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Lado frontal do aparelho   

 
  
Fig. 1 
 

  
Elementos de seleção e 
operação 
 
 

1 Controlador 
2 Visor 
3 Botão de paragem de emergência 
4 Interruptor ligar/desligar 

Aplicador com guia de luz 5 Aplicador com  
5.1 Interruptor manual e  
5.2 Sensor de infravermelhos integrado e abertura de saída do laser 
6 Guia de luz 

Sensor de teste 7  Sensor de teste e suporte de aplicador 
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 Figuras 
 
Lado posterior do aparelho   

 
Fig. 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Portas 
 
 

8 Saída da guia de luz 
9 Tomada de ligação do interruptor de pedal 
10 Placa de características 
11 Porta do cabo de alimentação 

 12 Suporte do fusível de rede 
13 Tomada de ligação da ficha de interbloqueio 
14  Tomada de ligação para USB 
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 Figuras 
 
Indicações / visor   

 
Fig. 3 

 

 
 
Indicação do visor 
 

1 Barra de estado 
2 Botões no ecrã 
3 Botões na barra de navegação 
4 Botões na barra de estado 

  
Fig. 4 
 

 
 
Barra de navegação / 
Linha de estado 
Descrição das funções 
 

(A) Terapia   Passa para o ecrã de terapias 
(B) Avaliação Passa para a Avaliação VAS 
(C) Favoritos Passa para a área dos favoritos 
(D) Assistente Passa para o Assistente 
(E) Protocolos Passa para os protocolos 
(F) Voltar Retrocede uma página ou passa para o  

Ecrã inicial 
(G) Guardar Passa para a área de memória 
(H) Teste de desempenho Passa para o nível de testes de desempenho 
(I) Informação Regressa para as recomendações de terapia 
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 Figuras 
 
Acessórios   

 
 

 

  

 

 
 

1 Distanciador pequeno 2 Distanciador grande 3 Interruptor de pedal 
(opcional) 

 
 

 

 
 

4 Sinal de aviso de laser com  
    luz de aviso de laser  

                                          

5 Ficha de interbloqueio  6  Óculos de proteção laser             

 
 

 

                        

 
7 Sinal de aviso de laser  
     OptonPro 10 W   

 8  Sinal de aviso de laser 
 OptonPro até no máx. 25 W 

 
 
 



 Explicação dos pictogramas   
 

 
Cuidado abertura de saída do laser  
Nota: a radiação laser sai na extremidade do aplicador 

  

 
Rodar o botão de paragem de emergência no sentido da seta para efeitos 
de desbloqueio 

  

 
Peça de aplicação Tipo B 

  

 
Tomada de ligação do interruptor de pedal 
 

  

 Tomada de ligação do interbloqueio 
 

  

 Valor dos fusíveis acessíveis 
 

  

 
Classe de proteção II 

  

 
Instruções de utilização 

  

 
Observar as instruções de utilização 

  

 Número de série 
  

 
Número de artigo 

  

 
Fabricante 

  

 
Data de fabrico 

  

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

  

 
No manual de instruções, este símbolo representa Perigo / Aviso. 

 
 

Marcação da abertura de saída do laser 

  
 Tomada de ligação USB 

  

 

 
Fibra ótica 

  

 

Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos, e de baterias e 
acumuladores Os produtos sinalizados com o símbolo ao lado não podem 
ser eliminados com os resíduos domésticos. 
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Aplicável ao aparelho OptonPro. 
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. 
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As seguintes indicações podem ser mencionadas em particular: 
 
Epicondilite lateral 
Dores cervicais crónicas 
Artrose na articulação do joelho 
Síndrome de conflito subacromial 
Dores na região inferior das costas 
 
São comprovadamente obtidos os seguintes efeitos: 
Epicondilite lateral 
Recuperação 
Dores cervicais crónicas 
Alívio de dores, mobilidade 
Artrose na articulação do joelho 
Alívio de dores, mobilidade 
Síndrome de conflito subacromial 
Recuperação, alívio de dores, mobilidade 
Dores na região inferior das costas 
Alívio de dores 
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 Valores baseados em experiências práticas demonstram ainda que é possível 

obter um efeito positivo aquando do tratamento dos seguintes quadros 
clínicos: 
 
Recomendações de tratamento: 
 
- Periartropatia umeroscapular 
- Tendinopatias de inserção dos adutores 
- Síndrome da ponta patelar 
- Tendopathia trochanterica major 
- Aquilodinia 
- Fascite plantar 
- Tendinopatias de inserção do pes anserinus 
- Tensões musculares dolorosas 
- Gonartrose 
- Rizartrose 
- Espondiloartrose, cervical 
- Dilaceração muscular 
- Neuralgia de Morton 
- Distorção, distensão 
- Síndrome do túnel cárpico 
- Tendinopatia 
- Miopatia 
- Acne vulgaris 
- Herpes labialis 
- Verrugas plantares 
- Verrugas anogenitais 
- Ulcus cruris 
- Úlcera de decúbito 
- Paralisia idiopática do nervo facial 
- Fibromialgia 
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 - Hematomasrecentes 

- Tumores malignos, semimalignos e benignos 
- Tratamentos na zona periocular 
- Gravidez 
- Durante a menstruação na região abdominal e da  
 região inferior das costas 

 
 
É necessário prestar particular cuidado durante o tratamento na proximidade 
do ouvido, do nariz, das mucosas e dos vasos sanguíneos. É necessário 
evitar a radiação direta. 
 
Em caso de doenças da pele, desordens metabólicas ou doenças inflamatória 
é necessário consultar um médico antes do tratamento. 
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 Com uma aplicação correta não são conhecidos efeitos secundários. 
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O OptonPro  é um laser da classe 4. A radiação laser acessível é muito 
perigosa para os olhos e para a pele. A radiação difusa também pode ser 
perigosa. A radiação laser pode constituir um perigo de incêndio ou explosão. 
A radiação laser emitida pelo aparelho é invisível. 
Observe todas as indicações de segurança correspondentes! 
A utilização do aparelho está sujeita às disposições da proteção no trabalho e 
das associações profissionais. Têm de ser observadas as diretivas e os 
regulamentos correspondentes. 
O aparelho só pode ser ligado a uma tomada elétrica devidamente instalada 
com condutor de terra (conforme VDE 0100 Parte 710). 
O aparelho só pode ser operado em conformidade com as presentes 
instruções de utilização. Quaisquer outras aplicações são da responsabilidade 
da entidade exploradora. 
Medidas de conservação, extensões, reajustes ou modificações estão sujeitos 
às disposições da lei de dispositivos médicos e do regulamento relativo à 
aplicação e exploração de dispositivos médicos. 
Se o aparelho apresentar danos visíveis na guia de luz ou no aplicador, não é 
permitido continuar a utilizar o mesmo. Chame o serviço de assistência. 

Disposições legais  
conforme o 
regulamento sobre as 
radiações óticas 
artificiais (OStrV) 
(apenas para a 
República Federal da 
Alemanha) 

1. A entidade exploradora tem de realizar uma avaliação de perigos e afixar 
instruções  
de trabalho. 

2. A entidade exploradora tem de designar um encarregado de proteção 
laser. 

3. O encarregado de proteção laser tem de dar instruções de segurança 
técnica às pessoas que utilizam o aparelho. Estas instruções têm de ser 
repetidas todos os anos. 

4. O aparelho só pode ser utilizado por pessoas que tenham recebido 
instruções (idade mínima 18 anos). Todas as pessoas que se encontrem 
na área de trabalho do laser têm de receber instruções sobre as normas 
de conduta e indicações de segurança de observância obrigatória. 

