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 Figuras 
 
Lado frontal do aparelho   

 

   
 

  
Fig. 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Elementos de 
seleção e operação 
 
 

1 Controlador 
2 Conversor de energia pulsada 
3 Visor 
4 Conversor de frequência 
5 Entrada do cartão SD 

  
Peça de mão 6 Peça de mão com cabeça de aplicador 25 mm 

7 Aberturas de ventilação frontais 
8 Aberturas de ventilação com ventilador atrás 

  
Interruptor de pedal 9 Interruptor de pedal 
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 Figuras 
 
Lado posterior do aparelho   

 

   
 

 
Fig. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interruptor / 
tomadas de ligação 
 

10 Interruptor de rede 
11 Fusível de rede 
12 Tomada do cabo de rede 
13 Tomada para interruptor de pedal 
14 Tomada para peça de mão 
15 Placa de número de série/ de características 
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 Figuras 
 
Indicações / visor   

 

   
 

Fig. 3 

  
 
 
 
Indicações no visor/ 
ecrã de terapias 

16 Botões no ecrã 
17 Barra de estado 
18 Barra de navegação 

 
Fig. 4 
 

 
 
 
Barra de navegação 
Descrição das funções 
 

(A) Voltar Retrocede um passo 
(B) Terapia Passa para o ecrã de terapias 
(C) Protocolos Passa para os protocolos 
(D) Programas Passa para a lista de programas 
(E) Favoritos Passa para a área dos favoritos 

 (F) Percorre para a frente Avança uma página 
 (G) Percorre para trás Retrocede uma página 
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 Figuras 
 
Cabeças de aplicador e acessórios   

 

   
 

 
Fig. 5 
 

 
 

 
 
 
Cabeças de 
aplicadores 

19 Cabeça de aplicador 25 mm 
20 Cabeça de aplicador 15 mm 
21 Cabeça de aplicador 6 mm 

  
Acessórios 22 Capa protetora em silicone 
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 Explicação dos pictogramas   
 

   
 

 

 

 
No manual de instruções, este símbolo representa Perigo. 
 

  

Atenção! 
No manual de instruções, este símbolo representa  
“Atenção“ possíveis danos materiais. 

  

 

 
Tomada de ligação da peça de mão 

  

 

 
Tomada de ligação do interruptor de pedal 
 

  

 

 
Instruções de utilização 

  

 

 
Observar as instruções de utilização 

  

 

 
Número de série 

  

 

 
Número de artigo 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Data de fabrico 

  

   
Peça de aplicação Tipo BF 

 
 

 

 Valor dos fusíveis acessíveis 
 

 
 
Modo intermitente – Observar o manual de instruções 
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Aplicável ao aparelho enPuls Versão 2.0 (NG).  
 
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.  
 
Data da informação: Novembro de 2017 
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Indicações • Epicondilite radial e ulnar 
• Tendinite calcária / problemas nos ombros 
• Estado após lesões musculares sem corte 
• Síndrome crónica do tendão patelar 
• Síndrome da ponta patelar 
• Tendinopatia crónica do tendão de Aquiles 
• Fascite plantar 
• Esporão calcâneo 
• Tratamento de pontos-gatilho miofasciais, por exemplo, na nuca 
• Tratamento de pontos-gatilho miofasciais, por exemplo, nas costas, no caso 

de dores musculares nas costas 
• Bursite trocantérica 
• Periostite / síndrome de eritema (estado após desgaste) 

  
Contraindicações • Doenças vasculares na proximidade da região de tratamento 

• Feridas abertas na proximidade da região de tratamento 
• Infeções locais na região de tratamento 
• Aplicação na região de tumores malignos / benignos 
• Aplicação direta em superfícies de cartilagem ou na região das pequenas 

articulações da coluna vertebral 
• Aplicação direta sobre dispositivos eletrónicos implantados como, por 

exemplo, pacemaker, bomba para infusão de analgésicos, etc. 
• Em regiões em que a energia mecânica sob forma de vibrações pode 

resultar em lesões dos tecidos, por exemplo, se existirem implantes 
metálicos  

• Após fraturas, em caso de ruturas das fibras musculares ou ruturas 
musculares 

 
Por norma, não se recomenda o tratamento 
• no caso de distúrbios da coagulação sanguínea ou tratamentos que 

provoquem uma alteração na coagulação sanguínea  
• durante a gravidez  
• no caso de doenças que envolvam distúrbios vasomotores na região de 

tratamento 
• sobre áreas cheias de ar como, por exemplo, o tratamento da coluna 

torácica, etc. 
• síndromes de dor generalizada como, por exemplo, fibromialgia 
• em crianças, especialmente na região das placas epifisárias 
 
Recomenda-se prudência em indivíduos 
• que apresentem distúrbios sensoriais 
• que apresentem distúrbios vegetativos intensos 
• que estejam sob efeito de drogas e / ou álcool 
uma vez que não é possível excluir elevadas sobrecargas do sistema 
circulatório nem reações inadequadas ao tratamento. 
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Efeitos secundários Os tratamentos com o Puls Versão 2.0 podem, ocasionalmente, provocar 
irritações, hemorragias petequiais, hematomas, inchaços ou dores. 

 
 



 Indicações de aplicação 3  
 

 Página 3  
 

 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 a 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! 
A utilização do aparelho na proximidade campos eletromagnéticos intensos 
(por exemplo tomógrafos, equipamentos de raios X ou de diatermia) podem 
interferir com o funcionamento do aparelho. Manter uma distância de 
segurança de vários metros. 

  
 O enPuls Versão 2.0 não se destina à utilização em áreas com atmosferas 

explosivas, combustíveis e comburentes. 
  
 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.  

  
 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. 

  
 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! 
A peça de mão do aparelho não foi concebida para o funcionamento contínuo. 
Após, no máximo, 6000 impulsos é necessária uma interrupção de tratamento 
de 15 min.  
 

