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Elementos do 
aparelho e de 
comando 
 
 
 

1 Esquadros de fixação com rolo, inclusive fixadores 
2 Conector do braço de apoio 
3 Conector do cabo do aplicador 
4 Braço de apoio incl. cabo do aplicador (4.1) e aplicador (4.2) 
5 Clipe de cabo 
6 Visor 
7 Entrada cartão SD 
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Vista posterior   
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Elementos do 
aparelho e de 
comando 
 
 

8 Tomada do cabo de rede 
9 Interruptor de rede 
10 Pega 
11 Placa de características 
12 Aberturas de ventilação 
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Indicações / visor   

 

   
 

Fig. 3 
 
 

 
 
 
 
Ecrã de terapia 14 Barra de estado 

15 Linha de título 
16 Botões no ecrã 
17 Barra de navegação 

 
Fig. 4 

         
 

 
Barra de navegação 
Descrição das funções 
 

(A) Início Regressa à página inicial 
(B) Retroceder Retrocede um passo 
(C) Memória Comuta para a área de memória 
(D) Terapia Comuta para o menu de indicações 
(E) Programas Passa para a lista de programas 
(F) Favoritos Passa para a área dos favoritos 
(G) Percorrer para a frente Avança uma página 
(H) Percorrer para trás Retrocede uma página 
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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. 
  
  

 

 
Instruções de utilização 

  

 

 
Observar as instruções de utilização 

  

 

 
Número de série 

  

 

 
Número de artigo 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Data de fabrico 

  

  
 
Peça de aplicação Tipo BF 

  

  

 
O aparelho emite radiação eletromagnética não ionizante. 
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Aplicável ao aparelho ThermoPro. 
 

Estas instruções de utilização fazem parte integrante do aparelho. Elas têm de 
ser guardadas com o aparelho, de forma a permitir a sua consulta, a qualquer 
momento, por parte das pessoas destacadas para operar o mesmo.  

 
As instruções de utilização são válidas a partir de novembro de 2016. 
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Indicações 
 

O ThermoPro destina-se a apoiar os processos de regeneração de tecidos. 
Durante este processo, são utilizados diferentes modos de ação, que apoiam a 
terapia para diferentes indicações. 
 
Alívio de dores 
As aplicações típicas são: artrose, aquilodinia, sinusite, distorção, contusão, 
tendinopatia, tenossinovite, disfunção da articulação temporomandibular, 
espondilose, discopatia, lumbalgia, lombociatalgia, dor pélvica crónica, 
síndromes compressivas, golpe de chicote, periartropatia umeroscapular, 
síndrome dolorosa do grande trocanter, bursite, síndrome da plica, condrose 
retropatelar, epicondilopatia, mialgia, tensão muscular, distrofia simpático-
reflexa, por ex. M. Sudeck (estágio III, IV) 
 
Relaxamento 
As aplicações típicas são: disfunção da articulação temporomandibular, rigidez 
dos ombros, espondilose, discopatia, lumbalgia, lombociatalgia, síndromes 
compressivas, periartropatia umeroscapular, síndrome dolorosa do grande 
trocanter, mialgia, tensão muscular 
 
Aumento da mobilidade / melhoria das funções 
As aplicações típicas são: rigidez dos ombros, tendinopatia, tenossinovite, 
distorção, discopatia, síndromes compressivas, golpe de chicote, síndrome da 
plica, epicondilopatia 
 
Contraturas 
As aplicações típicas são: artrose, espondilose, espondiloartropatia, 
espondilose da articulação uncovertebral, bursite, dor pélvica crónica, 
periartropatia umeroscapular, condrose retropatelar 
 
Aumento da circulação 
As aplicações típicas são: artrose, espondilose, condrose retropatelar, distrofia 
simpático-reflexa, por ex. M. Sudeck (estágio III, IV) 