5. A área de trabalho do laser tem de ser sinalizada com o sinal de aviso de 
laser (por ex. em todas as portas da sala de tratamento). As luzes de 
aviso das portas têm de indicar o funcionamento do laser. 

6. Todas as portas na área de trabalho (por ex. sala de tratamento) do laser 
devem ser protegidas com um dispositivo de interbloqueio. São 
permitidas outras medidas de proteção de radiação acidental. 

7. Todos os objetos e substâncias que se encontrem na área de trabalho do 
laser têm de ser dificilmente inflamáveis. 

8. A forma e o material dos instrumentos utilizados na área de trabalho do 
laser têm de excluir a formação de reflexos perigosos. 

 

Estes dados estão especificados no regulamento sobre as radiações óticas artificiais (OstrV) e são válidos para 
efeitos de impressão, e podem sofrer alterações a qualquer momento, sem qualquer aviso prévio. 
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Geral 
 

 

1. A utilização de gases anestésicos comburentes ou gases oxidantes, como 
o óxido de nitrogénio (N2O) e oxigénio deve ser evitada. Alguns materiais 
como, por exemplo, algodão que esteja saturado com oxigénio, pode 
inflamar-se com temperaturas elevadas, que são geradas durante a 
utilização correta do dispositivo laser. Antes da sua utilização, é 
necessário permitir que os solventes de colas e soluções comburentes 
que sejam utilizados para efeitos de limpeza e desinfeção evaporem. 
Também se deve ter em conta que gases do próprio corpo se podem 
inflamar. 

2. Para evitar danos na pele, observe as diretrizes terapêuticas destas 
instruções de utilização. 

3. Certifique-se de que não existem objetos refletores na área de tratamento 
que possam defletir a radiação laser. 

4. Certifique-se de que não existem substâncias inflamáveis na área de 
trabalho do laser. 

5. Certifique-se de que a radiação laser pode sair da sala de tratamento 
através de janelas, portas de vidro ou outras aberturas. Tome as medidas 
de proteção correspondentes. 

6. A guia de luz e o aplicador são sistemas óticos muito sensíveis. Trate-os 
com o devido cuidado e proteja-os da sujidade. 

7. Nunca dobre a guia de luz e proteja-a de cargas de tração. Danos na guia 
de luz podem resultar numa exposição de radiação involuntária. 

8. Não desenrosque, em circunstância alguma, o casquilho distanciador na 
parte frontal da peça de mão. Um tratamento sem o casquilho 
distanciador ou com o casquilho montado de forma incorreta pode resultar 
numa maior exposição de radiação ou provocar queimaduras na pele. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12. Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 
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Geral 
 

 

Grupos de utilizadores 
A utilização do OptonPro está limitada a profissionais autorizados / licenciados 
(por ex. médicos, terapeutas e profissionais de saúde especializados). 
 
Grupos de doentes 
Não há nenhuma restrição em termos de género, nacionalidade, ética e  
tipos de cor de pele I tipo celta, II tipo nórdico, III tipo misto, 
IV tipo mediterrânico, V tipo escuro, VI tipo negro. 
Idade: a pessoa a ser tratada tem de estar em condições de comunicar 
claramente 
sensação de dor; tal não se aplica a crianças pequenas e bebés em fase de 
crescimento. 
Geral: a pessoa a ser tratada tem de possuir uma perfeita perceção 
térmica. 
Indicações para o utilizador 
Os utilizadores do aparelho têm de ter recebido formação sobre a correta 
utilização do sistema e têm de possuir os respetivos conhecimentos. 
Observação e feedback do doente 
O doente não pode ficar sem supervisão durante a terapia. O utilizador tem de 
ter em conta o feedback do doente, e reagir de forma correspondente. 
Observância das indicações de tratamento 
As instruções sobre o local, a duração e a extensão do tratamento requerem 
conhecimentos médicos e podem apenas ser dadas por médicos, terapeutas e 
profissionais de saúde devidamente autorizados. Estas indicações são 
obrigatórias. 
Ambiente da utilização 
O aparelho só pode ser utilizado em espaços fechados sem pó. 
A sua 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. 
 
Aplicação fora do âmbito / no âmbito da utilização correta 
Uma utilização do aparelho fora do âmbito das aplicações ou dos ajustes 
especificados nas instruções de utilização pode resultar em situações de 
perigo que, por sua vez, podem provocar a libertação descontrolada de 
energia laser. O aparelho só pode  
ser aplicado de acordo com a sua finalidade. 
 
Aplicação no caso de implantes móveis 
Nos doentes com implantes ou dispositivos eletrónicos implantados, o 
tratamento só pode ser administrado após esclarecimento do risco. 
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Geral 
 

 

O feixe piloto faz o mesmo percurso como o feixe terapêutico 
Uma vez que o feixe piloto faz o mesmo percurso como o feixe terapêutico, 
esta é uma boa forma de verificar a integridade do sistema de aplicação de 
raios laser. Se o feixe piloto não aparecer na extremidade distal do aplicador, 
se a sua intensidade for baixa ou se parecer difuso, tal poderá ser um indício 
de possíveis danos ou anomalias no sistema de aplicação de raios laser. 
 
Perigo de explosão e queimadura 
Se a saída do laser for utilizada na proximidade de materiais, soluções ou 
gases comburentes ou em ambientes enriquecidos com oxigénio, existe 
perigo de explosão e queimadura. 
 
Proibida a manutenção durante a terapia a laser 
Não é permitido realizar trabalhos de manutenção durante a terapia a laser. 
 
Proibidos objetos refletores e difusores 
O utilizador e o doente não podem usar objetos refletores e difusores na área 
onde se realiza o tratamento, por ex. anéis, piercings, etc. 
Proibidas modificações durante a vida útil do produto 
Durante a vida útil do produto não podem ser efetuadas modificações no 
aparelho nem no sistema médico. 
Proibida a terapia em caso de toma de analgésicos ou  
substâncias psicotrópicas 
Uma vez que a ingestão destas substâncias pode alterar a 
perceção da dor, não se deve administrar a terapia. No pior dos casos, tal 
poderá provocar queimaduras. 
Uso de óculos de proteção 
Todas as pessoas na sala de tratamento têm de usar óculos de proteção 
laser. Use apenas óculos de proteção com uma densidade ótica OD> 3 
(grau de proteção mín. LB 3) com 810/980/1064 nm para o modo de 
funcionamento D (onda contínua) e uma permeabilidade de luz mínima de 
20 % na área visível. Os óculos têm de ser resistentes ao calor e aos raios 
UV, e cumprir os requisitos da EN 207. A conceção dos óculos de proteção 
têm de ser  
adequada para uma potência de até 25 W. 
Proibidas ligações de aparelhos com alimentação elétrica própria 
Não podem ser utilizados aparelhos com alimentação de rede própria (por ex. 
adaptador de alimentação) na interface USB e na porta para o interbloqueio / 
interruptor de pedal. 
Proibida a aplicação em combinação com um dispositivo cirúrgico de 
alta frequência 
A ligação simultânea do doente a um dispositivo cirúrgico de alta frequência 
não é permitida. Tal pode resultar em queimaduras. 
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Atenção! Antes da aplicação do aparelho no doente, o utilizador tem de se familiarizar 
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! 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! 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. Para o 
efeito, desconecte a ficha de alimentação da tomada. 

  

Atenção! O aparelho só pode ser aberto por técnicos da assistência autorizados da 
Zimmer MedizinSysteme. 
O aparelho não contém nenhumas peças que precisem de manutenção por 
parte do utilizador. 
 

Atenção! Se forem utilizados distanciadores de silicone (distanciadores para o 
tratamento de feridas) é necessário consultar as respetivas instruções de 
utilização. 
 