  

Atenção! 
Retire o enPuls Versão 2.0 da mala de transporte antes de o colocar em 
funcionamento. Não está prevista a operação dentro da mala. 
Certifique-se de que o enPuls Versão 2.0 é colocado sobre uma base estável. 

  

Atenção! 
Por forma a evitar a acumulação térmica na peça de mão, é obrigatório 
assegurar que as aberturas de ventilação na parte superior e, em particular, na 
parte inferior da peça de mão não são obstruídas com a mão que está a 
segurar a mesma, nem de outra forma qualquer. 
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O tempo de tratamento máximo está limitado a quatro minutos em casos de 
exceção, com um intervalo subsequente mínimo de 15 minutos.  
Se o tempo de tratamento for transgredido, é possível que a peça de mão 
sobreaqueça.  

  

 

As instruções sobre o local, a duração e a intensidade do tratamento requerem 
conhecimentos médicos e podem apenas ser dadas pelos médicos, terapeutas 
e profissionais de saúde autorizados. Estas instruções têm de ser 
obrigatoriamente observadas. 

  

 

O doente não pode ficar sem supervisão durante a terapia. 

  

 

As pessoas que estejam a receber um tratamento simultâneo que possa 
reduzir e/ou modificar a coagulação sanguínea ou prolongar o tempo de 
coagulação sanguínea (por exemplo, ácido acetilsalicílico), deveriam consultar 
o seu terapeuta sobre uma possível suspensão desta terapia, uma vez que a 
utilização de ondas de choque radiais nestes doentes potencia ou facilita a 
ocorrência de sangramentos e hematomas. 

  

 

As ondas de choque espalham-se com grande impacto em áreas cheias de ar 
e produzem reflexos com potenciais efeitos negativos.  
Por isso, não se devem realizar tratamentos diretamente sobre os pulmões 
(zona intercostal)  
e sobre a zona gastrointestinal. 

  

 

A aplicação não é permitida em áreas molhadas e, em caso de inobservância, 
pode resultar em danos consideráveis, tanto para o doente como para o 
utilizador. 
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O que é o enPuls 
Versão 2.0? 

Um aparelho de terapia de ondas de choque ultramoderno e inovador. 
  
Terapia de ondas de 
choque 

A terapia de ondas de choque radiais balística é um processo de aplicação 
muito versátil. Desde problemas ortopédicos superficiais até ao tratamento 
de pontos-gatilho miofasciais. 

  
O que faz o  
enPuls Versão 2.0? 

Gera ondas de choque através de uma peça de mão ergonómica e 
administra ondas de choque através de aplicadores especiais. 
O enPuls Versão 2.0 permite alcançar uma profundidade de penetração 
máxima de aprox. 35 mm em tecido humano. 

  
Como são geradas as 
ondas de choque no  
enPuls Versão 2.0? 

Através de uma bobina, é gerado um campo eletromagnético na 
extremidade traseira da peça de mão.  
É acelerado um projétil pelo campo que, na parte da frente da peça de mão, 
choca contra a cabeça de aplicador e cria ondas de choque que se 
propagam radialmente pelo tecido. 

  
Quais são as 
vantagens do enPuls 
Versão 2.0? 

A tecnologia inovadora permite uma construção compacta sem compressor. 
O moderno ecrã a cores que representa todos os parâmetros relevantes 
para a terapia e uma moderna operação tátil garantem motivação durante o 
tratamento. 
Ajustes de arranque de programa personalizados e menus claros e simples 
proporcionam o máximo conforto ao utilizador. 
 
As diferentes frequências, de ajuste contínuo, e os diferentes aplicadores 
permitem uma terapia adaptada ao respetivo estado do doente. 
 
A construção compacta ocupa pouco espaço no consultório e é 
extremamente adequado para consultas domiciliares. 

  
Utilização prevista O enPuls Versão 2.0 é um sistema terapêutico para a geração e aplicação 

eletromagnética de ondas de choque radiais em ortopedia e fisioterapia. 
  
Nota: A aplicação do aparelho fica reservada a profissionais clínicos (por ex. 

médicos, terapeutas, profissionais de saúde). 
 
O enPuls Versão 2.0 foi concebido e destina-se exclusivamente ao 
tratamento de problemas ortopédicos superficiais em pessoas e animais. 



 Colocação em funcionamento do 
sistema 
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Nota: Retire o enPuls Versão 2.0 da mala de transporte antes de o colocar em 
funcionamento. Não está prevista a operação dentro da mala. 
Certifique-se de que o enPuls Versão 2.0 é colocado sobre uma base estável. 

  
Nota: 
 

Certifique-se de que o interruptor de rede do aparelho está na posição “0”. 
  
Ligar o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva porta (12) do aparelho e ligue o cabo 
à rede de alimentação. 

  
Nota: O aparelho só pode ser ligado a tomadas com contacto de proteção. 
  
Ligar a peça de mão Ligue a peça de mão à respetiva porta (14) e pouse-a. 
  
Nota: Certifique-se de que colocou uma cabeça de aplicador na peça de mão e que 

a mesma está enroscada de forma correta e completa. 
  
Ligar o interruptor de 
pedal 

Ligue o interruptor de pedal à respetiva porta (13) e pouse-o no chão. 
  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho com o interruptor basculante (10). 
  
Desligar o aparelho O aparelho é desligado através do interruptor basculante (10).  

Por forma a separar o aparelho na totalidade (todos os polos) da rede de 
alimentação, é necessário desconectar o cabo de alimentação. 

  
Atenção! Todos os cabos têm de ser protegidos contra entalamento ou outros danos 

mecânicos. 
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Nota: É apenas possível efetuar alterações nos ajustes básicos a partir do ecrã 

inicial. 
 

  
Ecrã inicial Depois de ligar o aparelho e após o autoteste abre-se o ecrã inicial. 

 

 
 
 
 

Nota: A ativação do botão “Terapia” (1) muda de imediato para o ecrã de terapia. 
  
Menu de definições 
 

No menu de definições é possível alterar e personalizar definições de origem. 

