação elétrica de acordo 
 com a DIN VDE 0100 parte 710). O dispositivo só deve ser ligado com o cabo de 
alimentação fornecido. O cabo de alimentação deve ser protegido contra tensão 
mecânica. 

  

Atenção! 
Os campos magnéticos e elétricos podem influenciar o funcionamento do dispositivo. 
Não opere, por isso, o dispositivo nas imediações de equipamentos, que produzam 
campos magnéticos fortes (equipamentos de raios-X ou diatermia, ressonância 
magnética). Por favor, mantenha uma distância mínima de segurança de vários 
metros. 

  

Atenção! 
O aparelho não é adequado para uso em áreas de ambiente explosivo, inflamável ou 
comburente. 

  

Atenção! 
Durante a utilização, o dispositivo deve ser colocado de modo a permitir o acesso 
direto à fonte de alimentação central do dispositivo, para que possa ser desligado a 
qualquer momento. 
Verifique o aparelho antes da utilização. Se estiver danificado, não deve ser utilizado. 

  

Atenção! 
Apenas podem ser utilizados acessórios da empresa Zimmer Medizin Systeme 
GmbH e não pode ser conectado nenhum outro dispositivo. 

  

Atenção! 
O aparelho pode causar falhas no funcionamento ou interferir com o funcionamento 
de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário tomar as medidas 
corretivas adequadas, com por exemplo, uma nova disposição, um novo reajuste ou 
blindagem. 

  

Atenção! 
Durante o tempo de vida útil do dispositivo não é permitido efetuar quaisquer 
alterações ao dispositivo ou ao sistema médico. 

  
 Todo o sistema médico é adequado para utilização na proximidade do paciente. 
  

Atenção! 
Para desconectar o dispositivo com segurança da rede elétrica, retire a ficha da caixa 
ou tomada. 
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 Tratar o transdutor com cuidado, um tratamento brusco pode alterar as suas 
características Não colocar o transdutor de ultrassom em contato com objetos 
cortantes ou pontiagudos, dado que o mesmo é constituído por alumínio sensível. 

  
 A utilização de outros meios de acoplamento, que não o gel ultrassom especial 

SonoPlus podem danificar o transdutor.  
  
 Após a utilização, o transdutor deve ser desinfetado com desinfetantes para 

dispositivos. 
  
 Antes de cada utilização, verifique o transdutor de ultrassom em termos de danos. 

Em caso de danos, o transdutor de ultrassons não pode ser utilizado. 
  

Atenção! 
A utilização habitual do transdutor na água requer medidas de proteção por parte do 
utilizador. Todas as partes do corpo do utilizador em contacto com a água devem 
estar adequadamente protegidas. Por medida de proteção adequada entende-se 
"vestuário poroso".  
Este pode ser, p. ex., luvas de neopreno ou látex sobre luvas de algodão. 
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Este aparelho é de utilização exclusiva por parte de pessoal médico.  

  

 
Os utilizadores do aparelho têm de ter formação sobre a utilização correta do sistema 
e dispor do respetivo conhecimento.  

  

 
A utilização do aparelho de modo diferente das definições ou aplicações indicadas no 
manual de instruções pode levar a perigos devido a descarga descontrolada de 
energia ultrassons. 

  

 
Durante a terapia, o paciente não pode ficar sem vigilância. 

  

 
As indicações de tratamento sobre a zona de tratamento, a duração e a intensidade 
do tratamento requerem conhecimentos médicos e apenas podem ser dadas por 
médicos, terapeutas e outros profissionais médicos autorizados. Estas instruções 
devem ser obrigatoriamente observadas. 

  

 
A utilização sobre áreas húmidas não é permitida, podendo, em caso de não 
observância, resultar em danos consideráveis para o paciente e para o utilizador. 

  

 
Elimine o material da embalagem de acordo com a legislação aplicável. Tenha 
atenção, para que não fique ao alcance das crianças.  

  

 
Em pacientes com implantes ou aparelhos elétricos implantados, apenas se pode 
efetuar o tratamento após clarificação do risco inerente. 

  

 
A ligação simultânea do paciente a um aparelho cirúrgico de alta frequência não é 
permitida. Isso poderia originar queimaduras. 
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O que é o Soleoline? 
 

Uma série de produtos inovadores e ultra modernos que disponibiliza 3 diferentes 
variantes de aparelhos. 
 
Soleo Sono 
Um dispositivo de ultrassom ultra moderno, inovador. 
Soleo SonoStim 
Um aparelho integrado, inovador e ultra moderno, para a electroterapia e terapia 
de ultrassons, que permite juntar uma unidade de vácuo. 
Soleo GalvaUm estimulador elétrico ultra moderno, inovador com a possibilidade 
de utilizar, adicionalmente, uma unidade de vácuo. 