Atenção! O sistema médico completo é adequado para aplicação nas imediações  
do doente. 

  
  

Atenção! Os componentes de contacto (distanciadores, aplicador) têm de ser limpos  
e desinfetados após cada aplicação. 

 

Atenção! Para que as pessoas responsáveis possam consultar as instruções de 
utilização a qualquer momento, estas devem ser sempre guardadas junto do 
aparelho. 

  

Atenção! Manuseie a fibra ótica com cuidado e não a exponha a cargas de tração 
pressão e flexão intensas. A fibra ótica pode sofrer danos em caso de flexão 
demasiado intensa. Por forma a evitar esta possibilidade, o raio de flexão 
nunca deve ser inferior a 60 mm.  

  

Atenção! A luz laser pode ser ativada e desativada através do interruptor de pedal ou do 
interruptor manual no aplicador. Determinante é sempre o primeiro mecanismo 
ativado. 
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Aplicador O aplicador situa-se na extremidade da guia de luz. A radiação laser sai pela 
extremidade frontal do aplicador. Uma lente protege a abertura de saída 
contra sujidade e danos. 
Oriente o aplicador apenas para a área a tratar do doente. Nunca o pouse 
fora do sensor de teste. 

  
Interruptor manual O interruptor manual serve para ativar o feixe laser. Acione o interruptor 

manual apenas se previamente tiver orientado o aplicador para a área a 
tratar do doente. Durante a emissão da radiação laser ouve-se um sinal 
acústico.  

  
Botão de paragem de 
emergência 

O botão de paragem de emergência permite uma interrupção imediata do 
funcionamento do aparelho, mediante corte da alimentação elétrica.  
Para interromper o funcionamento, pressione o botão de paragem de 
emergência até este engatar e desligar o aparelho.  
Para retomar o funcionamento, reponha a posição original do botão, rodando 
o botão vermelho no sentido da seta. 

  
Sensor de teste O sensor de teste permite a medição e a calibração do potência de laser 

emitida. 
O sensor de teste também serve para pousar o aplicador após o tratamento e 
enquanto o aparelho não está a ser utilizado. Desta forma, o aplicador é 
protegido de sujidade e danos. 

  
Óculos de proteção Todas as pessoas na sala de tratamento (doente, terapeuta, pessoal auxiliar) 

têm de usar óculos de proteção adequados. 
Use apenas óculos de proteção com uma densidade ótica OD > 3 com 
810 nm e 980 nm, e uma permeabilidade de luz mínima de 20 % na área 
visível. Os óculos têm de ser resistentes ao calor e aos raios UV, e cumprir 
os requisitos da EN 207. A conceção dos óculos de proteção têm de ser  
adequada para uma potência de até 25 W. 

  
Distanciador Estão disponíveis dois distanciadores com diferentes comprimentos e 

superfícies de tratamento, que mantêm a cabeça do laser a uma distância 
definida da pele. Tenha em conta que, especialmente, se a peça de mão for 
utilizada sem distanciador e com um ajuste de potência de saída elevado 
podem ser atingidas densidades de potência demasiado elevadas. Existe o 
perigo de lesões térmicas da pele. Não se recomenda a aplicação sem 
distanciador. 

  
Distanciador de 
silicone (opcional) 

Para o tratamento de doenças da pele existem distanciadores de silicone 
opcionais, que têm de ser colocados no aplicador, por forma a evitar uma 
contaminação.  

  
Nota: É possível consultar mais dados sobre a utilização, limpeza e desinfeção no 

manual de instruções do distanciador de silicones para o tratamento de 
feridas. 
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Finalidade prevista  
OptonPro 

O OptonPro  é um dispositivo médico de terapia que gera radiação laser com 
três comprimentos de onda para a iniciação e o suporte térmico de processos 
de regeneração de tecidos, para aplicação externa. A aplicação é feita sem 
contacto. 
 

  
Quais são as 
vantagens do 
OptonPro? 

A aplicação simultânea de luz laser com dois comprimentos de onda – em 
função do modelo – três comprimentos de onda (810/980 e 1064 nm) dá ao 
utilizador uma vasta gama de opções de terapia. 
 
O moderno comando por microprocessador e o dispositivo preciso de medição 
de potência permitem uma utilização simples com reduzidos riscos. 
 
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. 

  
Nota: A aplicação do aparelho fica reservada a profissionais clínicos 

(por ex. médicos, terapeutas, profissionais de saúde). 
 
 
 



 Colocação em funcionamento do 
sistema 
 
7.1 Medidas de segurança  

7  
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Medidas de 
segurança 

Afixe um sinal de aviso de laser e uma luz em todas as portas da sala de 
tratamento. 
 
Retire o sinal de aviso de laser autocolante do folheto que 
acompanha o aparelho, e afixe-o de forma visível no aparelho. 
Escolha um autocolante com um idioma compreensível para todos os 
colaboradores. 
 
 
O encarregado de proteção laser tem de verificar a afixação correta das 
medidas de segurança. 
 
Quando não está a ser utilizado, o aparelho deve ser protegido, contra uma 
utilização indevida, mediante acionamento do interruptor de chave. 

  
  
  
Nota: Verifique se o interruptor principal do aparelho está na posição “0”. 
  
 Certifique-se de que todas as pessoas que se encontram na sala de 

tratamento estão a usar óculos de proteção. 
 
Certifique-se de que o aplicador (5) está totalmente inserido no sensor de 
teste (7).  
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Montagem do cabo 
de alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva porta (11) do aparelho, e ligue o cabo 
à rede de alimentação. 

  
Ficha de 
interbloqueio 

Ligue a ficha de interbloqueio (5) à respetiva porta no aparelho (13). 

  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho no interruptor principal. 
  
Introduzir o 
código 
 

O código tem de ser introduzido sempre que se liga o aparelho 
Introduza o código 1234 e confirme com “OK”. 
Se for introduzido um código errado, é emitida uma mensagem. 
Depois de se premir o botão “OK” pode repetir-se a introdução. 
 

Escolher ecrã 
de terapia 

Prima o botão “Terapia”.  

  
Ajustar a intensidade Ajuste a potência pretendida. 
  
Colocar o 
distanciador 

Coloque o distanciador (1 / 2) no aplicador. 

  
Ativar o laser Ative o laser premindo o botão “Iniciar”. 
  
Aplicador Posicione o aplicador corretamente na área a ser tratada. 
  
Início da terapia A terapia é iniciada premindo o interruptor manual no aplicador. 
  
Fim da terapia A terapia é interrompida ou terminada quando se solta o interruptor manual. 

Após a terapia, retire o distanciador do aplicador e insira-o no sensor de teste. 
 

Nota:  
 

O interruptor de pedal não está incluído no âmbito de fornecimento padrão do 
OptonPro. 

Comando através 
do interruptor de 
pedal 
 
 

Ligue o interruptor de pedal à respetiva porta (9) e pouse-o no chão.  
A terapia é iniciada mediante a ativação do interruptor de pedal. 
A terapia é interrompida ou terminada mediante a desativação do interruptor 
de pedal. 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas definições de origem. 
  
 Todos os botões, menus e submenus são ativados diretamente no ecrã, 

mediante contacto com os dedos. 
  
 Certifique-se de que todas as pessoas que se encontram na sala de 

tratamento estão a usar óculos de proteção laser. 
  
 É apenas possível efetuar alterações nos ajustes básicos a partir do ecrã 

inicial, no menu de configuração. 
  
Menu de definições 
 

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

Escolher  
configuração 

A ativação do botão “Definições” no ecrã inicial abre o ecrã “Definições 
comum”. 

  
Texto de boas-vindas A ativação do botão “Texto de boas-vindas” abre o 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 ecrã “Definições comum”. 
 