  
Contraindicações • Tromboflebite aguda / subaguda 

• Perturbações circulatórias arteriais periféricas 
• Falta de sensibilidade à temperatura (por ex. em polineuropatias) 
• Gravidez e menstruação 
• Adnexite aguda, parametrite, endometrite 
• Periartropatia umeroscapular aguda 
• Lesões traumáticas agudas, hematomas 
• Objetos estranhos metálicos no tecido (endopróteses, pacemakers) 
• Síndrome de Sudeck estágio I 
• Grande retenção de fluidos no organismo (por ex. derrame pleural, ascite) 
• Doenças infecciosas febris, TBC, neurite aguda 
• Prostatite aguda 
• Tumores e metástases 
• Doentes inconscientes, doentes sem capacidade plena de reação, recém-

nascidos e crianças pequenas 
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• Vestuário húmido ou ligaduras húmidas 
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Efeitos secundários Ocasionalmente, o tratamento com o ThermoPro pode provocar vermelhidões 
passageiras da pele. 
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 Antes da aplicação do aparelho no doente, o utilizador deve familiarizar-se com 
as instruções de utilização ou com os respetivos métodos de tratamento, bem 
como com as indicações / contraindicações, advertências e indicações da 
aplicação. Devem ainda ser observadas outras fontes de informação sobre a 
terapia. 
 
As instruções de utilização 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. 

  

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

  

Atenção! 
Campos magnéticos e elétricos podem afetar o funcionamento do aparelho. 
Assim sendo, nunca opere o aparelho na proximidade de aparelhos que geram 
fortes campos eletromagnéticos (aparelhos de raios X ou de diatermia, 
equipamentos de ressonância magnética). Manter uma distância de segurança 
de vários metros. 

  

Atenção! 
O ThermoPro não se destina à utilização em áreas com atmosferas explosivas, 
combustíveis e comburentes. 

  

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

  

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

  

Atenção! 
Inspecione o aparelho antes de o utilizar. Este não pode ser utilizado se 
apresentar danos. Um aparelho sem segurança de operacionalidade tem de 
ser desligado e protegido contra a utilização. 

  

Atenção! 
Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
Substitua as peças defeituosas, em especial o aplicador e o cabo do aplicador, 
apenas por peças originais da Zimmer MedizinSysteme. 
 

Atenção! Este aparelho pode provocar anomalias de funcionamento ou afetar o 
funcionamento de aparelhos adjacentes. Poderá ser necessário tomar medidas 
de correção como, por exemplo, um realinhamento ou uma nova disposição do 
aparelho, ou a blindagem do mesmo. 

  
Atenção! Durante a vida útil do produto não podem ser efetuadas modificações no 

aparelho nem no sistema médico. 
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Atenção! O sistema médico completo é adequado para aplicação nas imediações do 

doente. 
  
Atenção! Para separar o aparelho de forma eficaz da rede de alimentação elétrica, 

retirar a ficha da porta do mesmo ou da tomada de parede. 
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As instruções de tratamento sobre o local, a duração e a intensidade do 
tratamento exigem conhecimentos médicos e podem apenas ser dadas por 
médicos, terapeutas e paraprofissionais de saúde devidamente autorizados. A 
observância destas instruções é obrigatória. 
 

 
 

O doente não pode ficar sem supervisão durante a terapia. 

 
 

É proibida a realização de tratamentos intracranianos, transcardiais e cervico-
occipitais. A inobservância desta indicação pode colocar o doente em perigo. 

 
 

Não é permitido ligar o doente simultaneamente a um dispositivo cirúrgico de 
alta frequência. Tal pode resultar em queimaduras. 

 
 

A função de determinados dispositivos elétricos implantados, por ex. 
pacemakers ou próteses auditivas, pode sofrer interferências com aparelhos 
de terapia por ondas curtas. Em caso de dúvida, tem de ser consultado o 
médico que acompanha o doente. 
Pessoas com dispositivos implantados não podem entrar em espaços onde 
são operados aparelhos de diatermia (como o ThermoPro). 
 

 
 

Os doentes com implantes ou dispositivos eletrónicos implantados só podem 
receber o tratamento depois de se determinar uma ausência de riscos. 

 
 

Por norma, os doentes não deverão ser sujeitos a nenhuma terapia por ondas 
curtas se, na região onde está previsto o tratamento, existir uma sensibilidade 
térmica reduzida, exceto se o médico competente tiver sido informado. 
 

 
 

Um tratamento por ondas curtas não deverá ser realizado através do vestuário 
do doente. Os materiais condutores têm de ser removidos da área onde é 
realizado o tratamento. 
Além disso, não deve ser realizado nenhum tratamento por ondas curtas em 
doentes que estejam a usar objetos metálicos, como jóias ou vestuário com 
acessórios metálicos (por ex. botões ou botões de pressão em metal, molas, 
fechos ou fios metálicos). 
 