  
Nota: A operação do Soleo SonoStim e do Soleo Galva está descrita num manual de 

instruções em separado. 
  
Quais as vantagens 
do Soleoline? 

Um visor a cores moderno e abrangente com apresentação de todos os 
parâmetros relevantes para a terapia, bem como um comando tátil moderno. 
A personalização das configurações de inicialização dos programas e um menu de 
navegação simples e intuitivo oferecem o máximo de conforto para o utilizador. 
 
O design compacto permite o manuseamento em espaços reduzidos, sendo ideal 
para aplicação em visitas ao domicílio. 
 

  
O que faz 
o Soleo Sono 

A transmissão de ultrassom terapêutico através de um moderno transdutor de 
frequência deslizante. 

 
  
Quais as inovações 
no 
 Soleo Sono? 

SonoSwing, a inovação no campo da terapia de ultrassom: 
• um transdutor com duas frequências 
• profundidade de penetração escolhida livremente pelo ajustamento percentual 

dos componentes de frequência. 
 

  
Nota: A utilização do aparelho é restrita à comunidade médica (por exemplo, médicos, 

terapeutas, outras especialidades médicas). 
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 A série de produtos Soleoline, compreende 3 diferentes variantes de aparelho: 
 
Soleo Sono 
Aparelho de terapia ultrassom para o tratamento com ultrassons terapêuticos. 
Soleo SonoStim 
Aparelho combinado para a terapia de ultrassom e eletroterapia, com a 
possibilidade de juntar uma unidade vácuo adicional. 
Soleo Galva 
Aparelho de eletroterapia que permite juntar uma unidade de vácuo adicional. 



 Colocação do dispositivo em 
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Nota: Nos cabos encontram-se indicações de orientação para a ligação correta à seta 
colorida indicada no aparelho. 

  
  
Terapia de ultrassons Ligue o transdutor à entrada prevista para o efeito (16).  
  
Ligue o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva entrada (13) e conecte o cabo à 
alimentação. 

  
Nota: O dispositivo apenas pode ser conectado a tomadas com contacto de segurança. 
  
Ligar o aparelho O dispositivo é ligado através do interruptor basculante (11). 
  
Desligar o aparelho O dispositivo é desligado através do interruptor basculante (11).  

Para desligar completamente o dispositivo (todos os polos) da corrente, deve 
retirar o cabo de alimentação. 

  

Atenção! 
Todos os cabos devem ser protegidos contra esmagamento ou outros danos 
mecânicos. 

  
Nota: Diversos botões, menus e submenus são ativados diretamente no ecrã, utilizando 

o dedo ou uma caneta. 
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Nota: As descrições que se seguem são baseadas nas configurações padrão de fábrica. 
  
Nota: As alterações às definições de fábrica só são possíveis no ecrã inicial. 

 
  
Ecrã inicial Depois de ligar o dispositivo e do autoteste, surge a tela inicial. 

 

 
  
Configuração 
escolher 

A activação do botão  abre "Selecionar configuração". 
  
Menu de configuração 
 

No menu de configuração é possível alterar e ajustar individualmente as 
configurações de fábrica. Após a ativação do menu de configuração, a tela 
"Selecionar configuração" está ativa. 

  
Configurações 
gerais 

 
As possibilidades de configuração são mostradas abaixo. 
As configurações base de fábrica estão programadas tal como são apresentadas 
no ecrã. 
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Idioma Seleção do idioma 
 

 
 
A seleção é efetuada diretamente na linha correspondente. 

  
Configurações de 
iniciação do programa 

Possibilidades de configuração das configurações de iniciação do programa. 
 

 
A seleção é efetuada diretamente na linha correspondente. 

  
Imagem inicial Possibilidade de seleção entre 2 telas de iniciação.  

 

 
 
A seleção é efetuada diretamente na linha correspondente. 

  
Sons Ligar e desligar os sons de sinalização 

 

 
 
A seleção é efetuada diretamente na linha correspondente. 

  
Volume  Possibilidade de configuração do volume nos níveis 1 a 4. 

 

 
 
A configuração é feita através das duas teclas com seta. 
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Brilho Possibilidade de configuração da luminosidade da tela nos níveis 0 a 10. 
 

 
 
A configuração é feita através das duas teclas com seta. 

  
Descanso de tela Possibilidade de configuração para iniciar o protetor de tela entre 0 a 20 minutos. 

 

 
 
A configuração é feita através das duas teclas com seta. 

  
Nota: Durante a terapia em curso a função de proteção da tela está desativada. 
  