Idioma 
 
 
Definições iniciais 
 

A ativação do botão “Idioma” abre a janela de seleção do idioma. A seleção 
faz-se diretamente na respetiva linha. 
 
A ativação do botão “Definições iniciais” abre a janela de seleção das 
definições iniciais individuais. A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
 

Esquema de cores 
 
 
 
Valores VAS 
 
 
Volume 
 

A ativação do botão “Esquema de cores” comuta entre dois ajustes de ecrã.  
É possível selecionar o ecrã claro ou escuro. 
 
A ativação do botão “Valores VAS” ativa / desativa a escala VAS no ecrã de 
terapia. 
 
Opção de seleção do volume dos tons aquando da ativação dos campos de 
comando. O ajuste é realizado através das duas teclas de seta. 
 

 Brilho 
 

Opção de seleção do brilho do ecrã. O ajuste é realizado através das duas 
teclas de seta. 
 

Set to default 
 

A ativação do botão “Set to default” repõe os ajustes padrão de origem. 
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Versão 
 

A ativação do botão “Versão” abre uma janela com informações sobre a atual 
versão do software. 
 

Opton 
 

A ativação do botão “Opton” abre o ecrã “Definições Opton”. 
 

  
Código O acesso ao laser está protegido através de um código.  
  
  
Nota: Se o acesso estiver desativado, é apenas possível definir os parâmetros. 

Não é possível ativar o laser, nem ajustar a potência nem realizar um 
teste de desempenho. 
 

Introduzir  
o código 
individual 

A ativação do botão “Código” abre uma janela numérica para efeitos de 
introdução do código. No primeiro passo é introduzido o código antigo no 
campo “Código antigo”. 
No segundo passo, ativar o botão e selecionar diretamente “Código novo” e, 
na janela numérica, introduzir o código novo.  
A ativação do botão “OK” aplica o código introduzido e fecha a janela 
numérica. A ativação do botão “Cancelar” cancela o processo. 
 

Desativação do 
código 

Opção de ajuste individual do período de desativação. 
O ajuste é realizado através das teclas -/+. 
 
O acesso desativa-se depois de decorrido o tempo ajustado, se durante esse 
período de tempo, não forem efetuados nenhuns ajustes no ecrã. 
Nesse caso, é necessário voltar a introduzir o código. 
 
Se forem realizadas ações durante o tempo ajustado, o período de 
desativação é automaticamente reposta de volta para 10 minutos. 
 
O ajuste “desativado” cancela o período de ativação de origem ou ajustado 
individualmente. 
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Temperatura 
 
 
Interruptor manual 
 

A ativação do botão “Temperatura” ativa / desativa a medição da temperatura no 
ecrã de terapia. 
 
A ativação do botão “Interruptor manual” disponibiliza várias opções para operar 
o interruptor manual. 
1. Não pulsado:  Para a emissão do feixe laser é necessário que o  
   interruptor manual seja premido continuamente. 
   A emissão do feixe laser é interrompida quando se solta  
   o  interruptor manual. 
2. Clique duplo:  Para a emissão do feixe laser, o interruptor manual 
   é fixado com um clique duplo de forma que  
   o feixe de laser possa ser emitido sem a pressão  
   permanente do interruptor manual. 
   A emissão do feixe laser é interrompida quando o 
   interruptor manual é premido uma vez. 
3. Desativado:  Desativa a função do interruptor manual. 
 
 

  
Feixe piloto 
  
 
 
Nota: 
  

A ativação do botão “Feixe piloto” permite ajustar a emissão do feixe piloto 
“Pulsado” ou “Não pulsado” durante a administração do feixe laser. 
 
O feixe alvo informa sobre a direção do feixe laser. 
Ele corresponde ao diâmetro e à posição do feixe laser. 
 

  
Limiar térmico 
 

A ativação do botão “Limiar térmico” ativa / desativa o teste de limiar térmico no 
ecrã de terapia. 
 
 

Valor limite  
da temperatura da 
pele 

Opção de introdução de um valor limite da temperatura da pele. 
O valor limite da temperatura da pele está limitado a 43 °C. 
 

  
Geral A ativação do botão “Geral” permite regressar a 

“Definições comum”. 
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Manutenção 
 

A ativação do botão “Manutenção” abre uma janela, na qual  
é possível ajustar a data e a hora de acordo com o respetivo país.  
 

A exportar VAS /  
favoritos 
 

Possibilita armazenar os dados VAS e os favoritos 
num stick USB. Tal permite fazer uma cópia de segurança ou transmitir os dados 
para um outro aparelho OptonPro (10 W / 15 W / 25 W). 
 

A importar VAS /  
favoritos 

Um stick USB permite transmitir os dados de um outro OptonPro 
(10 W / 15 W / 25 W) para este aparelho. 
 

Execução  
Importação/ 
exportação  
VAS / Favoritos 

Execução: inserir o stick USB na porta prevista para o efeito. 
Os dados são transmitidos mediante a ativação do botão pretendido. 

  
Guardar as  
definições 
  

A ativação do botão “OK” guarda as definições alteradas e regressa ao ecrã 
inicial. 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas definições de origem. 
 
Abrir o ecrã 
de terapia 

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

  
Ajustar a potência A potência é ajustada no gráfico de barras “Potência”. 

Existem 2 opções para ajustar a potência: 
1. As teclas de seta, na parte inferior do gráfico de barras, permitem 
 ajustar a potência em incrementos de 0,1 W. 
 
O processo de ajuste é acelerado se as teclas de seta forem premidas durante 
mais tempo. 
 
2. A ativação do gráfico de barras abre um campo numérico. A seleção é 
 efetuada  mediante ativação do botão com a potência pretendida. 
 O ajuste é efetuado em incrementos de 0,1 W. A ativação do botão “OK” 
 aplica a potência selecionada. A ativação do botão “Cancelar” cancela 
 o processo. 

  
Ativar o laser A ativação do botão “Iniciar” coloca o laser em estado operacional. 

O botão “Iniciar” fica inativo, o botão “Stop” fica ativo. 
O símbolo “pé fora do interruptor de pé” sinaliza a operacionalidade do laser.  

  
Início da terapia Ao ativar o interruptor manual / interruptor de pé é emitida potência de laser. 

Durante a emissão de potência de laser ouve-se um sinal acústico, e o símbolo 
comuta para “pé no interruptor de pé”. 
 
O gráfico de barras exibe a potência atualmente emitida em Watts. 

  
Nota: O doente tem de ser observado atentamente durante a terapia e, se 

ocorrerem problemas, esta poderá ter de ser ajustada ou interrompida. 
  
Fim da terapia 
 

A potência deixa de ser libertada quando se desativa o interruptor manual / 
interruptor de pé ou quanto foi atingida a energia total. 
O sinal acústico termina. O símbolo comuta para “pé fora do interruptor de pé”. O 
laser está em estado operacional. 
Ativar de novo o interruptor manual permite prosseguir com a terapia laser. 
 

Nota: A interrupção da emissão laser através do botão “Stop” cancela a 
operacionalidade do laser. 
Depois de terminar o tratamento, retire o distanciador do aplicador. Insira o 
aplicador no sensor de teste.  
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Descrição dos  
elementos de 
comando e 
botões 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Teste de limiar 
térmico 

 
 
 
 
 
 
A seguinte descrição diz respeito ao ecrã de terapia, que é apresentado quando 
se seleciona “Protocolos” e “Assistente”. Em caso de seleção direta de “Terapia” 
a indicação (6) não é disponibilizada. Em vez disso, vem predefinido um botão 
“Limiar térmico” de origem neste local. 
A função do botão “Iniciar” é descrita no Cap. 9.1. 
 