 
 

Certifique-se de que, em estado ligado, o aplicador nunca é apontado para os 
olhos nem para os testículos. Mesmo durante a radiação de outras partes do 
corpo, o aplicador tem de ser posicionado de forma a não abranger os olhos 
nem os testículos. 
 

 
 

A radiação emitida pelo aplicador não pode ser orientada para aparelhos 
eletrónicos existentes nas imediações nem para o próprio ThermoPro. Os 
aparelhos podem sofrer interferências ou danos permanentes. 

 

O funcionamento de outros aparelhos que estejam ligados ao doente pode ser 
deteriorado pelo funcionamento do aparelho de terapia por ondas curtas. 
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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. 
 

 
 

Os doentes não podem entrar em contacto com peças condutoras que estejam 
ligadas à terra ou que tenham uma elevada resistência à terra, e que possam 
constituir vias indesejadas para a corrente de alta frequência. Em especial, não 
devem ser utilizados apoios nem cadeiras com estruturas metálicas. 
 

 
 

Os fios até ao aplicador têm de ser passados de forma a impedir o contacto 
com o doente ou com objetos condutores ou objetos que absorvam energia. 
 

 
 

Certifique-se de que, em estado ligado, o aplicador não é orientado para 
superfícies metálicas (por ex. maca, lavatório, caixa do aparelho, etc.). 
 

 
 

Certifique-se de que, antes do tratamento, o doente remove eventuais próteses 
auditivas e outros dispositivos eletrónicos que possa trazer consigo. 
 

 
 

Certifique-se de que o aplicador e o cabo do aplicador são manuseados com o 
devido cuidado. Pancadas e impactos fortes podem alterar as características 
direcionais. 
 

 
 

Certifique-se de que o aparelho não é aberto. Ao abrir o aparelho pode ser 
libertada alta tensão fatal. 
 

 
 

Certifique-se de que aparelhos com aplicador ou cabo de aplicador danificado 
não são utilizados. 
 

 
 

Certifique-se de que o aparelho é apenas utilizado se o cabo do aplicador e o 
braço de apoio estiverem montados de forma correta na caixa do aparelho. 
 

 
 

Certifique-se de que as aberturas de ventilação no lado posterior do aparelho 
não são obstruídas. 
 

 
 

Se entrarem líquidos ou corpos estranhos na caixa do aparelho, certifique-se 
de que a ficha de alimentação é imediatamente retirada da tomada da rede, e 
que o aparelho é inspecionado por um serviço de assistência autorizado antes 
de voltar a ser utilizado. 
 

 
 

Certifique-se de que os outros aparelhos médicos que estejam a ser utilizados 
em simultâneo são mantidos a uma distância de segurança de 5 metros. 
Interrompa a terapia se ocorrerem anomalias. 
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Para desligar totalmente o aparelho da rede elétrica, retire a ficha da tomada 
da parede. 

 
 

O aparelho gera radiação não ionizante! 

 
 

 
 

 

O aparelho gera alta tensão fatal! 
 
 
Certifique-se de que, durante o posicionamento do aplicador, não é libertada 
potência e, consequentemente, não ocorre uma radiação inadvertida do doente 
e do utilizador.  
 
Certifique-se de que, durante o tratamento, o terapeuta não se encontra no 
campo de ação do aplicador. Todas as pessoas a não serem tratadas têm de 
se afastar mais de 1,5 m do aplicador que está a ser utilizado. 

  

 

O material de embalagem tem de ser eliminado conforme as prescrições. 
Certifique-se de que não fica ao alcance de crianças.  

  

 

Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização por parte de profissionais 
médicos. 
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O que é o ThermoPro? Um moderno sistema terapia para o tratamento com ondas curtas. 
  
  
O que faz o 
ThermoPro? 

Ao contrário dos processos de termoterapia, onde o calor (por ex. almofadas 
de calor) é aplicado pelo exterior, na terapia por ondas curtas procede-se à 
conversão de energia elétrica em energia térmica diretamente no tecido.  

  
Como se processa a 
conversão de energia 
elétrica em energia 
térmica? 

O campo de alta frequência gera correntes parasitas nos tecidos a tratar, 
que provocam estimulações moleculares e, assim, resultam na conversão da 
energia elétrica em calor. 

  
Quais são as 
vantagens do 
ThermoPro? 

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. 
 
Informações do utilizador referentes às indicações prestam apoio durante a 
terapia. 
 

Quais são as outras 
vantagens 
do ThermoPro? 