Texto de boas-vindas Possibilidade de configuração de um texto personalizado de boas-vindas. 

 

 
 

A ativação do campo abre o teclado da tela, para introdução de um texto de boas-
vindas. 

  
Configurar 
predefinições 
 

 

A activação do botão repõe as configurações padrão de fábrica. 

  
Versão 
 

 
A ativação do botão  abre uma janela com informações sobre a versão de 
software atual. 
 

 
 
A ativação do botão OK fecha a janela. 
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Configurações 
Terapia de ultrassons 
 

Ativação do menu 

 
abre a tela de "Seleção configuração de terapia de ultrassom". 

 
  
Sinal de acoplamento Possibilidade de configuração (50-95%) do valor limite de acoplamento. 

 

 
 
A configuração é feita através das duas teclas com seta. 

  
Unidade Possibilidade de configuração da unidade de intensidade no gráfico de barras. 

 

 
 

A seleção é efetuada diretamente na linha correspondente. 
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Manutenção 

 
 
abre a tela "Selecionar configuração manutenção". 
 
No menu de manutenção podem ser efetuadas atualizações de software.  
 
Recebe informações sobre a atualização de software quando estiver uma 
planeada.  

  
 Para abrir o menu de manutenção introduza a palavra-passe "armin". 
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Início do programa 
 

 
 

A ativação da tecla  abre a tela de programas. Aqui é efetuada a seleção do 
programa pretendido. 
 

  
Programa 
Soleo Sono 

 
 
No Soleo Sono são disponibilizados 9 programas diferentes 

  
Selecionar programa A seleção do programa de terapia de ultrassons pretendido faz-se diretamente na 

respetiva linha (aqui US 01). 
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Tela de terapia Após a seleção do programa de terapia de ultrassons abre-se a tela de terapia. 
 

 
 

  
Nota: Antes do início do tratamento verifique se os dados na janela de parâmetro (aqui 5 

cm²), correspondem ao transdutor ligado. 
  
Ajustar a intensidade Regulação da intensidade através do regulador de intensidade esquerdo. 

 

 
  
Nota: Uma alteração na relação da percentagem de frequência ocorre no regulador 

direito. 
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Início da terapia 
 
 

 
 

Ao ativar o botão  a terapia inicia. 
A indicação na linha de estado inferior muda com o início da terapia de "Pronto" 
para "Ativo" e a tecla "Start" muda para "Stop". No gráfico de barras é apresentada 
a dosagem configurada e o tempo de terapia vai reduzindo em ciclos de um 
segundo. A indicação de acoplamento está ativa. 

  
Fim da terapia Decorrido o tempo de terapia, um sinal sonoro assinala o fim da terapia, o relógio 

está em 00:00. A intensidade reduz-se automaticamente para zero, a indicação do 
gráfico de barras apaga-se e a indicação de acoplamento fica inativa. A indicação 
na linha de estado inferior muda de "Ativo" para "Pronto". 
 
O tempo de terapia é ativado de novo, automaticamente, após o fim da terapia e a 
tecla "Stop" muda para "Start". 
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Descrição das 
indicação e botões 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Intensidade O gráfico de barras apresenta a intensidade que foi configurada. A configuração da 
intensidade faz-se no regulador esquerdo. 

  
(2) Start / Stop A ativação do botão inicia ou interrompe a terapia 
  
(3) Efeito de 
profundidade 

O gráfico de barras apresenta a relação de frequência atual 0,8 MHz (800 KHz) para 
2,4 MHz em percentagem. A configuração da relação de frequência percentual faz-
se através do regulador direito. 

  
(4) Linha de estado Na linha de estado são apresentadas informações sobre o estado da terapia em 

curso. Se a terapia não estiver a decorrer, é apresentada a indicação "Pronto", se a 
terapia estiver a decorrer é apresentada a indicação "Ativo". 

  
(5) Tempo de terapia Apresenta o tempo de terapia para o programa selecionado. 

Através dos botões de seta pode-se aumentar ou diminuir o tempo de terapia 
predefinido. Após o início da terapia é apresentado o tempo que ainda falta para a 
terapia terminar. 

  
(6) Linha de título Na linha de título é apresentada a designação do programa de terapia de ultrassons 

em curso. 
  
(7) Impulso A indicação apresenta o tipo de funcionamento selecionado (contínuo ou por 

impulso)  
No tipo de funcionamento "por impulso" são indicados a relação de impulso (aqui 
1:2) e a frequência de impulso (aqui 50 Hz). 

  
(8) Acoplamento Indicação do acoplamento. O acoplamento é apresentado digitalmente, em 

percentagem.  
  
(9) Parâmetros Apresenta o transdutor ativo. 