  
Selecionar 
Definições 

A ativação do botão “Configuração” (2) abre o ecrã “Configuração”. 

  
 

 

  
 
 
 
As opções de ajuste são descritas em seguida. 
De origem, os ajustes básicos vêm pré-programados conforme representado 
no ecrã. 

1 2 

3 
8 

4 

5 6 7 

2 
1 

10 
11 

9 
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(1) Início Definições 

 
Opções de seleção personalizadas nas definições iniciais. 
A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 

 

  
(2) Idioma Seleção do idioma.  

A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
(3) Acolhimento A ativação do botão “Acolhimento” abre uma janela com um teclado alfabético 

para introdução de um texto de boas-vindas personalizado no ecrã inicial.  
A ativação do botão “OK” grava o texto introduzido. 
A ativação do botão “X” permite regressar ao menu de configuração. 

  
(4) OK A ativação do botão muda para o ecrã inicial. 
  
(5) Versão A ativação do botão “Versão” abre uma janela com informações sobre a atual 

versão do software. 
  
(6) Load default A ativação do botão “Load default” (Carregar predefinição) repõe os ajustes 

padrão de origem. 
  
(7) Esquema de 
cores 

A ativação do botão comuta entre dois ajustes de ecrã. Pode ser selecionado 
um fundo de ecrã claro ou escuro. 

  
(8) Brilho Ajuste do brilho através das duas teclas de seta. 
  
(9) Volume Ajuste do volume através das duas teclas de seta. 
  
(10) Contagem de 

peça de mão 
Este campo indicador exibe o estado do contador da peça de mão. 

  
 

 
  
(11) Manutenção No menu de manutenção e depois de acionar o botão (12) é possível 

desativar a mensagem de manutenção, que é apresentada após 1,8 e 2 
milhões de choques, sempre que se liga o aparelho.  
 
A desativação resulta numa única mensagem de manutenção após 1,8 e 2 
milhões de choques. 
A mensagem de manutenção só pode ser desativada pelo serviço de apoio 
ao cliente. 
 

 

12 
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Peça de mão A peça de mão (6) contém o gerador de ondas de choque, um ventilador para 
a dissipação térmica e o alojamento para as diversas cabeças aplicadoras. 
Ela está ligada ao controlador (1). 

  
Nota: O gerador de ondas de choque na peça de mão é uma peça de desgaste, 

pelo que tem de ser substituído após um determinado tempo de utilização, 
uma vez que a sua funcionalidade decresce progressivamente. 

  
 A Zimmer MedizinSysteme GmbH garante uma utilização sem restrições de, 

pelo menos, 2 milhões de choques por gerador de ondas de choque. Em 
função da potência e frequência poderá até ser possível administrar mais do 
que  
2 milhões de choques. 
 
É possível consultar mais informações sobre a necessidade de substituição 
do gerador de ondas de choque no capítulo 17. 

  

 

Para trabalhar com a peça de mão no doente, uma das cabeças aplicadoras 
tem de estar obrigatoriamente enroscada de forma correta e completa na 
peça de mão.. 
 

  
Modo intervalado 
 

 

O aparelho não foi concebido para o funcionamento contínuo. Ao longo do 
tratamento, o calor de atrito aumenta a temperatura da cabeça do aplicador, 
pelo que não é possível excluir uma lesão térmica do doente. 
Observe a advertência no capítulo 4. Depois de decorrido o tempo 
especificado, é necessário interromper o tratamento, e este só pode ser 
retomado depois de a cabeça do aplicador ter arrefecido até à temperatura 
ambiente.  

  
Nota: Tenha em conta que a monitorização da temperatura da peça de mão, 

descrita na página 11, é apenas um desligamento técnico para proteção dos 
componentes mecânicos no interior da peça de mão. Esta não fornece 
nenhuma informação sobre a temperatura da cabeça do aplicador. 
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Monitorização / 
regulação da 
temperatura da peça 
de mão 

A geração da energia de choque mecânica causa uma formação de calor 
significativa dentro da peça de mão. Por forma a não comprometer a vida útil 
da peça de mão, esta possui um interruptor de temperatura integrado. Em 
caso de excesso de temperatura, este obriga ao arrefecimento da peça de 
mão com recurso a um desligamento interno. 
 
Para além da monitorização da temperatura, o enPuls Versão 2.0 permite 
ainda a regulação da temperatura, através de um sensor de temperatura 
integrado na peça de mão. O ventilador na peça de mão liga-se com a 
ativação através do interruptor de pedal e desliga-se automaticamente 
quando é atingida uma determinada temperatura. 
 
Se a temperatura atingir um limite crítico, é iniciada uma fase de 
arrefecimento. Tal é apresentado através da seguinte mensagem no visor: 
“Sobreaquecimento no aplicador. Por favor, deixe-o arrefecer.”  
Deixa de ser possível fornecer impulsos.  
 
Depois de confirmar a mensagem com “OK”, o botão de terapia passa para 
primeiro plano. O símbolo do interruptor de pedal muda para uma peça de 
mão desativada e, em vez do botão Iniciar, aparece o tempo restante até a 
peça de mão voltar a estar operacional. 
 
Assim que a peça de mão atinja a temperatura de serviço, o símbolo de 
interruptor de pedal aparece com o texto Iniciar e é possível retomar 
novamente a terapia. 

  
Cabeças de 
aplicadores 

Estão disponíveis 3 cabeças de aplicadores diferentes para a terapia. 

  
Troca das cabeças 
de aplicadores 

Para trocar as diferentes cabeças de aplicadores, segurar a peça de mão com 
uma mão e desenroscar a cabeça do aplicador com a outra, no sentido 
contrário dos ponteiros do relógio. Em seguida, enroscar a cabeça pretendida 
no sentido dos ponteiros do relógio, até ao batente. 

  
Nota: As cabeças de aplicador são peças de desgaste e têm de ser substituídas 

após um determinado tempo de utilização (consulte o capítulo 14.2 
Manutenção). 

