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Elementos do 
Selecção / Controle 
 
 
 
 
Fig. 2 

1 Dispositivo do controle  
2 Controlador da intensidade   
3 Tela 
4 Peça de mão com a cabeça aplicador 
5 COM-eletrodo  
 
 

 
 

  
  6 Tomada para COM-eletrodos 

7 Tomada para peça de mão 
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Vista traseira do dispositivo   

 

  
 

 

Fig. 3 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Interruptor / Plugs de 
conexão 

8 Tomada para o cabo de alimentação 
9 Fusível da fonte de alimentação 
10 Interruptor ligar / desligar 
11 Ventilação  
12 Número de série / placa de identificação 
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Tela da leitura / Visualização   

 

  
 

Fig. 4 
 
 

                
 
Tela da leitura 13 Linha de título 

14 Botões da tela 
15 Barra de navegação 

 
 
Fig. 5 
 

 

                    
 
Barra de navegação 
Descrição do trabalho 

(A) Iniciação Retornar para página inicial 
(B) Volta Volta uma etapa 
(C) Tratamento Mude para o menu de recomendação de 

tratamento 
(D) Resistivo  Alterações no modo resistivo  
(E) Capacitivo  Alterações no modo capacitivo 
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 Figuras 
 
Acessórios   

 

  
 

Fig. 6 
 
Cabeças do 
Aplicador 
 

 

 
 
16 Cabeças do Aplicador L, 85 mm 
17 Cabeças do Aplicador M, 60 mm 
18 Cabeças do Aplicador S, 35 mm 
 

   
COM-
eletrodos 
 

Com Terminal de conexão 
 

 
19 COM-eletrodo   XL, 15 X 20 cm 
20 COM-eletrodo    L, 12 X 15 cm 
21 Terminal de conexão 
 

Sem Terminal de conexão 
 

 
 
24 COM-eletrodo XL, flexível 15 X 20 cm  
25 COM-eletrodo L, flexível 12 X 15 cm 
 

Cabo do 
Eletrodo   

  

 
 
26 Cabo do eletrodo com pinça de crocodilo para  
       COM-elétrodo flexível  
 

Creme 
Condutor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Creme condutor ThermoTK com doseador 
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 Figuras 
 
Acessórios   

 

  
 

Sacos de 
esponja 
para - 
elétrodos 
comuns 
flexíveis 

 
27 Saco de esponja, L, 14 x 16,5 cm para 
elétrodo comum 12 x 15 cm 

 
28 Saco de esponja, XL, 17 x 21,5 cm para 
elétrodo comum 15 x 20 cm 

   
Faixas de 
velcro 

 
29  Faixa de velcro 60 cm 

 
30  Faixa de velcro 120 cm 



 Explicação dos símbolos 

  
 

  
 

 

 

Nas Instruções de operação Este símbolo significa.Perigo. 
 

  

Atenção! 
Nas Instruções de operação Este símbolo significa:  
“Atenção” com respeito aos possíveis danos à propriedade. 

  
OUT Interfaces do paciente 
  
R/C Conector para cabeça aplicador 
  
COM Conector para COM-eletrodo   
  

 

 
Observar as instruções de operação 

  

 

 
Siga as instruções de operação 

  

 

 
Número de série 

  

 

 
Número de artigo 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Data de Produção 

  

   

 
Instrumento Tipo BF 

  
 Valor dos fusíveis acessíveis 

  

 

O dispositivo emite energia na forma de radiação eletromagnética não 
ionizante. 
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Válido para os dispositivos ThermoTK.  
 
Estas instruções de operação são parte integrante do dispositivo. Eles devem ser 
armazenados no dispositivo e ser de fácil acesso em todos os momentos para qualquer 
pessoa autorizada a operar este dispositivo. 
 
Estas instruções de operação são válidas a partir do mês de junho 2015. 



 Indicações / contra-indicações 

1  
 

1  
 

Indicações    Epicondilite radial e ulnar 
 Tendinite 
 Bursite 
 Osteoartrite 
 Espondilartrose 
 Cervicobraquialgia 
 Cervicalgia 
 Lesão do Manguito Rotador 
 Síndrome de compressão 
 Síndrome do Túnel Carpal 
 Dor lombar 
 Lumbosciatica 
 Bursite trocantérica 
 Lesão na virilha 
 Síndrome do piriforme 
 Entorse de tornozelo 
 Tendinite de Aquiles 
 Fascite Plantar 
 Tratamento de pontos-gatilho miofasciais 
 Consequências de fraturas 
 Lesão muscular 

  
Contra-indicações   Pacemakers 

 Próteses auditivas 
 Os implantes de metal e outros objetos de metal no campo elétrico 
 Cerca de tumores malignos ou benignos 
 Hemorragia e tendência para sangramento  
 Gravidez 
 Trombose 
 Osteoartrite e inflamação ativa 
 Feridas abertas 
 Diminuição da temperatura da pele ou do corpo  
 Tratamento na região da cabeça 
 Tratamentos sobre o coração  
 
Necessário cuidado com pacientes  
 com a sensibilidade alterada 
 com a percepção de temperatura alterada 
 com distúrbios autonômicos graves 
 sob a influência de drogas e / ou álcool 
Pois podem ocorrer distúrbios circulatórios e respostas inadequadas ao 
tratamento. 
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Efeitos colaterais Não são conhecidos efeitos secundários se observadas as contraindicações e 
aplicadas as doses corretas.

  
Objectivo Primário O dispositivo é utilizado para a aplicação terapêutica de diatermia utilizando 

sinais de ondas longas. 
  
Modo de ação O dispositivo emprega campos eletromagnéticos de 460 ou 540 KHz para 

induzir o incremento da temperatura através da interação com os tecidos. Esta 
interação transforma mais energia em potência em tecidos com alta 
resistividade do que em tecidos com melhor condutividade. No modo 
capacitivo as estruturas de tecido mais próximo da superfície aquecem (tecidos 
gordos subcutâneos e tecidos musculares subjacentes). Por outro lado, em 
modo resistivo aquecem camadas mais profundas (tendões, ligamentos e 
tecido ósseo). 
Os orgãos internos aquecem muito pouco pois normalmente estão revestidos 
por uma camada protetora de gordura ou outras estruturas. 
 