A ativação da janela abre a janela "Parâmetro ultrassom". Aqui pode selecionar-se o 
modo ultrassom e mudar o transdutor para terapia em banho de água (consultar 
Capítulo 9.3). 

3 2 1 4 

6 

5 

9 8 7 
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Nota: 
 

Se a terapia de ultrassons for efetuada em banho de água, antes da terapia é 
necessário alterar a monitorização de temperatura do transdutor. 

  
Execução 
 
 

A ativação do botão Impulso 
 

 
 
abre a janela Parâmetro ultrassom. 
 

 
  
Ativar 
botão Banho de água 

Ao ativar o botão Banho de água  
 

 
 
e confirmação com "OK", a monitorização da temperatura do transdutor para a 
terapia em banho de água é modificada. 

  
Nota: No fim da terapia em banho de água pode acontecer que a temperatura do 

transdutor é demasiado elevada para uma terapia fora do banho de água. 
O mesmo é apresentado na linha de estado através da mensagem "Temperatura 
transdutor". Durante esse tempo não é possível realizar terapias. Se o processo de 
regulação da temperatura do transdutor estiver concluído, a mensagem apaga-se e a 
terapia pode continuar. 
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Cartão SD No cartão SD são guardadas configurações definidas pelo utilizador, bem como a 
lista de indicações. 

  
Nota: Se o cartão SD não estiver inserido,  surge a mensagem "nenhum cartão SD 

encontrado" ao tocar os botões "Indicações", "Favoritos" e "Guardar". 
 
 
Desative a mensagem, tal como descrito no capítulo 18. 
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 O menu de indicação serve como auxílio para a seleção da terapia. 
  
Selecionar  
zona do corpo 

A seleção da zona do corpo é efetuada ao clicar no círculo azul. 
 

 
  
Selecionar 
quadro clínico 

Após seleção da região do corpo pretendida (aqui ombros), abre-se a janela com 
indicações sobre diversas doenças na zona dos ombros. 
 
A seleção da situação clínica faz-se diretamente na respetiva linha (aqui síndrome 
ombro-braço). 
 

 
  
Selecionar 
situação clínica 
diferenciada 

Após a situação clínica, abre-se outra janela com as situações clínicas diferenciadas. 
 
A seleção da situação clínica diferenciada é realizada diretamente na linha 
correspondente (aqui tendões e ligamentos dolorosos). 
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Informações 
terapêuticas 

Depois de selecionar a situação clínica diferenciada abre-se outra janela com 
informações terapêuticas detalhadas e uma proposta de programa. 
 

 
  
Selecionar 
programa terapêutico 

A ativação do botão  abre a tela de terapia com o respetivo programa. 
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Nota: Para memorizar os programas, o cartão SD deve estar corretamente inserido na 
 entrada de cartão SD. Se este não for o caso, não é possível memorizar os 
programas.  

  
Abrir lista de memória 
e designar programa 
 
 A activação do botão  abre o teclado para introdução da designação do 

programa. 
 

 
 
Para a designação do programa são disponibilizadas 2 possibilidades: 
 
1. Aceitar a designação do programa introduzida no campo de inserção. 
2. Inserção de uma designação individual do programa. Numa designação 

individual do programa, a inserção é efetuada através do teclado. 
  
Nota: Ao inserir uma designação individual de programa, a designação de programa 

inserida tem que ser primeiro apagada no campo de inserção. 
  
Nota: Os programas podem ser gravados na lista de favoritos ou na lista de 

memória. Existem à disposição, respetivamente, 120 posições de 
armazenamento. 
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Gravar na lista de 
favoritos / de memória 

 
 
Ao ativar a tecla (1) abre-se a lista de favoritos e coloca o programa, 
automaticamente, na lista de favoritos.  
A ativação do botão (2) abre a lista de memória e coloca o programa na lista de 
memória. 
 
A ativação do botão "OK" fecha a tela "Guardar" e assume o programa na respetiva 
lista. 
 
O programa é sempre gravado no primeiro espaço disponível da lista. 
 
A ativação do botão (2) interrompe a operação de armazenamento. 

1 

2 

3 
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 Na lista de favoritos são listados os programas gravados individualmente. 
 
Este podem aqui 
 
1. ser consultados para a terapia,  
2.  editados (movidos ou excluídos em sequência). 

  
Nota: Os passos para consultar e editar a lista de favoritos/ memória são idênticos; daí que 

apenas se descreva a consulta e edição da lista de favoritos. 
  
Selecionar 
lista de favoritos 
 
 

A ativação do botão  abre a lista de favoritos. 