  
Interruptor de pedal Posicione o interruptor de pedal correspondente de forma a permitir um 

acesso fácil durante o tratamento. O elemento de comando do interruptor não 
depende do sentido de orientação, pelo que não é necessário alinhá-lo com 
exatidão. 
 
Para evitar danos, assegurar que é aplicada apenas uma ligeira pressão 
sobre o interruptor. A operação tem de ser efetuada com a parte da frente do 
pé e não com o calcanhar. 
 
O interruptor não possui retenção, ou seja, a ativação só é mantida enquanto 
for aplicada pressão sobre o interruptor. 

  



 Instruções de utilização 
 
8.2 Indicações de utilização 8  

 

 Página 11  
 

 
Terapia Segure a peça de mão conforme apresentado na imagem seguinte. 

 
 
O enPuls Versão 2.0 funciona com energia mecânica, que é transferida para 
o doente através de uma peça de mão. 
 
Para o efeito, a peça de mão, com a cabeça do aplicador, é colocada 
perpendicularmente à área ou ao ponto de tratamento. 
 
Enquanto a onda de choque estiver ativada, é possível trabalhar de forma 
estacionária, num local, ou de forma dinâmica, sobre uma área. 
Por forma a reduzir o atrito sobre a pele, recomenda-se a utilização 
da loção enPuls. 
 
Devido ao peso da peça de mão, não é, por norma, necessário pressionar a 
área / ponto de tratamento.  
A peça de mão é colocada e mantida em posição com a mão, sem exercer 
muita pressão. 
Se necessário, pode ser aplicada pressão adicional no sentido do tecido e 
variar o ângulo de incidência. 
 

Atenção! 
 
 
 
 
 
Nota: 

Se forem utilizados lubrificantes, a cabeça do aplicador tem de ser coberta 
com a capa protetora em silicone. 
Caso de trabalhe sem capa protetora, o lubrificante pode penetrar no interior 
da cabeça de aplicador e da peça de mão, o que pode resultar na formação 
de sujidade e anomalias. 
 
Neste caso, a garantia perde a validade. 

  

Nota: Apesar do elevado amortecimento interno, graças ao peso e ao tipo de 
construção da peça de mão, a mão do utilizador pode ser sobrecarregada 
com as vibrações.  
 
Medidas de proteção recomendadas: 
- limitação do tempo de utilização 
- apoio passivo 

  
Nota: O doente tem de ser cuidadosamente observado durante o tratamento. 
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Nota: Todos os botões, menus e submenus são ativados diretamente no ecrã, 

mediante contacto com os dedos. 
 

Arranque do 
programa 

 

A ativação do botão “Terapia” no ecrã inicial abre o ecrã de terapia.  

  
Selecionar o 
aplicador 

Selecione o aplicador adequado para a terapia pretendida, e enrosque-o 
corretamente na peça de mão. 

  
Colocar a peça de 
mão / aplicador 

Coloque a peça de mão no ponto / área de tratamento selecionado. Por forma 
a reduzir o atrito sobre a pele, é possível aplicar loção antes de se iniciar o 
tratamento.  

  
  

Ajustar a energia 
pulsada 

Ajuste a energia pulsada com o conversor esquerdo. 

  
Nota: A enPuls Versão 2.0 disponibiliza duas opções de administração de impulsos. 

 
Administração de impulsos com pré-seleção do número de impulsos  
No caso da administração de impulsos com pré-seleção do número de 
impulsos, o aparelho termina a terapia quando for atingido o número de 
impulsos predefinido.  
O interruptor de pedal está desativado e deixa de ser possível administrar 
impulsos. 
É possível prosseguir com a terapia, repondo o atual número de impulsos ou 
ajustando a pré-seleção. 
 
Administração de impulsos sem pré-seleção do número de impulsos  
No caso da administração de impulsos sem pré-seleção do número de 
impulsos,   
o aparelho não termina a terapia. São administrados impulsos enquanto o 
interruptor de pedal for ativado. 
No caso da administração de impulsos sem pré-seleção, só está ativo o 
sentido de contagem crescente. 

  

Início da terapia A terapia é iniciada mediante a ativação do interruptor de pedal. 

  

Nota: A onda de choque só deve ser ativada através do interruptor de pedal depois 
de ter sido colocada a peça de mão no doente. 

  
Fim da terapia A terapia é interrompida ou terminada mediante a desativação do interruptor 

de pedal.  
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Nota: O doente tem de ser observado atentamente durante a terapia e, se ocorrerem 
problemas, esta poderá ter de ser ajustada ou interrompida. 
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Descriçãodos 
elementos de 
comando e botões 

 
 

 
 

  
 
 

  
(1) Energia pulsada Indica a energia pulsada ajustada. Com uma terapia ativa, 

o gráfico de barras está preenchido. A energia pulsada pode ser ajustada 
antes e durante a administração de impulsos. A energia pulsada pode ser 
ajustada de 60 a 185 mJ, em incrementos de 10 mJ. 

  
(2) Modo 
 

Indica o modo de funcionamento ajustado. Se a janela for ativada, aparece o 
menu de seleção com os modos de funcionamento: 
Impulsos de série, Burst 4 impulsos, Burst 8 impulsos, Burst 12 impulsos. 
O modo de funcionamento pretendido é selecionado diretamente na linha 
correspondente. 
 

(3) Frequência Indica a frequência ajustada. 
Gama de frequências: 1 Hz - 22 Hz, ajustável através do conversor direito. 
Neste caso, a frequência máxima selecionável depende do nível de potência 
ajustado. 

  
(4) Guardar A ativação do botão abre o campo para introdução de um nome personalizado 

de um programa. O programa é automaticamente guardado na lista dos 
favoritos. 

  
(5) Sentido de 
contagem 
 

A ativação do botão define o sentido de contagem (crescente ou decrescente) 
do número de impulsos administrado.  