Em comparação com o COM-eletrodo , uma condensação das linhas de 
campo é formado na mais pequena da peça de mão, com a cabeça do 
aplicador. Este, por conseguinte, utilizados para a terapia. 
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 Antes da aplicação do dispositivo em que o paciente, o usuário deve estar 
familiarizado com as instruções de operação ou de métodos de tratamento 
individuais, bem como indicações / contra-indicações, advertências e 
instruções de utilização. Outras fontes de informação também devem ser 
considerados para a terapia. 

  

Atenção! 
Antes de usar verifique se o dispositivo é alimentado por uma tomada com 
aterramento aprovado (instalação elétrica de acordo com a DIN VDE 0100 
parte 710 ou equivalente). O dispositivo pode ser operado somente com a 
energia fornecida. O cabo de alimentação deve ser protegido contra o estresse 
mecânico. 

  

Atenção! 
 
A operação do dispositivo perto de campos magnéticos fortes (por exemplo, 
scanners, raios-X ou unidades de diatermia) pode interferir com o 
funcionamento do dispositivo. Por favor, mantenha uma distância de 
segurança de vários metros 

  
 Não funcionamento adequado de ThermoTK em áreas com explosivos, 

inflamáveis e ambientes oxidantes. 
  
 O aparelho, quando em utilização, deve ser colocado de forma a que o acesso 

ao cabo de alimentação elétrico permita que o mesmo possa ser desligado em 
qualquer altura. 

  
 Para evitar o risco de choque elétrico, a unidade deverá ser desligada da rede, 

retirando a ficha da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza 
atividades. 

  
 Inspecione o equipamento antes do uso. Em caso de danos, não utilize o 

dispositivo. 
  

Atenção! 
Apenas os acessórios Zimmer Medizin Systeme GmbH, que são projetados 
para este dispositivo usado. Estes se, em especial aos fios e eletrodo  s. 

  

Atenção! 
 
Retire da mala de transporte o ThermoTK antes do início. Operando na bolsa 
não é indicada. 
Certifique-se de ThermoTK é colocado sobre uma superfície estável. 
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ThermoTK usuários do sistema devem ser instruídos sobre o uso correto do 
sistema e ter o conhecimento relevante. 

  

 

Instruções de tratamento no que diz respeito ao tratamento, duração e 
intensidade do tratamento necessário conhecimento médico e só podem ser 
fornecidos por médicos licenciados, terapeutas e pessoal médico auxiliares. É 
imperativo que estas instruções são seguidas. 

  

 

O paciente deve ser cuidadosamente monitorizado durante o tratamento. 

  

 

É proibida a aplicação de intracranianos, cervical e occipital transcardially 
tratamentos. Se estas observações não forem seguidas, você pode colocar o 
paciente em risco. 

  

 

Proibida a conexão simultânea de um sistema de paciente ThermoTK e um 
dispositivo cirúrgico de alta frequência. Se estas observações não forem 
seguidas, você pode colocar o paciente em risco, especialmente queima sob 
os eletrodo  s 

  

 

É proibido usar em áreas molhadas, pois pode resultar em danos significativos 
e colocar em risco o paciente eo operador.  

  

 

Nunca aplique a peça de mão sem o aplicador. Se estas observações não 
forem seguidas, você pode colocar o paciente em risco.   

  

 

COM-eletrodo  deve ter sempre uma grande superfície de contato com o 
paciente. Caso contrário, pode levar à condensação indesejada das linhas de 
campo e assim prejudicar o paciente. 
O contato do eletrodo  , deve, portanto, ser sempre monitorizada durante o 
tratamento. 

  

 

A função de determinados dispositivos elétricos implantados, como marca-
passos podem ser afetados pelo tratamento com dispositivos de ondas longas. 
Em caso de dúvida, procure o conselho do médico assistente. 

  

 

A operação de outros dispositivos ligados ao paciente pode ser perturbado 
pela operação da terapia de ondas longas. 

  

 

Os pacientes geralmente não devem ser submetidos a terapia de ondas 
longas, quando a região do corpo indicado para o tratamento tem uma baixa 
percepção do calor, a menos que seja prescrito pelo médico assistente. 
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Terapia Longwave em pacientes não deve ser feito através da roupa. Além 
disso, não deve ser realizada em pacientes com uso de objetos metálicos, tais 
como jóias ou roupas que contenham metal (por exemplo, botões de metal, 
molas ou fios). 

  

 

As partes do corpo do paciente, contendo implantes metálicos (como por 
exemplo, um prego de ossos) deve normalmente ser excluídas do tratamento, 
a menos que sejam aplicadas técnicas especiais. 

  

 

As próteses auditivas devem ser retiradas. 

  

 

Os pacientes não devem entrar em contacto com peças condutoras que são 
aterrados ou ter um solo de alta capacidade, e poderia criar rotas indesejadas 
de banda de alta freqüência. Em particular, ele deve ser usado sem rolamentos 
ou cadeiras com armação de metal. 

  

 

Os cabos para o aplicador devem ser colocados de forma a evitar contacto 
com o paciente ou com materiais condutores. 
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O que é ThermoTK? Um sistema inovador de tecnologia de tratamento térmico profunda. 
  
O que faz o 
ThermoTK? 

Na aplicação de ThermoTK corrente de alta freqüência é aplicado, o que não 
é percebido pelo paciente. 
A corrente de alta frequência entra no tecido, sob a forma de energia 
electromagnética é convertida em calor, existe. 

  
Quais são as 
vantagens de 
ThermoTK? 

A moderna tela colorida mostra todos os parâmetros relevantes para o 
tratamento e o recurso a moderna operação tátil garante prazer e motivação 
durante o tratamento. 
O programa individual de configuração de inicialização e menu de 
navegação clara, simples operação torna o dispositivo fácil e conveniente 
para os usuários. 
 