A possibilidade de uma aplicação opcionalmente pulsada ou não pulsada 
abre um vasto leque de indicações ao utilizador. 
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Finalidadeprevista O ThermoPro é um aparelho de diatermia por ondas curtas para o 

tratamento de determinados estados patológicos através da aplicação de 
energia eletromagnética na banda de RF de 27,12 MHz. Ele destina-se a 
gerar calor profundo no tecido corporal, por exemplo, para o alívio de dores, 
relaxamento muscular ou contraturas de articulações. 
O aparelho não se destina ao tratamento de doenças malignas. 

  
Nota: A aplicação do aparelho fica reservada a profissionais clínicos (por ex. 

médicos, terapeutas, paraprofissionais de saúde). 
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Nota: 
 
 

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

Montagem dos  
esquadros de fixação 
 

Monte os quatro esquadros de fixação inclusive os rolos (1) no lado inferior do 
aparelho. 
 

Montagem do braço 
de apoio 
 
Montagem 
do cabo do aplicador 
 
Ligar o cabo de 
alimentação 

Insira o braço de apoio (4) no conector do braço de apoio (2). 
 
 
Aparafuse o cabo do aplicador (4.1) ao conector do cabo do aplicador (3). 
 
 
Ligue o cabo de alimentação à respetiva porta (8) do aparelho e ligue o cabo 
à rede de alimentação. 

  
Nota: O aparelho só pode ser ligado a tomadas com contacto de proteção. 
  
Nota: Após a montagem volte a verificar se o conector do braço de apoio está 

corretamente inserido. 
Verifique se o cabo do aplicador está corretamente ligado ao conector. 

  

 

O aparelho só pode ser utilizado se o cabo do aplicador estiver corretamente 
ligado. Caso contrário, podem ocorrer situações de perigo para as pessoas e 
as imediações, ou o aparelho pode sofrer danos. 

  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho com o interruptor de rede (9). 
  
Desligar o aparelho O aparelho é desligado através do interruptor de rede (9). 

Por forma a separar o aparelho na totalidade (todos os pólos) 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 “Iniciar imediato” (2) 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 “Definições” (1) abre o ecrã “Definições”. 

 
 
 
 

 
 

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

  

1 

2 

3 

4 
5 
6 1 

2 

7 
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(1) Definições iniciais 1.º Menu inicial: 
Opções de seleção personalizadas nas definições iniciais. 
 
2.º Imagem inicial: 
Opção de seleção entre duas imagens iniciais. 
A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 

  
(2) Idioma Seleção do idioma.  

A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
(3) Definições áudio / 
gráficos 

1.º Brilho: 
Opção de seleção do brilho do ecrã. 
 
2.º Volume: 
Opção de seleção do volume dos tons aquando da ativação dos campos de 
comando. 
O ajuste é realizado através das duas teclas de seta. 

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

versão do software. 
  
(6) Ajustes padrão A ativação do botão “Padrão” repõe os ajustes padrão de origem. 
  
(7) Acolhimento A ativação do botão “Bem-vindo” 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 “Cancelar” permite regressar ao menu de definições. 
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Recomendações de 
tratamento 

Níveis de dosagem da diatermia (conforme Schliephake): 
Nível I:  sem sensação de calor 
Nível II:  sensação de calor imediata percetível 
Nível III: sensação de calor média e agradável 
Nível IV: sensação de calor clara e agradável (sem calor extremo) 

 
Estágio da 
doença 

Nível de 
dosagem 

Tempo de 
tratamento 

Intervalo de 
tratamento 

Série de tratamentos 

agudo I 3 – 6 min diário aprox. 5 tratamentos 
subagudo / 
subcrónico 

I - III 5 – 10 min 3 x semana aprox. 10 tratamentos 

crónico III - IV 8 – 15 (20) min 2 x semana 10 – 15 tratamentos 
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Nota: Todos os botões, menus e submenus são ativados diretamente no ecrã, 
mediante toque com o dedo. 

  
Arranque do 
programa 
 

A ativação do botão Início no ecrã inicial abre o ecrã de terapia. 

  
Posicionamento do 
doente 

Posicione o doente numa maca ou numa cadeira, de forma que a parte do 
corpo a tratar permita o acesso com o aplicador e as outras partes do corpo 
não sejam abrangidas pela radiação. Observe as advertências durante o 
processo. 