  
Iniciar programa A seleção do programa pretendido faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
Lista de favoritos 
Editar 

 
 
Ao ativar os botões (1) e (2) pode visualizar cada uma das páginas de favoritos. O 
botão (1) avança, o botão (2) recua.  
 
A ativação do botão (3) abre a tela "Editar favoritos". 

3 

2 
1 
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Editar favoritos A seleção do programa a ser processado é realizada diretamente na linha 
correspondente. 
 

 
 
 
A ativação do botão (1) regressa à lista de favoritos. 
A ativação do botão (2) move o programa para cima. 
A ativação do botão (3) move o programa para baixo. 
Pressionar a tecla (4) elimina o programa. 

   
Nota: A ativação da tecla (4) desencadeia uma pergunta de segurança: 

 
"Pretende realmente apagar o programa?" 
 
Pressionar a tecla "Sim" elimina o programa. 
Pressionar a tecla "não" cancela o processo de eliminação. 

1 
2 

4 
3 
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Tensão 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Fusível 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Consumo de potência máx. 60 VA 
  
Classe de proteção I 
  
Parte de aplicação Tipo BF 
  
Modo de 
funcionamento 

Funcionamento por intervalos: 30 minutos ligado, 10 minutos desligado 

  
Dimensões 322mm x 234mm x 130mm 
  
Peso 2,1kg 
  
Funcionamento +10 °C a +35 °C, 30 % a 75 % de humidade relativa sem condensação,  

com 700 hPa – 1060 hPa 
   
Transporte -10 °C a +50 °C, 10 % a 90 % de humidade relativa sem condensação,  

com 700 hPa – 1060 hPa 
  
Armazenagem -10 °C a +50 °C, 10 % a 90 % de humidade relativa sem condensação,  

com 700 hPa – 1060 hPa 
  
Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original. 
  
 Sujeito a alterações técnicas! 
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Transdutores  
  
Frequência 0,8 MHz e 2,4 MHz 
  
Transdutor pequeno 1 cm² , ERA = 0,67 cm² com 0,8 MHz,  

0,65 cm² com 2,4 MHz 
  
Potência máxima 1.0 W em 0,8 MHz, 0,5 W em 2,4 MHz 
  
Níveis de intensidade 0,1 a 1 W / cm² FEP. em incrementos de 0,1 W / cm² 
  
Transdutor grande 5 cm², ERA = 2,3 cm² a 0,8 MHz, 

2,38 cm a 2,4 MHz 
  
Potência máxima 6.9 W em 0,8 MHz, 7,1 W em 2,4 MHz 
  
Níveis de intensidade 0,1 a 3 W / cm² FEP. em incrementos de 0,1 W / cm² 
  
Precisão ± 20 % 
  
Formas de som 1. Som contínuo 

2. Som de impulso, frequências de impulso ajustáveis: 
 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Relação de toque: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 5, 1: 10 

  
Permutabilidade Os transdutores são calibrados de fábrica e podem ser facilmente substituídos. 
  
Parte de aplicação Transdutor de ultrassons oscilante 
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– Antes de dar início aos procedimentos de manutenção e limpeza é absolutamente  
   necessário que o aparelho esteja desligado no interruptor principal e que tenha a  
   ficha desligada da tomada. 
 
– 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. 

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

aparelho. Não utilize sprays. 
 
– Se durante a limpeza ou desinfeção penetrarem líquidos para o dispositivo, por   
    favor, desligue o dispositivo, não o volte a ligar e notifique o serviço de apoio ao  
    cliente. 
 
– 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 Limpeza: A caixa, o pedal e todas as partes, quando visivelmente sujas, podem ser 

limpas com os produtos de limpeza, sem álcool, habitualmente disponíveis no 
mercado. De acordo com as indicações do produto, passe um pano macio embebido 
com o produto de limpeza, sem pingar, sobre a superfície até remover a sujidade. 

  
 Desinfeção: Recomendamos que proceda a desinfeção, pelo menos uma vez por 

semana, ou em caso de uma possível contaminação. Para tal, consulte o seu 
especialista em higiene. Proceda sempre à limpeza antes da desinfeção. 
 
A caixa e todas as ligações podem ser desinfetados com toalhetes desinfetantes. 
Utilize para tal um produto de desinfeção sem álcool, disponível no mercado, para 
metal e plásticos com ação bacteriana, virucida e fungicida. Siga as instruções do 
respetivo fabricante. De acordo com as indicações do fabricante, passe um pano 
macio, ou toalhetes desinfetantes, embebidos com o produto desinfetante, sem 
pingar, sobre todas as superfícies. Tenha em atenção as especificações de secagem 
e limpeza. 

  
Transdutores Limpeza: Proceda como descrito em "caixa".  
  
 Desinfeção: Proceda como descrito em "caixa".  
  