O design compacto economiza espaço na prática e é bem adequado para 
uso em visitas domiciliares. 

 
Características 
especiais de 
ThermoTK 
 

ThermoTK pode ser combinada como uma terapia integrativa com qualquer 
outra terapia manual ou usado como uma terapia única. 
 
Três aplicadores fácil mudança de tamanhos diferentes permitem adaptação 
ideal para a área de tratamento. 
 

Nota: A aplicação do dispositivo é reservada para os profissionais médicos 
(Ex. médicos, terapeutas e pessoal médico auxiliares). 
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Nota: Retire da mala de transporte o ThermoTK antes do início. Operando na bolsa 
não é indicada. 
Certifique-se de ThermoTK é colocada sobre uma superfície estável. 

  
Nota: 
 

Verifique se o interruptor de alimentação do dispositivo está configurado para 
0'. 

  
Conecte o cabo de 
alimentação 

Conecte o cabo de alimentação à porta designada (8) do dispositivo e 
reconectá-lo à rede elétrica. 

  
Nota: O dispositivo e você só pode conectar-se a uma tomada de alimentação com 

ligação à terra.  
  
Conecte a peça de 
mão 

Conectar a peça de mão para a saída designado (7). 

  
Nota: Certifique-se de que a cabeça do aplicador está devidamente e 

completamente encaixada na peça de mão. 
Conecte o cabo de 
alimentação ao COM-
eletrodo      

Conecte o conector do cabo no terminal do COM-eletrodo . 

 
Conecte o cabo de 
alimentação ao COM-
eletrodo  flexível 

 
Conecte a pinça de crocodilo no COM-eletrodo  flexível. 

  
Ligue o dispositivo Ligue o dispositivo com o interruptor de alavanca (10). 
  
Desligue o 
dispositivo 

O dispositivo desliga-se com o interruptor de alavanca (10).  
Para desligar o dispositivo completamente (todos os pólos) puxe e desligue o 
cabo de alimentação. 

  

Atenção! 
Todos os cabos devem estar protegidos contra danos mecânicos ou outros 
apertos. 
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Nota: As mudanças nas configurações básicas e  recuperação da  informação só 
são possíveis desde o ecrã principal. As seguintes descrições todas se 
baseiam nas configurações de fábrica. 
 

Tela de Início Depois de ligar o dispositivo e tela inicial do auto-teste abre. 
 

 
 

Nota: A ativação do botão de partida (3) vai direto para o modo tela capacitiva. 
 

Seleção de 
configuração 

Ativando o botão configuração (1) abre a tela de configuração. 

  
Menu de 
Configuração 

No menu de configuração das definições de fábrica pode ser alterado e 
ajustado individualmente 
 
 
 

 
Configurações de 
Início 

 
 
 

 
As configurações descritas abaixo. 
As configurações padrão de fábrica são programadas, como mostrados na 
tela 
 
 
 

 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

5 6 

7 

8 

9 

10 
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(1) Volume Ajustar o nível de volume do sinal para ativar os painéis de controle. O ajuste 
é feito usando os dois botões de seta. 

 
(2) Tons das Teclas Ativação e desativação do tom das teclas de opção. 

A seleção é feita clicando na linha correspondente 
  
(3) Configurando 
Início 

A escolha individual na configuração de inicialização: 
- Modo capacitivo 
- Modo resistivo 
- Tratamento 
A seleção é feita clicando na linha correspondente. 

  
(4) Língua Seleção de idioma: 

- Alemão 
- Inglês 
- Italiano 
A seleção é feita clicando na linha correspondente. 
 

(5) Mensagem de 
Boas Vindas 

Para ativar o campo abre uma janela com um teclado alfabético para digitar 
uma mensagem de boas-vindas personalizada na tela inicial. 
Ativando o botão Salvar salva o livro de visitas entrou. 
 

(6) Cabo de Controle O teste de cabo de controle testa a funcionalidade da peça de mão e do 
eletrodo  . 
A seleção é feita clicando na linha correspondente. 
Para mais informações sobre os testes, consulte o Capítulo 15. 
 

(7) OK A activação da tecla devolve ao utente ao ecrã de início e guarda as 
configurações modificadas. 
 

(8) Defeito A activação da tecla traz de novo os valores predeterminados de fábrica. 
 

(9) Versão A activação da tecla abre uma janela com informação sobre a versão actual 
do software. 
 

(10) Brilho Ajuste do brilho da iluminação do ecrã. O ajuste realiza-se usando os dois 
botões de seta. 
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Seleção de 
informações 

 
 
A activação da (2) tecla da informação abre o ecrã de informação. 

  
Menu de Informação No menu de informação a informação do utente e outra informação geral 

sobre o princípio da terapia com ThermoTK podem ser recuperadas. 
 

 
 

  

(1) Informação de 
usuário 

A ativação do campo abre a tela de informações do usuário. 
Siga em frente e para trás usando as teclas de seta. 

 

  

(2) Informação de 
ThermoTK 
      

Com a activação do campo abre-se o ecrã de informação geral sobre o 
princípio da terapia com ThermoTK. 
Vá para a frente e para trás usando as teclas de seta 

  

(3) Voltar Com a ativação da chave, o usuário retorna à tela inicial. 

 
  

2 

1 

2 

3 



 Como usado ThermoTK 
 
8.1 Recomendações para o uso 8  

 

11  
 

Nota: 
 

As seguintes recomendações são apenas diretrizes e, é claro, deve ser 
adaptada à situação individual do paciente.  
. 
 

Modos 
 
 
 

Disponíveis 2 modos diferentes de tratamento. 
1. Modo capacitivo: 
Para superficialmente situado estrutura, tal como a musculatura. 
2. Modo resistivo: 
Para aplicação em estruturas mais profundas, tais como os tendões e os 
ligamentos. 
 