  
Posicionar 
o aplicador 

Posicione o aplicador na região a tratar. 
Esteja atento à indicação de acoplamento. Deve sempre ser atingido o 
acoplamento máximo. Quanto melhor for o acoplamento, maior será a 
quantidade de energia transferida. 
Distância de tratamento recomendada: no máx. 1 cm. 

  
Ajustar a potência Ajuste a potência através das teclas de seta ou do gráfico de barras. 
  
Início da terapia A ativação do botão “Iniciar” inicia a terapia. 

A função do botão “Iniciar” comuta para “Parar”. 
A indicação na barra de estado comuta de “Pronto” para “Ativo”. 

  
Fim da terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, a potência regressa a “zero” e a 

terapia está concluída. 
A função do botão “Parar” comuta para “Iniciar”. 
A indicação na barra de estado comuta de “Ativo” para “Pronto”. 
 
Para o cancelamento imediato da terapia prima o botão “Parar”. 

  
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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Descrição dos 
elementos de 
comando e botões 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
(1) / (2) 
Teclas de seta 
potência 

A ativação da tecla de seta (1) aumenta a potência. 
A ativação da tecla de seta (2) reduz a potência. 
0 – 10 W em incrementos de 5. 
10 – 200 W em incrementos de 10. 

  
(3) Gráfico de barras Função 1: 

Indica a potência ajustada. Com uma terapia ativa, o gráfico de barras está 
preenchido.  
Função 2: 
A ativação do gráfico de barras (3) abre a janela de introdução para seleção 
da potência. Opções de seleção: 20, 50, 70, 100, 120, 150 e 200 W. 
A seleção da potência pretendida faz-se no respetivo campo 
e é aplicada diretamente. 
 

 
 
A ativação do botão “cancelar” cancela o processo. 

  

1 

3 

4 5 

6 

7 9 10 2 8 
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(4) Modo Indica o modo de funcionamento ajustado.  
Aquando da ativação da janela abre-se a janela de parâmetros para seleção 
dos modos de funcionamento pulsado e não pulsado. 
 

 
 
 
 
A seleção do modo de funcionamento pretendido faz-se diretamente no 
respetivo campo. 
 
A seleção dos parâmetros pretendidos faz-se através das teclas de seta (1). 
A ativação das teclas de seta (2) aumenta ou reduz o valor. 
 
Opção de ajuste no modo pulsado: 
Frequência:  0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz 
Razão cíclica: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % 

  
(5) Acoplamento Indicação gráfica do acoplamento (1). 

Indicação percentual do acoplamento (2). 
Símbolo do sinal de acoplamento acústico (3). 
O sinal de acoplamento acústico pode ser ligado e desligado mediante 
ativação do símbolo. A representação altera-se de forma correspondente. 

Sinal de acoplamento ativado  

Sinal de acoplamento desativado  
 

 
 
Nota: 
 

É necessário um acoplamento suficiente para garantir uma transferência de 
energia ótima. Tenha em conta que o grau de eficácia também depende da 
distância do aplicador até à pele, e posicione o aplicador de forma a permitir 
um bom acoplamento. Recomenda-se uma distância máx. de 1 cm. 
 

2 1 

1 2 

3 
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(6) Tempo Indica o tempo de terapia. Ajustável de 0 – 30 minutos. 
O tempo de terapia é reduzido a cada segundo.  

  
(7) / (8) 
Teclas de seta 
Tempo 
 

A ativação da tecla de seta (7) aumenta o tempo em incrementos de 1 
minutos. 
A ativação da tecla de seta (8) reduz o tempo em incrementos de 1 minutos. 

  
(9) Guardar 
 

A ativação do botão abre o campo de introdução de um nome personalizado 
de um programa, para que este possa ser guardado na lista de memória ou 
dos favoritos. 

  
(10) Iniciar / Parar A ativação do botão “Iniciar” após a introdução da potência inicia a terapia. 

A função do botão “Iniciar” comuta para “Parar”. 
Com uma terapia em curso, a ativação do botão “Parar” ajusta a potência para 
zero, e o tempo de terapia é parado. 
A função do botão “Parar” comuta para “Iniciar”. 
A ativação do botão “Iniciar” depois de decorrida a terapia, ajusta o tempo de 
terapia para o valor predefinido. 
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 O menu “Recomendação de tratamento” destina-se prestar apoio durante a 
seleção da terapia. 