  
(6) Número de 
impulsos 

Indicação do número de impulsos pré-selecionado e dos impulsos 
efetivamente administrados, bem como do número total de impulsos 
administrado, caso não tenha sido pré-selecionado nenhum número de 
impulsos. 
Indicação do sentido de contagem crescente ou decrescente. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 11 

9 10 
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A ativação do campo Número de impulsos abre o menu de entrada para 
introdução de um número de impulsos pré-selecionado. A pré-seleção é 
efetuada em incrementos de 100. 

(7) Voltar Regride um passo, para o ecrã anterior 
  
(8) Iniciar Inicia o programa 
  
(9) Repor Repõe para 0 em caso de contagem crescente, e para a pré-seleção do 

número de impulsos em caso de contagem decrescente. 
  
(10) Info A ativação do botão permite voltar à informação de terapia e tratamento. 
  
(11) Barra de 
estado 

Indicação da designação do programa atualmente selecionado. 
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Cartão SD No cartão SD são guardados ajustes definidos pelo utilizador, bem como a 

lista de indicações. 
   
 Se não estiver inserido o cartão SD quando se ativa o botão “Favoritos” é 

exibida a mensagem: 
 
“Não foi detetado nenhum cartão SD”.  
 
A utilização dos “Favoritos” requer um cartão SD. 
 
Insira o cartão e confirme com “OK”. 

  
Nota: Desative a mensagem conforme descrito no capítulo 17. 
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 O menu “Protocolos” destina-se prestar apoio durante a seleção da terapia. 
  
Protocolos A ativação do botão “Protocolos” abre o menu com as recomendações de 

terapia”.  
 
 

 
 
 

 
  
Nota: O menu “Protocolos” disponibiliza duas opções para a seleção da terapia 

pretendida: 
- sobre as regiões corporais 
- sobre a lista 

  
Seleção de terapia 
através de região 
corporal 

A região corporal é selecionada clicando no quadrado preto. 
 

 
  
Selecionar região 
corporal 

Depois de selecionar a região corporal pretendida (neste caso cotovelo) 
abre-se a janela com as recomendações de terapia na região do cotovelo. 
 

 
 

A seleção do quadro clínico faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
Nota: Independentemente de a seleção da indicação ser feita através das regiões 

corporais ou da lista, os passos do programa são idênticos até ao ecrã de 
terapia, pelo que, de seguida, serão descritos apenas uma vez. 
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Selecionar o estado 
diferenciado do 
quadro clínico 

O quadro clínico diferenciado seleciona-se diretamente na respetiva linha.  
 

 
  
Informações de 
terapia 

Depois de selecionar o quadro clínico diferenciado, abre-se outra janela com 
informações detalhadas de terapia e tratamento. 
A ativação do botão (2) abre outras informações de terapia e tratamento. 
O botão (3) permite regressar à informação anterior. 
 

 
  
  
Selecionar programa 
de terapia 

A ativação do botão (1) abre o ecrã de terapia com o respetivo programa. 

 
  

1 2 3 
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 Osparâmetros dos programas predefinidos podem ser alterados e guardados 

de forma personalizada.  
  
Guardar e dar um 
nome ao programa 
 
 

A ativação do botão “guardar” abre a janela de introdução do nome do 
programa. 

 
O nome do programa é introduzido através do teclado. 

  
 

  
 
 
 
Nota: Estão disponíveis 120 posições de memória. 

  
Guardar na lista dos 
favoritos 

A ativação do botão (1) abre a lista dos favoritos e guarda o programa 
automaticamente na mesma.  
 
O programa é sempre guardado na primeira posição livre da lista. 
 
A ativação do botão (2) interrompe o processo de gravação. 

  
Nota: Se for ativado o botão (1) sem a introdução de um nome de programa, é 

exibida a seguinte mensagem: 
 
“Introduza um nome!” 
 
Confirmar a mensagem, introduzir o nome do programa e repetir o processo 
de gravação. 

 
  

2 1 
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 A lista dos favoritos lista os programas personalizados guardados. 
 
Estes podem ser 
 
1. acedidos para fins de terapia,  
2. ser editados (deslocados na sequência e apagados). 

  
Selecionar a lista dos 
favoritos 

A ativação do botão “Favoritos” abre a lista dos favoritos. 
  
Aceder ao programa A seleção do programa pretendido faz-se diretamente na respetiva linha 
  
Editar a lista dos 
favoritos 
 

  
 
 
A ativação do botão (1) abre o ecrã “Editar favoritos”. 

1 
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Editar favoritos 

  
 
 
A ativação do botão (1) permite regressar ao ecrã inicial. 
A ativação do botão (2) desloca o programa para cima. 
A ativação do botão (3) desloca o programa para baixo. 
A ativação do botão (4) apaga o programa. 
A ativação do botão (5) confirma a edição. 

  
Nota: A ativação do botão (4) leva à apresentação de uma pergunta de segurança: 

 
“Pretende realmente apagar o programa?” 
 
A ativação do botão “sim” apaga o programa. 
A ativação do botão “não” cancela o processo de apagamento. 

1 

3 4 2 5 
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Unidade base 
Alimentação elétrica 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Fusível 2 x T3A15L, 250V 
Potência absorvida 250VA 
  
Classe de proteção I  
Classe de aplicação BF 
Peça de aplicação Cabeça de aplicador 
 Capa protetora de silicone 
  
Faixa de frequências 1 Hz – 22 Hz, ajustável em incrementos de 1 Hz 
 3 modos Burst com 4, 8 ou 12 impulsos  
  
Níveis da energia de 
impulso 

60 – 185 mJ (no aplicador) livremente selecionável em incrementos de 10 mJ 
com 22 Hz máx. 90 mJ 
com 16 Hz máx. 120 mJ 
com 10 Hz máx. 185 mJ 

  
Modo de 
funcionamento 

Modo intervalado  

  
Precisão ± 20 % 
  
Dimensões 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Peso 2,7 kg 
  
Classe IP: Aparelho IPXO 
 Interruptor de pedal IPX5 
 Peça de mão IPX0 
  
Peça de mão do enPuls 2.2 
Dimensões 230 mm de comprimento, diâmetro de 50 mm 
Peso 850 g 
  
Vida útil 2.000.000 choques (no mínimo) 
  
Cabeças de 
aplicadores 

6 / 15 / 25 mm de diâmetro / troca sem ferramentas 
150.000 impulsos garantidos 

  
Aparelho completo 
Dimensões 580 mm x 250 mm x 470 mm (completo com mala) 
  
Peso total 13 kg (completo com mala) 
  
Operação  10 a 25 °C, 20% a 80 % humidade relativa do ar sem condensação 

com 700 hPa – 1060 hPa 
  
Armazenamento e 
transporte 

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

  
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, os rótulos do aparelho 
(como avisos, legendas dos elementos de regulação, placa de 
características) não são danificados. 