Aplicadores 
 
 
 
COM-eletrodos 
 
 
 
Nota: 
 
 
 
COM-eletrodo 
flexível 
 
 
 
Posição do COM-
eletrodo   
 
Sacos de esponja 
 
 
 
Aplicação com o 
COM-eletrodo  
flexível e o saco de 
esponja 
 
 

 
 
 
 
 
 

Três aplicadores de tamanhos diferentes. 
S: Para aplicações em superfícies pequenas 
L / M: Para aplicações em superfícies grandes 
 
2 COM-eletrodos de diferentes tamanhos. 
XL: para áreas grandes de tratamento. 
L: para áreas pequenas de tratamento. 
 
Graças à expansão dos acessórios é possível efetuar a aplicação do COM-
eletrodo  flexível com um saco de esponja húmido juntamente com a 
aplicação do COM-eletrodo com o creme condutor Thermo TK. 
 
2 COM-eletrodos flexíveis de diferentes tamanhos. 
XL: para áreas grandes de tratamento. 
L: para áreas pequenas de tratamento. 
 
 
O COM-eletrodo /COM-eletrodo flexível deve ser colocado, se possível em 
frente da área a ser tratada. 
 
2 sacos de esponja de diferentes tamanhos 
XL:   Para COM-eletrodos XL, flexíveis 
L:     Para COM-eletrodos L, flexíveis 
 
Molhe bem o saco de esponja e enfie o COM-eletrodo flexível no saco de 
esponja. Certifique-se de que o eletrodo está devidamente enfiado no saco de 
esponja e que não entra em contacto com a pele.Se for necessário prenda o 
eletrodo com uma faixa de velcro. 
 
 
O saco de esponja tem de estar bem umedecido antes do início da terapia e 
deve manter-se umido durante toda a terapia. Caso o saco de esponja seque 
existe o perigo de queimar o paciente. 
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Creme ThermoTK  
 
 
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempo de 
Tratamento: 
 
 
Aplicação: 
 
 

A transferência de energia ideal só pode ser garantida em conjunto com 
creme condutor ThermoTK especial. 
 
Use somente creme condutor ThermoTK especialmente desenvolvido para 
esta aplicação. 
 
O creme condutor ThermoTK permite ao terapeuta um deslizamento óptimo 
do aplicador sobre a pele. 
 
O creme condutor ThermoTK é muito agradável à pele e pode-se aplicar 
inclusive cobre uma pele sensível. 
 
O creme condutor ThermoTK tem excelentes propriedades de deslizamento. 
Como resultado, a quantidade de creme geralmente necessário para a terapia 
se reduz e o custo dos consumibles se pode reduzir. 
 
 
Dependendo do tamanho da área a ser tratada e da condição da doença, a 
duração do tratamento recomendada varia entre 10 e 20 minutos. 
 
 
A aplicação deve produzir uma agradável sensação de calor e depende da 
percepção subjetiva do paciente. 

Nota: O paciente deve ser acompanhado atentamente durante ou tratamento. 
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Nota: Estas descrições são baseadas nas configurações de fábrica. 

 
Nota: Todos os botões, menus e sub-menus se podem activar directamente no ecrã 

pulsando ou com um lápis táctil. 
 

 
Tela de Início 
 
 

 

 
 
A ativação do botão de partida (3) abre o modo de tela Capacitivo. 

 
  

Tela de Tratamento 

 
 

3 
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Selecção do 
aplicador 

Selecione a cabeça do aplicador para o tratamento que você deseja executar 
e atornillero corretamente na peça de mão. 

 
Selecção do COM-
eletrodo  
 
Aplicação do creme 
ThermoTK  
 
 
 
Posição ou COM-
eletrodo  
 
 

 
Selecione o COM-eletrodo apropriado para o tratamento que deseja executar. 
 
 
Aplicar o creme ThermoTK ao COM-eletrodo e distribuir o creme de maneira 
uniforme sobre toda a superfície do COM-eletrodo. 
Igualmente aplicar o creme ThermoTK no área  de tratamento e distribuir o 
creme de maneira uniforme sobre toda a superfície do área de tratamento. 
 
Coloque o COM-eletrodo, dependendo da área de tratamento. 
 

Fixação da peça de 
mão / aplicador  

Fixe a peça de mão para o tratamento selecionado ponto / área. 

  
Início do Tratamento Ao activar a tecla de início e configurar a potência com o botão controlador 

iniciam-se o tratamento. A função do botão Inicio altera para Parar. 
 

  
Nota: 
 
Nota: 

Se o botão de início não está activado, não se produz a saída. 
 
A potência pode ser aumentada ou diminuída durante o tratamento através do 
controlador. 

  
Nota: O tratamento deve iniciar-se só após a peça de mão ter sido ligada ao 

paciente. 
  
Fim do tratamento A activação do botão de Parar termina o tratamento. A função do botão de 

Parar altera para Início. O tempo de tratamento devolve-se até 00:00.  
  
Nota: O paciente deve ser acompanhado atentamentedurante o tratamento. Ajustar 

ou interromper o tratamento se é necessário, em caso de problemas. 
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Descrição dos 
elementos da tela e 
botões 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Gráfico de barras Exibe o atual selecionado. Quando o tratamento está no gráfico de barras que 
está cheio. A cor na barra de gráfico muda de acordo com a configuração de 
energia selecionado. Azul para baixo, o poder verde para maior potência. 

  
(2) Representação A representação dada massa / esqueleto, para além da barra de título tela, a 

informação sobre o modo selecionado (neste caso, o modo capacitivo) 
  

(3) Pausa O botão de activação para o tratamento em curso impede o tempo de 
tratamento e o tratamento termina. O poder de volta às 00:00 h e deve ser 
definido novamente para continuar o tratamento. 
A função do botão de Parar altera para Início. 
Ao activar a tecla de início e configurar o botão de ignição, o tratamento 
continua. 

  

(4) Inicio / Parar A activação do botão de Início muda a função do botão a Parar. 
A activação do botão de Parar muda a função do botão de Início e o tempo de 
tratamento devolve-se até 00:00. 
A activação do botão Pausa muda a função do botão de Início. 
 