  
Terapia A ativação do botão Terapia abre o menu “Recomendação de tratamento”. 

 

 
 

  
Seleção  
região corporal 
 
Selecionar quadro 
clínico 

A seleção da região corporal faz-se clicando no círculo azul. 
 
 
Depois de selecionar a região corporal pretendida, abre-se uma janela com 
quadros clínicos da região corporal pretendida. 
 

 
 

 
 

A seleção do quadro clínico faz-se diretamente na respetiva linha. 
 

Informações 
de terapia 

Depois de selecionar o quadro clínico, abre-se outra janela com informações 
detalhadas de terapia e tratamento. 

  
Selecionar o 
programa 
de terapia 

A ativação do botão Terapia abre o ecrã de terapia com o respetivo programa. 
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 Os parâmetros 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: Os programas podem ser guardados na lista dos favoritos ou na lista de 

memória. Estão disponíveis 120 posições de memória, respetivamente. 
  

Guardar na lista dos 
favoritos / lista de 
memória 

A ativação do botão (1) abre a lista dos favoritos e guarda o programa 
automaticamente na mesma.  
A ativação do botão (2) abre a lista de memória e guarda o programa na 
mesma. 
 
A ativação do botão “OK” fecha o ecrã “Guardar” e inclui o programa na lista 
correspondente. 
 
O programa é sempre guardado na primeira posição livre da lista. 
 
A ativação do botão (3) interrompe o processo de gravação. 

  
Nota: Se for ativado o botão “Memória” sem a introdução de um nome de programa, 

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

 
 
 

1 
2 

3 
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 A lista dos favoritos lista os programas personalizados guardados. 

 
Aqui, estes podem ser 
 
1. acedidos para fins de terapia,  
2. editados (deslocados na sequência e apagados). 

 
Nota: Os passos para consultar e editar a lista dos favoritos / lista de memória são 

idênticos; por esse motivo é apenas descrita a consulta e a edição da lista dos 
favoritos. 

  
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 dos botões (1) e (2) permite visualizar as páginas dos favoritos 
individuais. O botão (1) permite percorrer para a frente, o botão (2) permite 
percorrer para trás.  
 
A ativação do botão (3) abre o ecrã “Editar favoritos”. 
Selecionar diretamente na linha o favorito a editar.  

3 

2 
1 
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Editar os favoritos  

 
 
A ativação do botão (1) permite regressar ao programa. 
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. 

  
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 

2 

4 
3 
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Alimentação elétrica 100 – 240 V, 50/60 Hz 
 220 V, 60 Hz 

 
Potência absorvida Máx. 700 W 
  
Fusível de rede Disjuntor no interruptor de rede 
  
Classe de proteção I  
  
Peça de aplicação Tipo BF 
 O lado frontal do aplicador representa a peça de aplicação. 
  
Aplicador Método de campo magnético 
  
Frequência de saída 27,12 MHz ± 0,5 % 
  
Potência de saída 
Modo não pulsado 
Modo pulsado 

 
Máx. 100 W ± 20 % 
Máx. 200 W pico ± 20 % 

 Os valores da potência de saída são atingidos com uma carga (impedância) 
de 50 Ω e uma distância máx. de 1 cm entre o aplicador e o doente. 
 

Modo pulsado  
Razão cíclica 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % (corresponde a 1:10 … 9:10) 
  
Frequência de 
impulsos 

Ajustável: 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Hz 

  
Dimensões Largura 581 mm x profundidade 459 mm x altura 854 mm 
  
Peso 37 kg 
  
Operação  10 a 30 °C, 20 % a 80 % humidade relativa do ar sem condensação 

com 700 hPa – 1060 hPa 
  
Armazenamento / 
transporte 

-10 a 50 °C, 10 % a 90 % humidade relativa do ar 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 ou no aplicador. Não utilize sprays. 
 
– Se, durante a limpeza ou desinfeção, entrar líquido no aparelho ou no 
aplicador, desligue-o de imediato, proteja-o contra uma reativação e informe o 
técnico de assistência. 
 
– De acordo com as diretivas de higiene (por ex. a diretiva de higiene 
hospitalar e prevenção de infeções) quando aplicado em pele saudável e sem 
lesões, o aparelho e a sua peça de aplicação são considerados não críticos 
em termos de higiene. 