 
Para determinar a potência de laser individual correta, em especial no  
caso de potências elevadas e tipos de pele escuros, é recomendável 
realizar um teste de limiar térmico antes de cada tratamento. 
Este é descrito no Cap. 9.5. 
 

(1) Gráfico de barras 
Potência / 
Comprimento de 
onda 

Indica a potência ajustada em W no lado direito da metade superior.  
O ajuste da potência é descrito no Cap. 9.1. 
Apresenta os comprimentos de onda selecionados no lado esquerdo da metade 
superior. 
 

 
  

1 

2 

3 5 

6 

4 

7 
8 

9 

10 11 
12 

14 
13 
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(2) Parâmetros 

 
Indica o modo de funcionamento ajustado. A ativação do botão  
“Parâmetros” abre uma janela de seleção com os diferentes modos de 
funcionamento e o botão “Comprimentos de ondas”. 
 
É possível selecionar os seguintes modos de funcionamento: 
Não pulsado, Pulsado, Impulso individual, Razão cíclica. 
 
Para alterar o modo de funcionamento procede-se à ativação direta 
e, em seguida, o fundo fica azul. 
 
Opções de ajuste dos diferentes modos de funcionamento:  
Impulsos em série:  0,1 Hz até 20 000 Hz 
Impulso individual: 0,1 até 5 segundos 
Razão cíclica:  10 % - 90 %. 
Para alterar os parâmetros procede-se à ativação direta e, em seguida, o 
fundo fica azul. A alteração é realizada através das duas teclas de seta. 
 

Comprimento de 
onda 

A ativação do botão “Comprimentos de ondas” abre a janela de seleção 
na qual os comprimentos de onda podem ser ativados ou desativados. 
 

 
 
A ativação / desativação efetua-se nos botões 810 nm, 980 nm 
e 1064 nm. 
A ativação do botão “OK” aplica a introdução e leva de volta ao 
ecrã de terapia. 
A ativação do botão “X” interrompe o processo e leva de volta ao 
ecrã de terapia. 
A ativação do botão “Parâmetros” leva de volta à janela de seleção 
“Parâmetros”. 

  
Nota: O ajuste de 25 W só é possível se todos os 3 comprimentos de onda 

estiverem ativados. 
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Informação VAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista VAS 

O OptonPro possui uma escala analógica visual, também designada de escala 
de dor. A escala de dor é frequentemente utilizada na terapia da dor. 
A escala de dor mede a intensidade de dor subjetiva do doente. 
 
De 0-10, o doente assinala na escala como classifica a sua dor atual, sendo 
que 0 = significa “sem dor” e 10 = “a dor mais intensa que se possa imaginar”. 
 
A medição é efetuada antes e depois de cada tratamento. 
 
Em caso de documentação repetida, este método dá uma vista geral 
orientadora sobre o progresso temporal e o sucesso de uma terapia. 
 
A ativação do campo “VAS-Pre” / “VAS-Post” no ecrã de terapia, abre o ecrã 
“Doentes”. 
 
Na lista VAS é possível 
1. criar novos doentes para as medições 
2. consultar doentes já criados para outras medições 
3. editar dados  (deslocar na sequência ou apagar). 
 

Criar de novo o 
doente 
 
 
 
 
(3) Realizar   
VAS-Pre 

A ativação do botão “Novo” abre um teclado alfabético 
para efeitos de introdução do nome do doente. Introduzir o nome do doente. 
Com o botão “OK” são aplicados os dados, e abre-se o ecrã com a escala de 
dor. A ativação do botão “X” cancela o processo. 
 
O doente assinala na escala 1-10 a sua atual sensação de dor. 
Isto é registado na escala e representado através de uma seta azul e o  
valor exibido. A ativação do botão “OK” aplica o valor 
e leva de volta ao ecrã de terapia. 
 

(4) Realizar 
VAS-Post 

Após a terapia, a sensação de dor é determinada mediante a ativação do 
botão “VAS-Post”. 

  
Nota: A realização da VAS-Post é idêntica à realização da 

VAS-Pre, pelo que não é novamente descrita. 
 

Repetir  
medição 

Doentes já criados são ativados diretamente na respetiva linha da lista VAS. 
Depois de ativar a linha, abre-se automaticamente o ecrã com a escala de dor, 
para a realização de uma nova medição. 
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Nota: É possível guardar até 40 medições por doente. 
Depois de se atingir este número, é exibida a seguinte informação: 
“Foi atingido o número máximo de medições que pode ser guardado por  
doente. No máximo, podem ser guardadas 40 medições.” 
 
Por forma poder realizar mais medições para este doente, 
é necessário criar o doente de novo .  
 

  
Avaliação VAS A ativação do botão “Avaliação” no ecrã leva diretamente à avaliação do 

doente atualmente selecionado. 
 
A ativação do botão “Avaliação” na barra de navegação abre a lista com os 
doentes criados. 
O doente a ser observado é selecionado diretamente na linha. Depois de 
ativar a linha, abre-se automaticamente o ecrã com a curva de progresso da 
terapia. 
A ativação do botão “Tabela” representa o progresso da terapia sob  
forma de tabela. 

  
Editar a lista VAS A ativação do botão “Avaliação” abre o ecrã “Doente”. 
 A ativação do botão “Editar” abre o ecrã para editar os dados. O doente a ser 

editado é selecionado diretamente na linha e é representado a azul, o botão 
“Apagar” fica ativo. Selecionando e premindo a barra no lado direito da linha é 
possível deslocar o doente para outro lugar. 
A ativação do botão “Apagar” apaga o programa. 
 
 

Nota: A lista também pode ser editada no ecrã “Doentes” 
após ativação dos botões “VAS Pre” e “VAS Post”. 
O procedimento foi descrito no parágrafo anterior. 
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(5) Temperatura / 
valor limite 
 

O aplicador possui um sensor de infravermelhos, que 
possibilita a medição da temperatura da pele. 
A temperatura da pele medida é apresentada a azul na parte 
superior da janela de indicação. 
O valor limite é apresentado na parte inferior. O valor limite pode ser alterado  
com as duas teclas de seta. 
Quando é atingida a temperatura da pele ouve-se um sinal acústico 
e a emissão de potência é interrompida.  
Assim que a temperatura da pele desça abaixo do valor limite, é possível 
prosseguir com a terapia ativando o interruptor manual. 
 

(6) Informações da 
terapia 

Indicação das informações da terapia determinadas através de  
“Assistente” ou “Protocolos”.  

  
Nota: Se for selecionada a via até ao ecrã de terapia diretamente através da  

ativação do botão “Terapia”, não são apresentadas nenhumas  
informações da terapia.  

  
(7) Nominal total / 
estimado 

Nominal total: 
Indicação do número Joule a ser aplicado determinado através de 
“Assistente” ou “Protocolos”. 
Estimado: 
Indica uma estimativa do tempo de terapia após a introdução da potência. 
 

Nota: Se for selecionada a via até ao ecrã de terapia diretamente através da  
ativação do botão “Terapia”, não é determinado nem indicado nenhum  
número Joule em Nominal total. 

  
(8) Energia total / 
tempo total 

Energia total: 
Em caso de emissão de radiação laser indica a energia total em Joule. 
Indica o tempo total da terapia. 

  
Nota: A emissão de radiação laser só é parada automaticamente quando é  

atingida a energia total, se estiver guardado um número Joule 
em Nominal total. 

  
Nota: Depois de sair do ecrã de terapia, os valores são repostos 

ativando o botão “Regressar”. 
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(9) Voltar 
 

A ativação do botão “Regressar” no ecrã de terapia leva de volta ao ecrã 
inicial ou retrocede um ecrã. 
 