(5) Tempo Dantes do início do tratamento, o indicador de tempo está ajustado a 00:00. 
Desde o início do tratamento, mostra-se o tempo, durante o qual se produz a 
potência. 

  

(6) Acoplamento A indicação de percentagem do valor limite do acoplamento. 
Se existe um nível de acoplamento insuficiente, soa um sinal acústica 
e o indicador de potência do gráfico de barras remonta-se a zero. 

Nota: A sensibilidade nível de acoplamento pode ser ativada ou desativada 
individualmente. 

 se VA é inferior a 10, o acoplamento está inativo 
 sem sinal acústica 
 o tempo segue em execução 

  

1 
2 3 

4 

5 

6 
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Configuração do 
nível de 
acoplamento 
 

A activação do botão "Tela de Acoplamento" abre-se uma janela para 
configurar ou desocupar o nível de acoplamento desejado. 
 

 
 

 
 
(1) Teclado 
Numérico  
      

Teclado numérico para introduzir um valor personalizado de acoplamento  
de 1 – 100 %. 
 

(2) Tela Exibe os valores configurados. 
 
(3) OK 

 
Com a activação da tecla, o utente volta ao ecrã de tratamento. 

 
(4) Cancelar 

 
A ativação da tecla cancela a entrada. 

 
(5) Configuração 
Automática 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
Nota: 
 

 
Para seleccionar o acoplamento óptima para as características anatómicas da 
área de tratamento, o nível de sensibilidade do acoplamento pode ser 
determinado automaticamente, antes da aplicação 
 
A activação da tecla abre uma janela para a determinação do nível de 
acoplamento. 
Acoplar o teste de acordo com as instruções do monitor na área a ser tratada. 
 
Testando em preparação para o tratamento, como descrito na seção 8.2. 
 
Se você digitar 0, o acoplamento está desativado. Desativação do 
acoplamento não é recomendado. 
Se o acoplamento for desligado, a energia é produzida sem parar e sem o 
controlo do acoplamento 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 O menu de recomendações de tratamento é utilizado para auxiliar na escolha 
do tratamento e fornece informações detalhadas sobre a aplicação. 

  
Tratamento A activação da tecla de tratamento abre o menu “recomendações de 

tratamento”.  
 

 
 

  
Seleccionar a região 
do corpo 

A escolha da região do corpo é feito clicando no círculo azul. 
 

  
Seleção de sintomas Depois de selecionada a região desejada do corpo, a janela com os sintomas 

da região do corpo selecionado é aberto. 
 

 
 

Sintomas detalhadas são selecionados clicando diretamente na linha. 
  
Selecionando 
detalhes dos 
sintomas 

A seleção dos diferentes estados dos sintomas é realizada diretamente na 
linha. 
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Informações sobre o 
tratamento 

Uma vez selecionada a lista de sintomas, outra janela que mostra as 
informações detalhadas sobre o tratamento abre. 

 
 

 
 

Seleção do programa 
de tratamento 
 
 
Posição Fase: 

Tratamento botão de ativação abre a tratamento tela com o programa 
correspondente.   
 
 
2 fase do programa: 
Quando um programa de duas fases é usado, o modo é alterado para o final 
da Fase 1 do capacitiva ou resistivo vice-versa. 
Tratamento deve ser reiniciado para a Fase 2. 
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Tensão da linha 100 – 240 V~ / 50/60 Hz 

 
Fusível 2 x T2A, 250V 

 
Potência de entrada: 160 VA 

 
Potência de saída  
 

120 W efectiva (350 Wpeak) para 100 Ω 
 

Freqüência 460 kHz (Modo Resistivo) 
540 kHz (Modo Capacitivo) 
 

Precisão ± 20% 
 

Classe de proteção I 
 

Classe Application  
 

BF 
 

Modos de operação 
 

Capacitivo e Resistivo  
 

Dimensões W 32 cm x H 19 cm x D 24m cm 
 

Peso 
 

3.4 kg (dispositivo de controle sem acessórios) 
 

Uso 
 

10 para 25 °C, 20% para 80% umidade relativa, com condensação  
700 hPa – 1060 hPa 
 

Transporte 
 

-10 para 50 °C, 10% para 90% umidade relativa, sem condensação  
700 hPa – 1060 hPa 
 

Armazenamento -10 para 50 °C, 10% to 90% umidade relativa, sem condensação  
700 hPa – 1060 hPa 
 

  
Nota: Armazenar e transportar só no empacotamento original. 
  
 Sujeito a alterações técnicas! 
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 Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, o aparelho deve ser 
desligado com o interruptor principal eo plugue removido. 

  
Caixa Limpe a caixa com um produto livre de álcool, um agente de limpeza comum 

para sintéticos ou uma solução de sabão neutro (por exemplo, detergent). 
 
Realizar a desinfecção com um desinfetante comum, álcool livre, adequado 
para dispositivos sintéticos e metais. 

  
Peça manual 
Cabeça do Aplicador  
 
COM-eletrodo   

Limpe a unidade com um agente de limpeza comum, livre de álcool, por 
sintético ou uma solução de sabão neutro (por exemplo, detergente). 
 
Realizar a desinfecção com um desinfetante comum, álcool livre, adequado 
para dispositivos sintéticos e metais. 

  
Nota: Para determinar a freqüência de limpeza e desinfecção, observe as 

orientações pertinentes.  . 
  
Nota: Observe as instruções do fabricante quando você vai aplicar desinfetantes. 
  
Nota: É essencial assegurar que nenhuma humidade entra no sistema de limpeza. 

Por favor, não use solventes, alvejantes, abrasivos, polidores de cera ou 
sprays. 

  
Nota: Use o dispositivo somente em um ambiente higiênico. 
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 O produto leva a marca CE 
 

 0068 
 
Em conformidade com a Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE da UE e 
em conformidade com os requisitos essenciais do anexo I da presente 
directiva. 
 