  
Caixa / aplicador Limpeza: Em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa, o aplicador e 

todos os cabos com produtos de limpeza sem álcool convencionais para 
plásticos. Limpe as superfícies com um pano humedecido, não encharcado, 
seguindo as instruções do fabricante do produto de limpeza, até as sujidades 
terem sido removidas. 

  
 Desinfeção: 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 aplicador podem ser desinfetados com uma desinfeção químico-
mecânica. Para o efeito, use um produto de desinfeção sem álcool 
convencional para metais e plásticos, que tenha uma ação bactericida, 
virucida e fungicida. Observe as instruções de utilização dos respetivos 
fabricantes. Limpe todas as superfícies com um pano humedecido, não 
encharcado, com o produto de desinfeção ou com toalhetes desinfetantes, 
seguindo as especificações do fabricante. 
Eventualmente, observe também as especificações para a secagem ou a 
limpeza posterior. 

  

 

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! 
 

  
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 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Itens fornecidos  
 
  
3021 1 aparelho base ThermoPro  
(ver abaixo) 1 aplicador incl. cabo de aplicador  
 1 braço de apoio 
 4 esquadros de fixação com rolo, inclusive fixadores 
 2 clipes de cabo 
 1 cabo de alimentação 
 1  instruções de utilização 
 1 instruções de montagem 
  
  
Acessórios  
  
Art. n.º  
95523110  Aplicador incl. cabo de aplicador 
91525010   Braço de apoio 
93521010  Esquadro de fixação com rolo incl. fixador 
80000410  Clipe de cabo, VE 2 unidades 
67300124  Cabo de alimentação 
10102538  Instruções de utilização 
10102148  Instruções de montagem 
  

 
 
 

 
 



 Combinações de aparelhos 14  
 

 Página 27  
 

 
 Não estão previstos aparelhos de combinação para o ThermoPro por parte do 

fabricante. 
 
Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações e, assim, operar 
um sistema médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade. 
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O ThermoPro 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 do 
aplicador, 

• o aparelho for apenas operado por pessoas com a devida formação, 
• o aparelho não for operado em ambientes potencialmente explosivos e/ou 

atmosferas comburentes, 
• 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 ou manutenção por parte da entidade exploradora. 
 

Atenção! 
O aparelho não pode ser modificado! 

  

 
 

Verifique regularmente se as aberturas de ventilação não apresentam 
sujidade. Limpe-as, caso seja necessário. 
 

  
Nota: O ThermoPro e os seus componentes dispensam uma manutenção preventiva 

regular. 
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 Depois de ser ligado, o ThermoPro 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. 

  
Teste funcional Selecione o modo não pulsado e ajuste uma potência de saída de 5 W. 

Desloque o seu antebraço até ao campo de tratamento e certifique-se de que 
a indicação de acoplamento indica, pelo menos, 50 %. 
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 Na Alemanha, o ThermoPro dispensa o controlo técnico de segurança (CTS) 

conforme o §6 do MPBetreibV (regulamento relativo à aplicação e exploração 
de dispositivos médicos). O aparelho não consta do Anexo 1 deste 
regulamento. 
 
O ThermoPro dispensa também o controlo técnico de medição (CTM) 
conforme o §11 do MPBetreibV (regulamento relativo à aplicação e exploração 
de dispositivos médicos). O aparelho não consta do Anexo 2 deste 
regulamento. 
 
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 
funcionamento do 
aparelho 

Sem reação ao interruptor de rede / o visor permanece escuro 
 
Possível causa 
Ligação à rede de alimentação 
Solução 
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. 
 
O interruptor de rede comuta automaticamente para a posição “0” 
 
Possível causa 
Sobrecarga 
Solução 
Após um tempo de espera de 5 minutos, volte a colocar o interruptor na 
posição “I”. Se este voltar a comutar para a posição “0” informe o serviço de 
assistência. 
 

  
Falha de 
funcionamento do 
aplicador 

Possível causa 
Ligação incorreta ou dano no aplicador ou no cabo do aplicador. 
Solução 
Verifique o encaixe correto do braço de apoio e a correta ligação do cabo do 
aplicador na entrada do cabo do aplicador. Verifique o aplicador quanto a 
danos visíveis. 
Se detetar danos, desligue o aparelho e proteja-o contra a utilização. 
 

  
Mensagem de erro  
cartão SD 
 

 

Se não estiver inserido o cartão SD quando se ativam os botões “Favoritos”, 
“Memória” e “Terapia” é exibida a mensagem: 
 
“Não foi detetado nenhum cartão SD”.  
 