 

Se forem utilizadas soluções de limpeza e desinfeção, deve aguardar-se o tempo 
necessário para a evaporação da solução, antes da utilização do dispositivo. Caso 
contrário, existe o risco de inflamação. 

  
Nota: Utilize o aparelho somente em ambientes higienicamente protegidos. 
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 O produto apresenta a marca CE 
 

 
 
de acordo com a Diretiva CE relativa aos dispositivos médicos 93/42 / CEE.  
 
 

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Fornecimento Soleo Sono 
Nº. de Art.  
5312 1 Dispositivo base 
(ver em baixo) 1 transdutor de frequência deslizante 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 suporte para tabuleiro à direita 
1 suporte da bandeja à esquerda 
1 Cabo de alimentação 
2 canetas de toque 
1 Manual de instruções 

  
  
Acessórios  
Nº. de Art.  
4200 Transdutor de frequência deslizante 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Transdutor de frequência deslizante 0,8 e 2,4 MHz, ø 31 mm 
118 Cabo de alimentação* 
65910321 Suporte para tabuleiro à direita 
65910311 Suporte da bandeja à esquerda 
65800410 Caneta de toque 
6 SonoPlus, 1 garrafa 
10101427 Manual de instruções 
  
 * Cabo padrão. Estão também disponíveis outros tipos de conectores, específicos de 

cada país. Se necessário, entre em contacto com o seu representante. 
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 Para Soleo Sono o fabricante não disponibiliza quaisquer 
dispositivos de combinação. 
 
Quem contrariamente às especificações proceder à combinação 
de dispositivos e operar noutro sistema médico dessa forma, atua 
sob sua responsabilidade. 
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 Soleo Sono é fabricado de acordo com as normas de segurança EN 60601-1.  
 
A Zimmer Medical Systems, enquanto fabricante, apenas se pode responsabilizar 
pela segurança e fiabilidade se 
 
• o aparelho for ligado a uma tomada com fio terra e se a instalação elétrica 

corresponder à DIN VDE 0100 parte 710, 
• o equipamento é operado de acordo com as instruções, 
• as extensões, novas configurações ou modificações forem executadas apenas por 

pessoas autorizadas pela Zimmer MedizinSysteme, 
• o utilizador tiver determinado, antes da utilização do dispositivo, a segurança 

funcional e a condição adequada, 
• antes de cada utilização de transdutores, cabos e conectores são verificados em 

termos de danos, que possam afetar a segurança do aparelho (p. ex., fendas), 
• o equipamento for operado apenas por pessoal devidamente treinado, 
•  o dispositivo não for operado em áreas de risco e/ou atmosfera inflamável, 
• o dispositivo for imediatamente desligado da corrente, se entrarem líquidos. 

  
 O dispositivo não contém peças que possam ter sido reparadas pelo operador. 

 
 

 
 

Os fusíveis e outras peças de substituição só podem ser substituídas por pessoal 
técnico especializado. 
A substituição da bateria de lítio, por pessoal sem formação, pode representar perigo. 
 

 

A assistência ao dispositivo deve ser realizada exclusivamente por pessoal com 
formação. Todas as informações necessárias à assistência podem ser consultadas 
no Manual de assistência Soleoline ou solicitadas ao fabricante. A Zimmer Medical 
Systems disponibiliza, quando solicitado, esquemas de ligações, listas de 
componentes, descrições, instruções de calibração ou outros documentos. 
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 O Soleo Sono efetua um autoteste, quando é ligado, que verifica todos os 
componentes internos.  
 
Quando ocorrer um erro é apresentada uma mensagem de erro. 
 
Além disso, pode ser efetuado um teste de funcionamento alargado, tal como 
descrito abaixo. 

  
 Estes testes devem ser realizados mensalmente ou em caso de dúvida relativamente 

ao bom funcionamento do dispositivo. 
  
Ultrassom Selecionar transdutor e cobrir a superfície do transdutor com o gel de acoplamento. 

Com uma potência inferior e no início de terapia, a indicação de acoplamento tem de 
ser acima de 90 %. 
Efetue o teste em sucessão com ambos os transdutores.  
Limpar os transdutores, em seguida. 
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 O dispositivo SoleoSono não está listado no apêndice 1 do MPBetreibV 
(Regulamento alemão relativo à aplicação e exploração de dispositivos médicos). 
 
O dispositivo não está listado no apêndice 2 do MPBetreibV (Regulamento alemão 
relativo à aplicação e exploração de dispositivos médicos). 
 
Na Alemanha deve-se respeitar também a regulamentação 3 do DGUV - Seguro 
alemão de acidentes trabalho obrigatório (Instalações e equipamentos elétricos) na 
sua versão atual. 