O produto é classificado como Classe IIb, em conformidade com o anexo IX da 
Directiva. 
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Item Nº. Escopo de Fornecimento 
4800 1 Dispositivo de controloThermoTK  
50600300 1 Peça de mão Thermo TK com sistema magnético 
50600400 1 Cabo do eletrodo com conector 
98550110 1 Cabo do eletrodo com conector banana Thermo TK 
50600335 
50600360 

1 Cabeça do Aplicador S, 35 mm, sistema magnético, isolado 
1 Cabeça do Aplicador M, 60 mm, sistema magnético, isolado 

50600385 1 Cabeça do Aplicador L, 85 mm, sistema magnético, isolado 
50600410 1 COM-eletrodo XL com terminal de conexão, 15 X 20 cm 
50600420 
50600415 
50600425 
50600435 
50600445 
230 
231 

1 COM-eletrodo L com terminal de conexão 12 X 15 cm 
1 COM-eletrodo flexível XL com terminal de conexão, 15 X 20 cm 
1 COM-eletrodo flexível L com terminal de conexão 12 X 15 cm 
 Saco de esponja XL 17 x 21,5 cm. 1 par 
 Saco de esponja L 14 x 16,5 cm. 1 par 
1 Faixa de velcro, 60 cm 
1 Faixa de velcro, 120 cm 

50600110 2 Creme condutor ThermoTK com doseador   
118 1 Cabo de alimentação 
10102018 1 Instruções de operação 
50600500 1 Mala para transporte do ThermoTK 
65800410 
65280210 
10102014 

2 Canetas stylus 
4  Pentes magnéticos de classificação 
1  Nota de encomenda 

 
Item Nº. Acessórios 
50600300 
98550110 

1 Peça de mãoThermo TK com sistema magnético 
1 Cabo do eletrodo com pinça de crocodilo Thermo TK 

68550110 
50600600 

1 Cabo do eletrodo com conector banana Thermo TK 
1 Pinça de crocodilo Thermo TK 

50600335 1 Cabeça do Aplicador S, 35 mm com sistema magnético, isolado 
50600360 1 Cabeça do Aplicador M, 60 mm com sistema magnético, isolado 
50600385 1 Cabeça do Aplicador L, 85 mm com sistema magnético, isolado 
50600415 1 COM-eletrodo flexível XL sem terminal de conexão, 15 X 20 cm 
50600425 
50600435 
50600445 
230 
231 
50600200 
50600400 
50600235 
50600260 
50600285 
50600410 
50600420 

1 COM-eletrodo flexível L sem terminal de conexão 12 X 15 cm 
 Saco de esponja XL 17 x 21,5 cm. 1 par 
 Saco de esponja L 14 x 16,5 cm. 1 par 
1 Faixa de velcro, 60 cm 
1 Faixa de velcro, 120 cm 
1 Peça de mãoThermo TK sem sistema magnético 
1 Cabo do eletrodo com conector 
1 Cabeça do Aplicador S, 35 mm sem sistema magnético 
1 Cabeça do Aplicador M, 60 mm sem sistema magnético 
1 Cabeça do Aplicador L, 85 mm sem sistema magnético 
1 COM-eletrodo XL com terminal de conexão, 15 X 20 cm 
1 COM-eletrodo L com terminal de conexão 12 X 15 cm 

50600110 1 Creme condutor ThermoTK com doseador   
118 1 Cabo de alimentação 
10102018 1 Instruções de operação 
50600500 1 Mala para transporte do Thermo TK 
65800410 
65280210 
10102014 

1 Caneta stylus   
4  Pentes magnéticos de classificação 
1  Nota de encomenda 
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 O fabricante não previu nenhuma combinação de dispositivos, ou conexões a 

outros dispositivos, para o ThermoTK. 
 
Quem combina e interliga dispositivos não tendo em consideração estes avisos 
está portanto criando um novo sistema médico e fá-lo sob seu próprio risco e 
responsabilidade. 
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 ThermoTK é fabricado e testado de acordo com os padrões validados atuais 
para dispositivos médicos. 
 
Por que o fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH só pode ser responsável 
pela segurança e confiabilidade nas seguintes circunstâncias: 
 
 se o dispositivo é operado a partir de uma tomada aterrada e aprovada a 

instalação elétrica está de acordo com DIN VDE 0100, parte 710, 
 se o dispositivo é operado de acordo com o manual de instruções, 
 extensões, modificações ou reconfigurações pode ser implementada apenas 

por pessoal autorizado para Zimmer MedizinSysteme, 
 Os usuários devem garantir que o dispositivo e peça de mão estão 

funcionando corretamente, são mecanicamente intactos e em boas 
condições antes de usar, 

 se o dispositivo deve ser operado apenas por pessoal treinado, 
 se o dispositivo não deve ser operado em ambientes perigosos e / ou 

oxidantes, 
  Desligue o aparelho da fonte de alimentação imediatamente se expostos a 

líquidos. 
 

O dispositivo não contém peças que devem ser mantidos ou reparados pelo 
operador. 
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 Antes de iniciar a manutenção ou limpeza, o dispositivo deve ser sempre 
desligado no interruptor principal ea ficha removida 
 

Aplicadores/ 
COM-eletrodos 

Verifique a superfície dos aplicadores e COM-eletrodo para rachaduras e 
outros danos. Se a superfície for danificada, a peça deve ser substituída. 
 

Cabo do Eletrodo   Verifique regularmente o cabo do eletrodo   da peça de mão e COM-eletrodo 
para rachaduras e outros danos. Em caso de danos, o cabo deve ser 
substituído. 
 

Aplicadores Certifique-se de que quando você muda uma cabeça de aplicador, esta está 
bem enroscada na peça de mão, e tanto quanto possível. 
 

Conector Verificar regularmente se o conector do cabo do eletrodo   está em boas 
condições. 
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Operação de teste 
 

Verifique regularmente o funcionamento da peça de mão e do COM-eletrodo. 
Com esse objetivo, realizar inspecções regulares do teste de cabo.   
 