A utilização de “Favoritos”, “Memória” e “Terapia” requer um cartão SD. 
 
Insira o cartão e confirme com “OK”. 
 

Sobreaquecimento Se for emitida a mensagem “Sobreaquecimento. Deixar arrefecer o aparelho.”, 
desligue o aparelho. Após um tempo de espera de 30 minutos pode voltar a 
ligar o aparelho. 

  
Geral Se ocorrerem outras anomalias de funcionamento desligue o aparelho durante 

5 seg. e, decorrido este tempo, volte a ligá-lo. Se o erro persistir, informe o 
serviço de assistência através da central em Neu-Ulm. 
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Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Eliminação O aparelho só pode ser devolvido à fábrica na embalagem original. O aparelho 

só pode ser eliminado através da fábrica em Neu-Ulm. 
 
Nos países europeus é obrigatório observar as disposições nacionais 
referentes à eliminação. Se for necessário dirija-se ao seu revendedor. 
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Dispositivos médicos elétricos como, por exemplo, o ThermoPro, 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 ThermoPro 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 ThermoPro destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou 
o utilizador do ThermoPro tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Medições das emissões de 
interferências 

Conformidade Ambiente eletromagnético 

Emissões AF 
 
CISPR 11 

Grupo 2 O ThermoPro tem de emitir energia 
eletromagnética para que possa funcionar de 
acordo com a sua finalidade prevista. É 
possível que aparelhos eletrónicos adjacentes 
sofram interferências. 

Emissões AF 
 
CISPR 11 

Classe B O ThermoPro 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 
 
CEI 61000-3-2 

Classe A 

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

Em conformidade 

 
O aparelho não pode 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 ThermoPro destina-se ao funcionamento nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o utilizador do 
ThermoPro tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de 
resistência a 
interferências 

CEI 60601-1-2 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 

CEI 60601-1-2 Nível de teste 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 > 3 m 

CEI 60601-1-2 Nível de teste 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 

CEI 60601-1-2 Nível de teste 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 

0 % Un durante 0,5 períodos 
40 % Un durante 5 períodos 
70 % Un durante 25 períodos 
0 % Un durante 5 seg 
 

CEI 60601-1-2 Nível de teste A qualidade da alimentação deve 
corresponder a uma ambiente 
tipicamente empresarial ou 
hospitalar. Se o utilizador do 
ThermoPro precisar de um 
funcionamento contínuo mesmo 
quando ocorrem falhas na 
alimentação elétrica, recomenda-se 
que o ThermoPro 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 CEI 60601-1-2 Nível de teste Os campos magnéticos da 
frequência de rede deveriam 
corresponder aos valores típicos, 
existentes em ambiente 
empresariais ou hospitalares. 

Nota: A Un é a tensão alternada de rede antes da aplicação dos níveis de teste. 
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As características de desempenho essenciais do ThermoPro são: a emissão sem interferências de energia eletromagnética, 
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 ThermoPro destina-se ao funcionamento nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o utilizador do 
ThermoPro tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de 
resistência a 
interferências 

CEI 60601-1-2 Nível 
de teste 

Nível de confor- 
midade 

Ambiente eletromagnético 

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

Interferências 
AF radiadas 
conforme CEI 
61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 

3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 

d= 1,2 √P para 80 MHz até 800 MHz 
d= 2,3 √P para 800 MHz até 2,5 GHz 

Interferências 
AF 
conduzidas 
conforme CEI 
61000-4-6 
 
 

3 VValor efetivo 
150 kHz até 80 MHz 

3 VValor efetivo d= 1,2 √P 

   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 conformidade, de acordo 
com uma análise no local. 
 
É possível que ocorram interferências nas 
imediações de aparelhos que ostentem o 
seguinte pictograma: 
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Distâncias de proteção recomendadas entre aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis e o 
aparelho ThermoPro 

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

800 MHz até 2,5 GHz 
d= 2,3 √P 

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

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

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para os emissores cuja potência nominal máxima não se encontre especificada na tabela acima, é possível determinar a distância de 
proteção recomendada d em metros (m), mediante utilização da equação pertencente à respetiva coluna, sendo que P é a potência 
nominal máxima do emissor em Watt (W), de acordo com os dados do fabricante do emissor. 
OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis eletromagnéticas é 
influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 7 31. 97 61-291
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