  
Nota: Estas instruções aplicam-se à operação do dispositivo na Alemanha. Respeite 

também eventuais regulamentos nacionais divergentes, existentes no seu país 
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Não foi encontrado 
nenhum cartão SD. 
 

 
 

Se o cartão SD não estiver inserido,  surge a mensagem "nenhum cartão SD 
encontrado" ao tocar os botões "Indicações", "Favoritos" e "Guardar". 
 
Inserir o cartão e confirmar com "OK". 

  
Falha No visor é apresentada uma mensagem sobre o erro que ocorreu, p. ex.: 

 

 
 
Alguns erros também são apresentados com o número de erro correspondente (p. 
ex., "Erro durante auto-teste X / XX / X). 
 
Por vezes, o erro pode ser corrigido desligando o aparelho, esperando cinco 
segundos, e voltando a ligá-lo.  
 
Caso contrário, contate o serviço de apoio ao cliente. 
Poderá aceder ao mesmo através do representante de vendas ou da sede em Neu-
Ulm. 

  
 O dispositivo deve ser devolvido à fábrica dentro da sua embalagem original. 

 
Em caso de dúvidas ou mau funcionamento do equipamento, entre em contato com o 
endereço em baixo: 

  
Sede Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Desativação 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. 
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Equipamentos médicos elétricos, tais como Soleo Sono estão sujeitos em termos da EMC (compatibilidade 
electromagnética), a precauções especiais e devem ser instalados de acordo com as indicações EMC contidas 
nas instruções de utilização ou nos documentos de acompanhamento e colocados em funcionamento 
 
Equipamentos portáteis e dispositivos de comunicação móvel RF (por exemplo, telemóveis) podem interferir nos 
dispositivos médicos elétricos. 
 
Soleo Sono só pode ser operado com as peças originais especificadas na lista da entrega e acessórios. A 
utilização do dispositivo com outras peças pode resultar no aumento das emissões ou diminuição da imunidade 
do dispositivo! 
 
Diretrizes e declaração do fabricante - emissões electromagnéticas 

O dispositivo Soleo Sono destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético, tal como especificado abaixo. O 
cliente ou utilizador do Soleo Sono deve garantir, que o mesmo é operado nesse tipo de ambiente. 

Medições de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - Orientações 

Emissões de RF CISPR 11 Conjunto 2 O dispositivo Soleo Sono tem de emitir 
energia eletromagnética, a fim de garantir a 
sua função pretendida. Os aparelhos nas 
proximidades podem ser afetados. 

Emissões de RF CISPR 11 Classe B O dispositivo Soleo Sono é adequado à 
utilização em todas as instalações, incluindo 
residências e outros, diretamente ligados à 
rede de abastecimento pública, que também 
fornece edifícios para fins residenciais. 

As emissões de harmónicos estão de 
acordo com IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de tensão / emissões 
oscilantes IEC 61000-3-3 

Em conformidade 

Tabela 201 de acordo com EN 60601-1-2: 2006-10 
 
O dispositivo não deve ser utilizado empilhado ou colocado ao lado de outros. Quando for necessário 
colocá-lo ao lado de dispositivos próximos ou empilhado, deve vigiar-se o aparelho e verificar se o seu 
funcionamento nessas circunstâncias é adequado. 
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Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

O dispositivo Soleo Sono  destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético, tal como especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do aparelho Soleo Sono deve assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente desse tipo. 

Testes de imunidade Nível de teste IEC 
60601 

Nível de 
conformidade 

Ambiente electromagnético - Orientações 

Descarga eletrostática 
(ESD) de acordo com IEC 
61000-4-2 

Descarga de contato ± 
6 kV 
 
Descarga de ar ± 8 kV 

Descarga de contato 
± 6 kV 
 
Descarga de ar ± 8 
kV 

Os pisos devem ser em madeira ou betão, ou 
revestidos a mosaicos de cerâmica. Se o piso 
for coberto com material sintético, a húmidade 
relativa do ar tem de ser de, pelo menos, 
30%. 

Perturbações elétricas 
transitórias rápidas 
/explosões conforme IEC 
61000-4-4 

Linhas de alimentação 
± 2 kV 
 
Linhas de entrada e de 
saída ± 1 kV 

Linhas de 
alimentação ± 2 kV 
 
não aplicável 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder a uma tensão típica de um 
ambiente de loja ou hospital. 