Execute o procedimento de teste descrito a seguir: 
 Segurar o aplicador do COM-eletrodo. 
 Seleccione o botão "Iniciar". Espere até que a prova de funcionamento 

este completa.  
 
Mensagem "cabo controle ok”, o funcionamento está garantido. 
Mensagem "NEGATIVE cabo controle", revisar a conexão correcta do COM-
eletrodo e a unidade de controle da peça manual. Repita a prova.  
 
Se o erro ocorre outra vez, você deve informar deste o Serviço ao Cliente. 
 

  
 
 



 Inspeção de segurança 
Inspeção metrológica 16  

 

27  
 

 

 A segurança (STK), ao controlo metrológico (MTK) do dispositivo ThermoTK 
não são necessários na Alemanha. 
 
Na Alemanha, o MPBetreibV (Medical Device Directive) e BGV A3 (Sistemas 
Elétricos e Regulamentos Equipamentos) aplica-se em suas versões atuais. 
Estes devem ser observados durante a utilização do produto. 

  
Nota: Essas disposições aplicam-se aos dispositivos médicos que operam na 

Alemanha.   
Observe as diferentes regras nacionais em seu país, se for o caso. 
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Falhas da peça de 
mão 
Não há saída de 
potência 

Possível causa 1 
A peça de mão não está devidamente conectado ao dispositivo 
Correcção da falha causa 1  
Verifique se a tampa da peça de mão está conectado corretamente ao 
dispositivo. 
Deve ser completamente conectados. 
Verifique o cabo da peça de mão por qualquer dano ou torções. 
 
Possível causa 2 
O cabo de força não está conectado corretamente ao conector da unidade ou 
a ficha do cabo de força não está conectado corretamente ao COM-eletrodo . 
Correcção da falha causa 2  
Verifique se o cabo de força está conectado corretamente ao dispositivo. Deve 
ser completamente conectados. 
Verifique se o conector está devidamente ligado ao COM-eletrodo. 
 
Possível causa 3 
Problema de contato entre o conector e COM-eletrodo através da 
contaminação connector. 
Correcção da falha causa 3 
Limpe conector. 

  
Nenhuma 
transferência de 
energia 

Possível causa 1 
Não se usou o creme condutor como um lubrificante. 
Correcção da falha causa 1 
Assegure-se de que só seja utilizada o creme ThermoTK. 
 
Possível causa 2 
Os defeitos no cabo interno 
Correcção da falha causa 2 
Você pode verificá-lo através da execução do cabo de teste. 
Se ocorrer um erro informar o Atendimento ao Cliente. 
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Falhas do dispositivo Sem resposta para a chave principal / tela permanece escura  
 
Possível causa 1 
Conexão principal 
Correcção da falha causa 1 
Certifique-se de que a ficha está totalmente inserido na tomada eo conector do 
dispositivo está bem conectado à porta do dispositivo. 
Inspecione o cabo de alimentação por danos 
Verifique a fonte de alimentação e cabo de alimentação. 
 
Possível causa 2 
Fusível 
Correcção da falha causa 2 
Acima da tomada de rede no dispositivo, sem fusível fio fino, isolando a tensão 
da rede em caso de qualquer problema elétrico. Cerca de website: 
http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/traffic/vissim_download.pl 
Abra a tampa e verifique os fusíveis. 

  

 

Apenas substituir um fusível por outro de exatamente o mesmo nome ou um 
que seja equivalente. Antes de fazer isso, verifique toda fonte de energia para 
possíveis falhas. 
 
Se o erro ocorrer novamente, você deve informar Atendimento ao Cliente.   

 
  

Revendedor Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Telefone +49 731 9761-0 
Fax +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Fabricante Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) ITALIA 

  
Disposição O dispositivo não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Por favor, 

observe as regras nacionais em matéria de resíduos eléctricos ou contacte o 
seu revendedor. 
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Os Dispositivos Médicos Eléctricos, tais como, por exemplo, ThermoTK estão sujeitos a precauções especiais com respeito 
à compatibilidade electromagnética (EMC) e deve ser instalados e postos em operação, de acordo com a assessoria 
fornecida por EMC nas instruções de uso ou documentos adjuntos. 
 
Sistemas de comunicação RF portáteis e móveis (por exemplo, telefones móveis) podem interferir com as equipas médicas 
eléctricos. 
 
ThermoTK só poder-se-á operar com as peças originais especificadas em Alcance de fornecimento e acessórios. O 
funcionamento do dispositivo com qualquer outro cabo electrico pode levar a um aumento das emissões ou diminuição de 
inmunidad de interferências do dispositivo.  
 
Directrizes e declaração do fabricante – Emissões electromagnéticas 

 O dispositivo ThermoTK é indicado para uso em um ambiente eletromagnético, que é especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do dispositivo ThermoTK deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Testes de interferência Em conformidade Orientação Ambiente Eletromagnético 

Emissões de RF de acordo com CISPR 
11 

Grupo 2 O dispositivo ThermoTK deve emitir energia 
eletromagnética para fornecer a função indicada. 
Dispositivos adjacentes podem ser afetados. 

Emissões de RF de acordo com CISPR 
11 

Classe B O dispositivo ThermoTK é adequado para uso em 
todas as instalações, incluindo aqueles em um 
ambiente residencial e aqueles que estão 
diretamente ligados à rede eléctrica pública, que 
também alimenta edifícios usados para fins 
residenciais. 