– Certifique-se de que durante a limpeza ou desinfeção não penetram líquidos 
no aparelho, no interruptor de pedal ou no aplicador. Não utilize sprays. 

– Se, durante a limpeza ou desinfeção, entrar líquido no aparelho ou na peça 
de mão, desligue-o de imediato, proteja-o contra uma reativação e informe o 
técnico de assistência. 

– Para efeitos de limpeza e desinfeção, use sempre luvas de proteção para 
minimizar o perigo de infeção. 

– Quando aplicado em pele saudável e sem lesões, o aparelho e a sua peça 
de aplicação são considerados “não críticos” em termos de higiene (ver, por 
exemplo, a Diretiva RKI). 

  
Caixa / 
Interruptor de pedal 

Limpeza (apenas manual): 
 
Meios auxiliares: 
 Toalhas descartáveis (celulose, papel) 
 Produto de limpeza de plásticos sem álcool (por exemplo,. produto de 
limpeza para dispositivos médicos) 
 
Em caso de sujidade visível, a caixa, o interruptor de pedal e todos os cabos 
podem ser limpos  
com produtos de limpeza de plásticos sem álcool convencionais. Limpe todas 
as superfícies com um pano humedecido, não encharcado,  
com o produto de desinfeção, seguindo as especificações do fabricante, até a 
sujidade ter sido removida. 
 
Desinfeção (apenas manual): 
 
Meios auxiliares: 
 Toalhas descartáveis (celulose, papel) 
 Produto de desinfeção sem álcool convencional para metais e plásticos, 

que tenha uma ação bactericida, viricida e fungicida, ou os chamados 
toalhetes. Observe as instruções de utilização dos respetivos fabricantes. 

 
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 interruptor de pedal podem ser desinfetados com uma desinfeção 
químico-mecânica. 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. 
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Cabeça de aplicador 
/ 
peça de mão 

Limpeza (apenas manual): 
 
Meios auxiliares: 
 Toalhas descartáveis (celulose, papel) 
 Produto de limpeza de plásticos sem álcool (por exemplo,. produto de 
limpeza para dispositivos médicos) 
 
Antes de proceder à limpeza, retire a capa protetora de silicone da cabeça do 
aplicador. Proceda apenas conforme especificado em “Caixa / interruptor de 
pedal”. 
 
Desinfeção (apenas manual): 
 
Meios auxiliares: 
 Toalhas descartáveis (celulose, papel) 
 Produto de desinfeção sem álcool convencional para metais e plásticos, 

que tenha uma ação bactericida, viricida e fungicida, ou os chamados 
toalhetes. 

 
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. 
Antes de proceder à desinfeção, retire a capa protetora de silicone da cabeça 
do aplicador. Proceda apenas conforme especificado em “Caixa / interruptor 
de pedal”. 

  
Capa protetora de 
silicone 

Limpeza, manual: 
 
Meios auxiliares: 
 Água potável, morna 
 Recipiente, por exemplo, cuba rim 
 Escova, por exemplo, escova de dentes com cerdas de dureza média 
 Produto de limpeza de plásticos sem álcool (por exemplo,. produto de 
limpeza para dispositivos médicos) 
Antes de proceder à limpeza, retire a capa protetora de silicone da cabeça do 
aplicador. Prepare uma solução de desinfetante num recipiente, de acordo 
com as instruções do fabricante. Coloque a capa protetora de silicone na 
solução. Com a escova, limpe todas as partes interiores e exteriores da capa 
protetora. Em seguida, enxague a capa protetora sob água corrente. 
 
Desinfeção, manual: 
 
Meios auxiliares: 
 Recipiente, por exemplo, cuba rim 
 Produto de desinfeção sem álcool convencional para metais e plásticos, 

que tenha uma ação bactericida, viricida e fungicida 
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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. 
Prepare uma solução de desinfetante num recipiente, de acordo com as 
instruções do fabricante. Coloque a capa protetora de silicone na solução.  
Certifique-se de que todas as partes interiores e exteriores da capa protetora 
são humedecidos. Deixe a capa protetora dentro da solução durante o tempo 
indicado pelo fabricante do desinfetante. Em seguida, enxague a capa 
protetora sob água corrente. 
 
Limpeza/desinfeção, automática: 
 
Preparação: 
Sujidades visíveis têm de ser removidos através de limpeza manual, antes da 
limpeza / desinfeção. Proceda conforme especificado acima. 
 
Tarefas: 
Efetue uma limpeza e uma desinfeção automática, de acordo com os 
seguintes parâmetros: 
 Produto de limpeza: neodisher® MediClean forte (fabricante: Dr. 

Weigert) 
 Limpeza: 10 minutos a 55 °C 
 Desinfeção: 5 minutos a 93°C 

 
Nota: o material é apropriado para esterilização a vapor a 134 °C. 

  

 

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

  
Desinfetantes 
adequados 

Para a desinfeção manual são adequados os seguintes produtos: 
• mikrozid® sensitive wipes 
• Antifect FF 
• Gigasept FF 
• Quartamon Med 

 
Observe as instruções de utilização dos respetivos fabricantes. 