Tensões de choque 
(Surges) 
em conformidade com a 
IEC 6100-4-5 

Modo diferencial ± 1 
kV 
 
Tensão de modo 
comum ± 2 kV 

Modo diferencial ± 1 
kV 
 
Tensão de modo 
comum ± 2 kV 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder a uma tensão típica de um 
ambiente de loja ou hospital. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT para ½ período) 
 
40% UT 
(60% de queda em UT 
por 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de queda em UT 
por 25 períodos) 
 
<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante 5 
segundos) 

<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT para ½ período) 
 
40% UT 
(60% de queda em 
UT por 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de queda em 
UT por 25 períodos) 
 
<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante 5 
segundos) 

A qualidade da alimentação deve 
corresponder à de um ambiente típico 
hospitalar ou comercial. Se o utilizador do 
Soleo Sono solicitar uma operação contínua 
durante as interrupções no fornecimento de 
energia, é recomendado que o Soleo Sono 
seja alimentado por uma fonte de alimentação 
ininterrupta ou uma bateria. 

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

3 A/m 3 A/m Campos magnéticos na frequência da 
alimentação devem corresponder a valores 
típicos, como encontrados em ambiente 
comercial ou hospitalar. 

Nota: UT é a tensão de alimentação antes da aplicação do nível de teste. 
Tabela 202 de acordo com EN 60601-1-2: 2006-10 
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As principais características do Soleo Sono são: o fornecimento sem problemas de ultrassom, no 
conjunto de parâmetros definidos, bem como operação livre de problemas de todas as funções. 
 
Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

O dispositivo Soleo Sono  destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético, tal como especificado abaixo. O cliente 
ou o utilizador do aparelho Soleo Sono deve assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente desse tipo. 

Testes de 
imunidade 

Nível de teste IEC 
60601 

Nível de 
 conformidade 

Ambiente electromagnético - Orientações 

Nível de 
perturbações 
conduzidas 
RF conforme 
IEC 61000-
4-6 
 
Nível de 
perturbações 
irradiadas 
RF conforme 
IEC 61000-
4-3 

3 VValor efetivo 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 VValor efetivo 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
10 V / m 
80 MHz a 2,5 GHz 

Os equipamentos de rádio portáteis e móveis 
não deverão ser utilizados na proximidade do 
Soleo Sono nem os cabos utilizados a não ser 
à distância de segurança recomendada, 
calculada de acordo com o que se aplica à 
frequência de transmissão. 
 
Distância de segurança recomendada: 
 
d = 1,17 √ P 
 
d = 0,35 √ P de 80 MHz a 800 MHz 
 
d = 0,7 √ P 800 MHz a 2,5 GHz 
 
sendo P a potência nominal do transmissor 
em watts (W), de acordo com o fabricante do 
transmissor, e d a distância de segurança 
recomendada em metros (m). 
 
A força do campo de transmissores de rádio 
estacionários deve ser para todas as 
frequências, de acordo com a medição no 
locala inferior ao nível de conformidadeb. 
 
Na proximidade de dispositivos que 
apresentem os seguintes símbolos, podem 
ocorrer interferências: 
 

 

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação das grandezas eletromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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aA força do campo de transmissores fixos, como estações base de telefones sem fio e rádios móveis terrestres, rádios 
amadores, estações de rádio e TV AM e FM não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para determinar o 
ambiente eletromagnético de transmissores estacionários, deverá considerar-se a realização de um estudo dos fenómenos 
eletromagnéticos do local. Se a intensidade de campo medido no local onde o dispositivo Soleo Sono é utilizado, 
ultrapassar o nível de conformidade, o aparelho Soleo Sono deve ser observado para demonstrar a função adequada. Se 
for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como alterar a orientação ou outro 
posicionamento do dispositivo SoleoSono . 
 
b Acima da gama de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser inferiores a 3 V/m. 

 
Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel e o dispositivo 
Soleo Sono 

O aparelho SoleoSonodestina-se ao funcionamento em ambiente eletromagnético no qual as interferências HF estejam 
controladas. O cliente ou o utilizador do dispositivo SoleoSonoVersão 2.0 pode, assim, ajudar a prevenir interferências 
eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis 
(transmissores) e o dispositivo Soleo Sono, dependendo da potência de saída do dispositivo de comunicação, tal como 
indicado abaixo. 

Potência nominal do transmissor 
W 

Distância de segurança dependente da frequência do transmissor 
m 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,17 √ P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 0,35 √ P 

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 0,7 √ P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Para transmissores cuja potência nominal máxima não é indicada na tabela acima, a distância de segurança recomendada 
em metros (m) pode ser determinada utilizando a equação, da respetiva coluna, em que P é a potência nominal máxima do 
transmissor em watts (W) de acordo com as indicações do fabricante do transmissor. 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais alta. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação das grandezas eletromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 
 
Sujeito a alterações. 
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Junkersstraße 9
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