(10) Guardar A ativação do botão “Guardar” abre o teclado alfabético para introdução de 
uma designação personalizada do programa. 

 A ativação do botão “OK” aplica os dados guardados. 
A ativação do botão “X” cancela o processo. 

  
(11) Teste de 
desempenho 

O teste de desempenho serve para controlar a potência de laser emitida. 
Este deve ser realizado uma vez por dia, antes da utilização do laser. 
 
A ativação do botão “Teste de desempenho” abre o ecrã para  
a realização de um teste de desempenho. 

 
Sequência do 
teste de desempenho 

 
1. Com o dispositivo de interbloqueio instalado, feche a porta  
2. Assegure que o aplicador se encontra no sensor de teste 
3. Ativação do lasers e do interruptor manual durante o tempo especificado 
 
Durante a execução do teste de desempenho, o tempo decorrido é 
representado em segundos. 

  
Resultados do 
teste de desempenho 

O resultado do teste de desempenho é apresentado no indicador “Pulsado”. 

 1. Teste de desempenho OK: 
O laser está em ordem. 
2. Precisão limitada: 
O laser indica um desvio da potência de laser. 
Isto sugere a existência de sujidade ou desvios do sistema de 
laser relacionados com o envelhecimento do mesmo. O aparelho pode 
continuar a ser utilizado, contudo deve ser realizada uma manutenção durante 
as próximas quatro semanas. 
3. O teste de desempenho falhou: 
A potência de laser está fora da faixa permitida. 
O aparelho não pode continuar a ser utilizado. Coloque o aparelho fora de 
funcionamento e entre em contacto com o serviço de assistência. 

  
 A indicação “Último teste de desempenho” indica a realização do último teste 

de desempenho. 
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(12) Informações 
 
 
Nota: 

 
A ativação do botão “ ” no ecrã de terapia leva de volta ao ecrã 
“Protocolos” com recomendações de terapia. 
 
O botão só fica ativo se o caminho até ao ecrã de terapia 
for selecionado através de “Protocolo”. 

  
(13) / (14) Tipos de 
tratamento 

A potência de laser pode ser aplicada de forma estática e dinâmica. 
Durante o processo, os pontos-gatilho e os principais pontos de dor são  
tratados de forma estática e a restante região com dores de forma 
dinâmica (tratamento combinado). 
 
Tipos de tratamento: 
- Estático 
- Dinâmico 
- Combinado 
 
Nos menus “Protocolos” e “Assistente”, recomendam-se programas com 
2 fases.  
 
A comutação entre as fases realiza-se mediante ativação dos dois  
botões (13) “dinâmico” e (14) “estático”. 
 

  
  
  
 
 
 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://ipm.kz/wp-content/uploads/2016/03/info_log.jpg&imgrefurl=http://ipm.kz/zakupki-2017/tender-po-zakupke-elektroenergii-na-2018-god.html&docid=o6HE5Pu-zSZQ3M&tbnid=h0LClmBH5WnB-M:&vet=1&w=660&h=660&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwjIw_vhjKjbAhUQ26QKHVmUBIQQxiAoAXoECAEQEg&iact=c&ictx=1
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Protocolos 
 

Existem 2 opções para selecionar a terapia pretendida: 
- (1) Regiões corporais 
- (2) Lista 

  
Selecionável através 
de regiões corporais 

A seleção da região corporal pretendida faz-se mediante ativação do  
quadrado branco. 
 
Selecionar o quadro clínico diretamente na respetiva linha. 
Quando disponibilizado, selecionar o tipo de tratamento diretamente na 
respetiva linha. 
Abre-se o ecrã com as recomendações de terapia. 
A ativação do botão “Terapia” abre o ecrã de terapia. 
 

Nota: Independentemente de a seleção ser feita através de “Região corporal” ou 
“Lista”, os passos do programa até ao ecrã de terapia são análogos. 

  

1 

2 
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Assistente Através da função de assistente é possível determinar parâmetros de terapia 

individuais. 
 
Determinando a superfície de terapia, o progresso da doença 
e o tipo de pele, são automaticamente guardadas as seguintes informações: 
 
- Parâmetros de programa 
- Quantidade de energia a aplicar 
- Tempo de terapia 

  
 

 
  
Determinar os 
parâmetros de 
terapia 

1. Selecionar região corporal 
A seleção da região corporal pretendida faz-se mediante ativação do  
quadrado branco (1).  
 
 

Nota: O cálculo da superfície de terapia, controlado por software, baseia-se 
num valor de referência, partindo de uma pessoa de estatura e peso médios. 
 
Ao determinar a superfície de terapia tenha em consideração a altura 
e o peso do doente. 

  
  

3 

2 

1 
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2. Determinar a superfície de terapia (2 opções) 
- arrastando os pontos de ancoragem (4) 
- ativando os botões -/+ da indicação (5) “Altura” e “Largura” 
 

 
 
3. Pontos-gatilho 

 Se estiver prevista a terapia em pontos-gatilho, a quantidade 
dos pontos-gatilho a tratar é ajustada mediante ativação dos  
botões -/+ da indicação “Pontos de terapia”. 
 
Na janela (6) são representados os dados determinados, bem como o 
modo de tratamento. 

  
 A ativação do botão “OK” aplica os dados determinados e leva de volta ao 

ecrã “Assistente”. 
A ativação do botão “X” interrompe o processo e leva de volta ao 
ecrã inicial “Assistente”. 

 
  

4. Selecionar quadro clínico 
Selecionar o quadro clínico diretamente no respetivo botão (2). 
 
5. Determinar o tipo de pele 

 Selecionar o tipo de pele diretamente no respetivo botão (3). 
  
Nota: No ecrã de terapia são agora exibidas as recomendações de terapia, 

conforme descrito no Cap.9.2. 
  
  

4 

5 
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Nota: Condição préviapara o teste de limiar térmico é uma sensibilidade térmica 
intacta. 
Se esta estiver perturbada a nível local, o teste deverá ser realizado num 
local com sensibilidade térmica. 
 
Para o efeito, aplica-se o feixe laser até o doente sentir o calor. 
Se o tempo de aplicação se situar numa faixa entre 7 e 11 segundos, foi  
determinada a potência de laser correta. 
 
A ativação do laser, o ajuste da potência e o início / paragem 
da emissão laser é análoga à descrição no Cap.19. 

 O ajuste da potência através de um campo numérico não é possível 
durante o teste de limiar térmico. 
 

 
  

1 
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Realização de 
teste de limiar 
térmico 

A ativação do botão (1) “Teste de limiar térmico” abre o ecrã para  
a realização do teste de limiar térmico. 

  
 

 
  

 
 
 A potência de laser é ajustada pelo utilizador de acordo com os seus critérios. 

Durante a emissão da potência de laser, o tempo decorrido em segundos é 
exibido no lado direito, por cima do gráfico de barras (1). 
 
Se o doente não sentir nenhum calor, a emissão da potência de laser 
é parada. 
Se a emissão exceder a duração de 11 segundos, aparece a mensagem 
“A potência doseada é demasiado baixa. Repita o teste.” 
A potência é automaticamente aumentada em 0,5 W. 
 
Se a emissão não atingir a duração de 7 segundos, aparece a mensagem 
“A potência doseada é demasiado alta. Repita o teste.” 
A potência é automaticamente reduzida em 0,5 W 
 
Se o doente sentir calor num período entre 7 e 11 segundos (2), foi 
determinada a potência recomendada. Aparece a mensagem “A potência está 
corretamente doseada”. 
 
A ativação do botão “OK” guarda a potência determinada e aplica-a 
automaticamente no gráfico de barras “Potência” no ecrã de terapia. 
 