  
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 artigo  
5418-01 1 Controlador enPuls Versão 2.0  
5413 1 Peça de mão Versão 2.2  
93133521 1 Cabeça de aplicador 6 mm 
93133511 1 Cabeça de aplicador 15 mm 
93133502 1 Cabeça de aplicador 25 mm 
65135110 10 Capas protetoras de silicone 
50500038 1 Loção enPuls / ZWave 
94130411 1 Interruptor de pedal 
93130312 1 Suporte para peça de mão 
118* 1 cabo de alimentação 
10102413 1 Instruções de utilização 
87053009 1 Mala de transporte 

 
Acessórios  
N.º artigo  
5413 Peça de mão Versão 2.2  
93130312 Suporte para peça de mão 
93133521 Cabeça de aplicador 6 mm 
93133511 Cabeça de aplicador 15 mm 
93133501 Cabeça de aplicador 25 mm 
65135110 Capa protetora de silicone 
50500038 Loção enPuls / ZWave 
94130411 Interruptor de pedal 
118* Cabo de alimentação 
87053009 Mala de transporte com revestimento de espuma 
  
 * Cabo padrão. Estão disponíveis outras variantes de fichas específicas dos 

países.  
 Se necessário, contacte o seu revendedor. 
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 Para enPuls Versão 2.0 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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 enPuls Versão 2.0 é fabricado conforme as prescrições de segurança DIN EN 

60601-1.  
 
Enquanto fabricante, a Zimmer MedizinSysteme pode apenas responsabilizar-
se pela segurança e fiabilidade 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, 
• se extensões, reajustes ou modificações forem realizados apenas por 

pessoas devidamente autorizadas pela Zimmer MedizinSysteme, 
• o utilizador tiver confirmado a segurança funcional, o estado de perfeitas 

condições e a integridade mecânica antes da utilização do aparelho e da 
peça de mão, 

• 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. 
 

  

 
Não é permitido efetuar modificações neste aparelho. 
As tarefas de manutenção e substituição de componentes só podem ser 
realizadas por técnicos de assistência certificados da Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 
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 Antes de iniciar medidas de limpeza e manutenção, o aparelho tem de 
obrigatoriamente ser desligado no interruptor principal e a ficha tem de ser 
retirada da tomada elétrica. 
 

 A Zimmer garante 150.000 choques para cada cabeça de aplicador.  
Depois de atingir este número de choques, recomenda-se a substituição da 
cabeça de aplicador. 
Independentemente disto, o aplicador deve ser substituído se for notada uma 
diminuição nos resultados da terapia ou se for detetada uma deformação no 
aplicador. Por este motivo, deve ser realizado um controlo visual regular. 
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 O enPuls Versão 2.0 realiza um autoteste, que verifica todos os componentes 

internos.  
 
Se ocorrer um erro é exibida uma mensagem de erro. 
 
Além disso, é possível realizar um teste funcional avançado, conforme descrito 
de seguida. 
 

 Este testes deve ser realizado mensalmente ou quando se duvide da 
operacionalidade correta do aparelho. 
 

Nota: Antes de realizar o teste funcional, verifique se a peça de mão e o interruptor 
de pedal estão corretamente ligados ao aparelho. 
Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado ao aparelho e se 
está estabelecida uma ligação à rede elétrica. 

  
Teste funcional Ligar o aparelho. 

 
Acionar brevemente o interruptor de pedal – o ventilador e o gerador de ondas 
de choque arrancam de imediato, sendo que o gerador de ondas de choque 
tem de trabalhar na frequência exibida no visor (5 Hz como valor padrão). 

  
Nota: após conclusão do teste funcional, desligue o enPuls Versão 2.0. 

 
Se, em seguida, pretender realizar logo uma terapia, ajuste os parâmetros de 
tratamento pretendidos e prossiga conforme descrito no capítulo 8. 
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 O enPuls Versão 2.0 NG não consta do Anexo 1 do MPBetreibV 
(regulamento relativo à aplicação e exploração de dispositivos médicos). 
 
O aparelho não consta do Anexo 2 do MPBetreibV (regulamento relativo à 
aplicação e exploração de dispositivos médicos). 
 
Na Alemanha, tem ainda de ser observado o seguro de acidentes 
obrigatório (DGUV) (Regulamento 3 – Sistemas e equipamentos elétricos) 
na respetiva versão em vigor. 

  
Nota: Estas indicações aplicam-se à utilização do aparelho na Alemanha. 

Observe as prescrições eventualmente divergentes do seu país 
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Falha de 
funcionamentopeça 
de mão 

Na barra de estado é exibida a mensagem “Operacional” e, apesar da ativação 
do interruptor de pedal, não é ativado nenhum impulso 
 
Possível causa 1 
Peça de mão / interruptor de pedal ligados incorretamente ou com defeito. 
Resolução causa 1  
Verifique se o interruptor de pedal e a peça de mão estão corretamente 
ligados. As fichas têm de estar completamente encaixadas. 
Verifique se o cabo do interruptor de pedal quanto a danos ou vincos. 
Verifique se a parte arqueada de comutação do interruptor de pedal permite 
ser movida ou se está bloqueada. 
 
Possível causa 2 
Definições do programa incorretas. 
Resolução causa 2  
Verifique se a energia de impulso está ajustada. 

  
Anomalia na peça de 
mão 

Administração irregular das ondas de choque / aquecimento excessivo da 
peça de mão 
 
Possível causa 1 
Desgaste na cabeça de aplicador / limitação de movimento devido a atrito 
Resolução causa 1 
As cabeças de aplicador são peças de desgaste e têm de ser substituídas 
após um determinado número de choques.  
 
Remoção das peças de atrito: 
Remova a cabeça do aplicador da peça de mão e limpe cuidadosamente a 
parte arqueada posterior. Em seguida, mantenha a peça de mão sem a 
cabeça do aplicador, com a abertura voltada para baixo e dispare alguns 
choques (máximo de 10), a 2 ou 5 Hz de frequência, no nível de energia mais 
baixo. Em seguida, volte a inserir a cabeça do aplicador. 
Se o erro persistir, a cabeça do aplicador tem de ser substituída. 
 