Emissões harmónicas de acordo con  IEC  
61000-3-2 

Classe A 

Emissões de flutuações de tensão, de 
acordo com IEC 61000-3-3 

Cumpre 

Tabela 201 de acordo com a EN 60601-1-2:2010 
 
O dispositivo não deve ser utilizado quando colocado ao lado ou empilhados em cima de outros dispositivos. Se a operação 
é necessária quando se utiliza este em conjunto com ou empilhados em cima de um outro dispositivo, o dispositivo deve ser 
monitorada para garantir que ele está funcionando como pretendido por esta disposição. 
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Directrizes e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética 

O dispositivo ThermoTK é indicado para uso em um ambiente eletromagnético, que é especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do dispositivo ThermoTK deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente 

Teste imunidade 
electromagnética 

IEC 60601 Teste de 
Nível 

Nível de 
cumprimento 

Orientação Ambiente Eletromagnético 

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

± 6 kV contato 
 
± 8 kV ar 

± 6 kV contato 
 
± 8 kV ar 

Os pisos devem ser de madeira, concreta ou 
cerâmica. Se os pisos forem cobertos com 
material sintético, a umidade relativa deve ser 
de pelo menos 30%. 

Transiente elétrico 
rápido/  explosão 
quando IEC 61000-4-4 

± 2 kV para linhas de 
fornecimento de 
potência 
 
± 1 kV para linhas 
primeiramente / saída 

± 2 kV para linhas 
de fornecimento de 
potência 
 
± 1 kV para linhas 
primeiramente / 
saída 

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

Ondas de acordo com a 
IEC 6100-4-5 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo común 

± 1 kV modo 
diferencial 
 
± 2 kV modo común 

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

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

<5% UT 
(>95% queda em UT 
para  0.5 ciclos) 
 
40% UT 
(60% queda em UT 
para 5  ciclos) 
 
70% UT 
(30% queda em UT 
para 25  ciclos) 
 
<5% UT 
(>95% queda em UT 
para 5  segundos) 

<5% UT 
(>95% queda em UT 
para  0.5 ciclos) 
 
40% UT 
(60% queda em UT 
para 5  ciclos) 
 
70% UT 
(30% queda em UT 
para  25  ciclos) 
 
<5% UT 
(>95% queda em UT 
para 5  segundos) 

A qualidade da energia elétrica deve ser 
aquela de um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 
O usuário ThermoTK exige operação 
continuada durante quedas de energia 
principais. Recomenda-se que ThermoTK 
seja alimentado por uma fonte de alimentação 
ininterrupta ou uma. 

Freqüência de 
alimentação (50/60 Hz) 
campo magnético de 
acordo com a IEC 61000-
4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de freqüência de 
energia devem estar em níveis característicos 
de um local típico em um ambiente hospitalar 
ou comercial típico 

Nota: UT  é a tensão principal AC antes da aplicação do nível de teste. 

Tabela 201 de acordo com a EN 60601-1-2:2010 
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As principais características do ThermoTK são: entrega livre de interferência de energia eletromagnética e controle livre de 
interferências de alta corrente de todas as funções. 
 
 

Directrizes e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética 

O dispositivo ThermoTK é indicado para uso em um ambiente eletromagnético, que é especificado abaixo. O cliente ou o 
usuário do dispositivo ThermoTK deve assegurar que ele seja utilizado em tal ambiente. 

Teste 
imunidade 
electromagnéti
ca 

IEC 60601- Teste 
de Nível 

Nível de cumprimento Directrizes - Ambiente eletromagnético 

RF variáveis 
de perturbação 
realizada em 
conformidade 
com a norma 
IEC 61000-4-6 
 
 
RF Variáveis 
de perturbação 
irradiada em 
conformidade 
com a norma 
IEC 61000-4-3 

3 V valor efetivo 
150 kHz to 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

3 V valor efetivo 
150 kHz to 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 GHz 

Equipamentos de comunicação de RF portáteis e 
móveis não devem ser usados mais perto 
dispositivo ThermoTK, incluindo cabos, do que a 
distância de separação recomendada calculada a 
partir da equação aplicável à frequência do 
transmissor. 
 
Distância de separação recomendada: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 1.17 √P for 80MHz to 800 MHz 
 
d= 2.33 √P for 800 MHz to 2.5 GHz 
 
onde P é a potência nominal do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância de separação 
recomendada em metros (m). 
De acordo com um local de pesquisa, a intensidade 
de campo athe transmissores fixos deve ser menor 
do que o nível de compatibilidade em todos 
frequencies. b. 
 
Podem ocorrer interferências nas proximidades do 
equipamento marcado com o seguinte símbolo: 
 

 

NOTA 1 At 80 MHz y 800 MHz a gama de alta frequência é aplicável. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção 
e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a  Em teoria, não é possível prever com precisão a intensidade de campo de transmissores fixos, tais como 
estações de base para rádio e rádios móveis terrestres, rádios amadores, AM e FM e transmissão de TV. Para determinar 
o ambiente electromagnético em relação ao transmissor fixado, deve ser considerado um levantamento electromagnética. 
Se a intensidade de campo no local onde o dispositivo ThermoTK é para ser usada excede os níveis de conformidade 
acima, o dispositivo de ThermoTK deve ser controlada, a fim de garantir que este está a funcionar como planejado. Se 
forem detectadas características incomuns, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou 
reposicionar o dispositivo ThermoTK. 
 
b Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser inferiores a 3 V / m.. 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de telecomunicações portáteis e RF móvel e 
dispositivo ThermoTK  

O dispositivo ThermoTK destina-se a funcionar em ambiente electromagnético em que as perturbações RF irradiadas são 
monitorados. O cliente ou usuário do dispositivo ThermoTK pode ajudar a prevenir erros eletromagnéticas, aderindo a uma 
distância mínima entre os dispositivos de comunicação de HF portátil e móvel (transmissores) eo dispositivo ThermoTK - 
dependendo do dispositivo de saída de desempenho comunicação como se segue 

Nominal de saída do transmissor 
W 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmisor 
m

150 kHz to 80 MHz 
d= 1.17 √P 

80 MHz to 800 MHz 
d= 1.17 √P 

800 MHz to 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 transmissores com uma potência máxima de saída não listada na lista acima, o d em metros (m) distância de 
separação pode ser determinada através da equação aplicável para a coluna correspondente, onde P é a potência máxima 
de saída transmissora em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a maior gama de frequência. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção 
e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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