Possível causa 2 
Desgaste gerador de ondas de choque 
Resolução causa 2 
O gerador de ondas de choque é uma peça de desgaste e tem de ser 
substituído após 2 milhões de choques. 
Verifique o número total de choques do aparelho no menu de configuração.  
Se o número total de choques atingir 2 milhões ou mais, o gerador de ondas 
de choque tem de ser substituído. 
Para trocar o gerador de ondas de choque, entre em contato com seu 
representante de vendas ou contacte a sede em Neu-Ulm. 
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Aplicador não 
encontrado 

Na barra de estado é exibida a mensagem "Nenhum aplicador encontrado". 
 
Possível causa  
Peça de mão não conectada ou conectada incorretamente. 
Resolução causa 
Verifique se a peça de mão está conectada corretamente. A ficha tem de estar 
completamente encaixada. 

  
Falha de 
funcionamento do 
aparelho 

Sem reação ao interruptor principal / o visor permanece escuro 
 
Possível causa 1 
ligação à rede de alimentação 
Resolução causa 1 
Verifique se a ficha da rede de alimentação está devidamente inserida na 
tomada de parede e se a ficha do aparelho está bem conectada à porta do 
aparelho. 
Verifique o cabo de alimentação quanto a danos. Substitua-o caso apresente 
danos visíveis. 
Verifique a rede de corrente e a tomada. 
 
Possível causa 2 
Fusível 
Resolução causa 2 
Na tomada de entrada da alimentação do aparelho encontram-se 
microfusíveis, que desligam a tensão de rede na eventualidade de um 
problema elétrico. Abra a tampa e verifique os fusíveis. Se necessário, 
substitua o fusível avariado. 

  

 
Substitua o fusível apenas por outro fusível de nome / valor exatamente igual.  
Primeiro, verifique toda a alimentação elétrica quanto a eventuais erros. 
 
Se o erro voltar a ocorrer, informe obrigatoriamente a assistência / o serviço de 
apoio ao cliente. 
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Mensagem de erro  
cartão SD 
 

 

Se não estiver inserido o cartão SD quando se ativa o botão “Favoritos” é 
exibida a mensagem: 
 
“Não foi detetado nenhum cartão SD”.  
A utilização dos “Favoritos” requer um cartão SD. 
 
Insira o cartão e confirme com “OK”. 

  
  
Mensagem de aviso 
Sobreaquecimento 

Se a temperatura da peça de mão atingir um limite crítico, é iniciada uma fase 
de arrefecimento. Tal é apresentado através da seguinte mensagem no visor: 
 
“Sobreaquecimento no aplicador. Deixe-o arrefecer.” 
 
Quando é exibida esta mensagem, deixa de ser possível aplicar impulsos. 
 
Depois de confirmar a mensagem com “OK”, o ecrã de terapia passa para 
primeiro plano, com a indicação na barra de estado no momento em que a 
peça de mão volta a atingir novamente a temperatura de serviço. 

  
 Em caso de outras anomalias, desligue o aparelho e volte a ligá-lo após um 

tempo de espera de 5 seg. Se o erro persistir, informe o serviço de apoio ao 
cliente através da sede em Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
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. 
 
No estrangeiro (Europa), a eliminação fica a cargo do revendedor 
autorizado da Zimmer MedizinSysteme. 
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Dispositivosmédicos elétricos como, por exemplo, o enPuls Versão 2.0, 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 enPuls Versão 2.0 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 enPuls Versão 2.0 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou 
o utilizador do enPuls Versão 2.0 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 1 O enPuls Versão 2.0 utiliza energia de AF em 
exclusivo para o seu funcionamento interno. 
Consequentemente, as suas emissões de AF 
são muito reduzidas e é improvável que 
dispositivos eletrónicos adjacentes sofram 
interferências. 

Emissões de alta frequência conforme CISPR 11 Classe A O enPuls Versão 2.0 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 enPuls Versão 2.0 destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético, conforme descrito abaixo. O cliente ou o 
utilizador do enPuls Versão 2.0 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 

± 6 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 

± 2 kV para cabos de 
alimentação 
 
Não aplicável para cabos de 
entrada e saída 

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

Sobretensões 
(picos) 
conforme 
CEI 6100-4-5 

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

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

A qualidade da alimentação deve 
corresponder a uma ambiente 
tipicamente empresarial ou hospitalar. 
Se o utilizador do enPuls Versão 2.0 
precisar de um funcionamento 
contínuo mesmo quando ocorrem 
falhas na alimentação elétrica, 
recomenda-se que o enPuls Versão 
2.0 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 enPuls Versão 2.0 são: o débito sem interferências de ondas de choque, a 
operação sem interferências de todas as funções. Uma aplicação correta não requer o funcionamento contínuo. 
 
Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O enPuls Versão 2.0 destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético, conforme descrito abaixo. O cliente ou o 
utilizador do enPuls Versão 2.0 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 confor- 
midade 

Ambiente eletromagnético - Diretrizes 

Interferências 
AF 
conduzidas 
conforme 
CEI 61000-4-6 
 
Interferências 
AF radiadas 
conforme 
CEI 61000-4-3 

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

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

Dispositivos rádio transportáveis e móveis não 
devem ser utilizados em  
distâncias inferiores até ao enPuls Versão 2.0 
inclusive cabos, do que a distância de proteção 
recomendada, calculada para a equação 
correspondente da frequência de emissão. 
 
Distância de proteção recomendada: 
 
d = 1,2 √P 
 
d = 0,35 √P para 80 MHz até 800 MHz 
 
d = 0,7 √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 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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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 enPuls Versão 2.0 exceder os níveis de conformidade referidos acima, o enPuls Versão 2.0 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 
enPuls Versão 2. 
 
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 enPuls Versão 2.0  

O enPuls Versão 2.0 destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, onde as interferências AF estão 
controladas. O cliente ou o utilizador do enPuls Versão 2.0 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 
enPuls Versão 2.0 – 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 = 1,2 √P 

80 MHz até 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz até 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

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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