Nota: Se for atingido o limiar térmico entre 0,5 e 0,1 W e o efeito de calor for atingido 
antes de terem decorrido 7 segundos, a potência é reduzida em 0,1 W. 

  
 
 

1 

2 
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Favoritos 
 
 
Lista de favoritos 
 
 

Osprogramas alterados e guardados no ecrã de terapia são guardados 
nos Favoritos. 
 
Na lista de favoritos, estes podem ser 
 
1. Acedidos para a terapia 
Para o efeito, o doente pretendido é diretamente selecionado na 
na respetiva linha. 
 

  
 
 

2. Editados, deslocados na sequência e apagados 

 A ativação do botão “Editar” abre o ecrã para editar os dados. O doente a ser 
editado é selecionado diretamente na linha e é representado a azul, o botão 
“Apagar” fica ativo. Selecionando e premindo a barra no lado direito da linha é 
possível deslocar o doente para outro lugar. 
A ativação do botão “Apagar” apaga o programa. 
A ativação do botão “Confirmar” termina o modo de edição. 
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Comprimento de onda 
OptonPro 10 W 
 

 
810 nm e 980 nm 

  
Comprimento de onda 810 nm, 980 nm e 1064 nm 
OptonPro 15 W / 25 W 
 
Potência de saída 
 

 

OptonPro 10 W 
 

máx. 10 W, modo CW 

OptonPro 15 W 
 

máx. 15 W, modo CW 

OptonPro 25 W máx. 25 W, modo CW 
  
Potência absorvida  
  
OptonPro 10 W máx. 1,0 A 
  
OptonPro 15 W máx. 1,2 A 
  
OptonPro 25 W máx. 1,8 A 
  
  
 Sem distanciador Distanciador pequeno Distanciador grande 
  
Distância de 
tratamento 

0 cm 1,2 cm 4,5 cm 

Campo de tratamento mín. Ø 10 mm/0,8 cm² mín. Ø 20 mm/3,1 cm² mín. Ø 34 mm/9 cm² 
  
  
 OptonPro 10 W OptonPro 15 W OptonPro 25 W 
    
Densidade de potência 
sem distanciador 

máx. 12,5 W/cm² máx. 18,7 W/cm² máx. 31,2 W/cm² 

  
Densidade de potência 
com distanciador 
pequeno (1,2 cm) 

máx. 3,2 W/cm² máx. 4,8 W/cm² máx. 8,0 W/cm² 

    
Densidade de potência 
com distanciador  
grande (4,5 cm) 

máx. 1,1 W/cm² máx. 1,6 W/cm² máx. 2,7 W/cm² 
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Nota: Os seguintes dados aplicam-se a todos os 3 modelos. 
  
Comprimento de onda do 
feixe piloto 

650 nm 

  
Potência de saída 
feixe piloto 

Máx. 5 mW 

  
Alimentação de tensão 100-240 V~, 50 Hz / 60 Hz  
  
Fusível de rede 2 x T 2,5 AL, 250 VA 
  
Classe de proteção II 
  
Peça de aplicação Tipo B, possíveis componentes de contacto aplicador, distanciador 
  
Modo de funcionamento Funcionamento contínuo 
  
Sistema laser 4 lasers de díodos semicondutores, fibras óticas 
  
Campo de tratamento mín. Ø 10 mm 
  
Frequência de repetição 0,1 até 20.000 Hz 
  
Largura de impulso (impulsos 
individuais) 

0,1 seg até 5 seg (modo pulsado) 

  
Precisão ±20 % 
 
Precisão da medição da 
temperatura da pele  
 

 
±2 °C 
 

Distanciador pequeno C 1,2 cm   
    
Distanciador grande C 4,5 cm   
    
Dimensões (sem coluna) A 30 x L 35 x C 20 cm 
  
Classe de laser 4 
  
Distância de segurança NOHD (distância nominal de perigo ocular) 3 m 

Radiação máxima permissível da pele abaixo do limite, a 17 cm 
 

  
Divergência de radiação 32°  
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Dispositivo de 
interbloqueio 

Interruptor de contacto da porta, com abertura quando a porta se abre, 
capacidade 12 V, 10 mA, ligação em série no caso de várias portas 

  
Indicação Ecrã de cristais líquidos (LCD) 
  
Peso 
sem coluna 

3,8 kg 

  
Condições ambiente Funcionamento: 

Temperatura:    10 °C...40 °C 
Humidade do ar:  20 %...80 % humidade relativa sem condensação 
Pressão de ar:    900 hPa...1030 hPa 
 
Armazenamento e transporte: 
Temperatura:    -10 °C...50 °C 
Humidade do ar:  10 %...90 % humidade relativa sem condensação 
Pressão de ar:    700 hPa...1060 hPa 
 

  
Armazenamento e 
transporte 

Guarde a embalagem. O aparelho só pode ser enviado e armazenado na 
embalagem original. 
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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 no 
aplicador, desligue-o de imediato, proteja-o contra uma reativação e informe o 
técnico de assistência. 
 
- 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 / interruptor de 
pedal 

Limpeza: em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa, o interruptor 
de pé 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 interruptor de pedal 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, viricida 
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. 

  
Aplicador / 
distanciador 

Limpeza: antes de proceder à limpeza, retire o distanciador do aplicador. 
Proceda apenas conforme especificado em “Caixa / interruptor de pedal”. Use 
um cotonete para limpar a lente do aplicador. 

  
 Desinfeção: pelo menos uma vez por semana ou quando existam indícios de 

possível contaminação, recomendamos a realização de uma desinfeção. Para 
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o efeito, consulte o seu especialista de higiene. Realize sempre uma limpeza 
antes da desinfeção. 
 
Antes de proceder à desinfeção, retire o distanciador do aplicador. Para o 
efeito, use um produto de desinfeção sem álcool convencional para metais, 
plásticos e peças de aplicação, que tenha uma ação bactericida, viricida e 
fungicida. Proceda apenas conforme especificado em “Caixa / interruptor de 
pedal”. 
Use um cotonete para desinfetar a lente do aplicador. 
 
Não podem ficar resíduos do produto utilizado na lente de saída do aplicador! A 
sujidade altera as propriedades óticas da lente de saída. Neste caso, entre em 
contacto com o serviço de assistência. 

  

 

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 laser. Caso contrário, pode ocorrer uma 
inflamação! 

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

 

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

Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha  
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Itens fornecidos 
N.º artigo*
4686
4685

1 aparelho base OptonPro 10 W ou 
1 aparelho base OptonPro 15 W ou 

4684 1 aparelho base OptonPro 25 W 
1   Cabo de alimentação 
1   Ficha de interbloqueio 
2   Óculos de proteção 
1   Sinal de aviso de laser para porta incl. luz de aviso 
1   Distanciador pequeno 
1   Distanciador grande 
1   Instruções de utilização 

* ver acessórios

Acessórios 
N.º artigo
118*2 Cabo de alimentação 
6825410022 Ficha de interbloqueio 
87450250 Óculos de proteção 
95730012 Sinal de aviso de laser para porta incl. luz de aviso para OptonPro 10 W 
95730015 Sinal de aviso de laser para porta incl. luz de aviso para OptonPro 15 W / 25 W 
93070620 Distanciador pequeno 
93070630 Distanciador grande 
6525411201 Distanciador de silicone 
94119057 Interruptor de pedal 
10102805 Instruções de utilização 

*2 Cabo padrão. Estão disponíveis outras variantes de fichas específicas dos
países. Se necessário, contacte o seu revendedor.
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 Para o OptonPro não estão previstos nenhuns aparelhos de combinação por 
parte do fabricante.  
 
Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações e, assim, operar 
um sistema médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade.  
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 O OptonPro 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 manutenção ou reparação por parte da 
entidade exploradora. 
 

  
Teste de 
desempenho 
 

Antes de cada utilização, recomenda-se a realização de um teste de 
desempenho do sistema laser. Assim terá a certeza de que o sistema laser 
está a funcionar em perfeitas condições, que as guias de luz estão intactas e 
que o aplicador está operacional. 

  
  
  
  
  



 Teste funcional 16  
 

 
  
 Página 41  

 

Nota Certifique-se de que todas as pessoas que se encontram na sala de 
tratamento estão a usar óculos de proteção. 

  
Realização 1.  Realize um teste de desempenho. 

A realização do teste de desempenho ajuste encontra-se descrita no 
capítulo 9.2. 

 
2. Prima o botão de paragem de emergência. O aparelho tem de se desligar 

de imediato. De seguida, volte a colocar o botão na posição de partida, 
rodando-o no sentido da seta. 
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 Na Alemanha, não é necessário realizar um controlo técnico de segurança 
nem um controlo técnico de medição para o OptonPro. O aparelho não deve 
ser associado ao Anexo 1 nem ao Anexo 2 do regulamento relativo à 
aplicação e exploração de dispositivos médicos. 
 
Na Alemanha aplicam-se, entre outros, o regulamento relativo à aplicação e 
exploração de dispositivos médicos (MPBetreibV), bem como a prescrição 3 
do seguro de acidentes obrigatório (sistemas e equipamentos elétricos), na 
sua versão mais recente. 

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

Observe as prescrições nacionais eventualmente divergentes do seu país. 
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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: 
Verificar 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. 
Verificar o cabo de alimentação quanto a danos. 
Verificar a rede de alimentação elétrica e a tomada. 
 
Possível causa 2: 
Fusível de rede 
Resolução causa 2: 
Verificar o fusível. 
Substituir o fusível apenas por outro fusível de nome / valor exatamente igual.  
Antes de ativar a corrente, verificar a existência de eventuais erros. 
 
Se o erro voltar a ocorrer, informar obrigatoriamente a assistência / o Serviço de 
Apoio ao Cliente. 
 
Possível causa 3: 
Botão de paragem de emergência premido. 
Resolução causa 2: 
Verificar se o botão de paragem de emergência está desbloqueado. 

  
O laser não emite 
qualquer potência 

Possível causa 1: 
Interbloqueio 
Resolução causa 1: 
Verificar se a ficha de interbloqueio está corretamente instalada. 
 
Se estiver instalada uma monitorização de porta, verificar se o interruptor da porta 
está aberto ou se a porta está corretamente fechada.  
 
Possível causa 3: 
Interruptor de pedal 
Resolução causa 2: 
Verificar se o interruptor de pé está corretamente instalado. 

  
Aplicador 
temperatura 
demasiado baixa 

O aparelho está demasiado frio. Aguardar até o atingir da temperatura de serviço 
ser indicada no visor, através de uma mensagem correspondente. 

  
Aplicador 
temperatura 
demasiado alta 

O aparelho aqueceu devido a uma elevada emissão de potência prolongada.  
Aguardar até o atingir da temperatura de serviço ser indicado no visor, através de 
uma mensagem correspondente. 
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Anomalia As anomalias internas do aparelho são exibidas através de mensagem de erro no 
visor. Às vezes, o erro pode ser resolvido desligando o aparelho, aguardando cinco 
segundos e voltando a ligar o aparelho. 
Se não for esse o caso, entre em contacto com o serviço de assistência. Este pode 
ser contactado através do representante de vendas competente ou através da 
central em Neu-Ulm. 

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

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

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 (0)731. 9761-0 
Fax +49 (0)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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 O OptonPro foi desenvolvido de acordo com as mais recentes regras reconhecidas da 
técnica; foram observados os dados relativamente à utilização correta dos 
componentes. 

  
 O OptonPro não pode ser operado na proximidade de dispositivos cirúrgicos de alta 

frequência ou tomógrafos de ressonância magnética ativos, que possam causar fortes 
interferências eletromagnéticas. 

  
 O OptonPro foi previsto e testado exclusivamente para estabelecimentos de saúde 

como hospitais. 
  
 O OptonPro não possui características de desempenho essenciais que possam ser 

afetadas por interferências eletromagnéticas. 
  
 AVISO: o aparelho não deve ser utilizado ao lado de outros aparelhos nem empilhado 

em cima de outros aparelhos, uma vez que isso pode resultar em erros de 
funcionamento. Se tal for necessário, é preciso observar constantemente todos os 
aparelhos, por forma a assegurar o seu normal funcionamento. 

  
 A compatibilidade eletromagnética do OptonPro foi testada no aparelho original com 

peça de mão, interruptor de pé e interbloqueio. 
  
 AVISO: a utilização de acessórios, conversores e cabos que não sejam especificados 

ou disponibilizados pelo fabricante deste aparelho pode resultar numa maior emissão de 
interferências eletromagnéticas ou numa menor resistência a interferências 
eletromagnéticas deste aparelho e, consequentemente, levar a um funcionamento 
indevido. 

  
 O aparelho OptonPro não contém componentes de substituição, cabos nem outras 

peças que possam deteriorar a CEM. 
  
 AVISO: aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis (incluindo equipamentos 

periféricos como antenas) devem ser utilizados a uma distância mínima de 30 cm 
(12 polegadas) até qualquer peça do OptonPro; incluindo os cabos especificados pelo 
fabricante. Caso contrário, o desempenho do aparelho pode ser afetado. 

  
 A imunidade AF do aparelho foi apenas testada com frequências selecionadas. 

Transientes que possam ocorrer com outras frequências, na proximidade, podem 
provocar anomalias de funcionamento. As frequências testadas podem ser consultadas 
na tabela 4. 

  
 O OptonPro não possui componentes que, ao longo da sua vida útil, envelheçam e que 

possam deteriorar a compatibilidade eletromagnética. Assim sendo, não é necessária 
nenhuma manutenção durante a sua vida útil para que fiquem garantidas condições de 
segurança. 
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 Foram realizados todos os testes conforme a norma CEI 60601-1-2 Ed. 4.0. Não foram 
aplicadas outras normas nem prescrições relativamente à compatibilidade 
eletromagnética. 

Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O OptonPro destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o utilizador do 
OptonPro 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 eletrostática 
(ESD) conforme 
CEI 61000-4-2 

± 8 kV descarga de 
contacto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descarga de ar 

± 8 kV descarga de contacto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV descarga de ar 

Os pavimentos devem ser de 
madeira, betão ou material 
cerâmico. No caso de 
revestimentos plásticos, é 
necessária uma humidade 
relativa do ar mínima de 30 %. 

Transientes/bursts 
elétricos rápidos 
conforme CEI 61000-4-4 

± 2 kV 
 
Frequência de 
repetição 100 kHz 

± 2 kV 
 
Frequência de repetição 
100 kHz 

A qualidade da tensão de 
alimentação tem de 
corresponder a um ambiente 
tipicamente empresarial ou 
hospitalar. 

Sobretensões (picos) 
conforme CEI 6100-4-5 
(condutor externo - 
condutor externo) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sobretensões (picos) 
conforme CEI 6100-4-5 
(condutor externo - 
terra) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Quedas de tensão 
conforme CEI 61000-4-
11 

0 % UT; 0,5 períodos 
Com 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° e 315° 
 
 
 
 
 

0 % UT; 0,5 períodos 
Com 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° e 315° 

A qualidade da tensão de 
alimentação tem de 
corresponder a um ambiente 
tipicamente empresarial ou 
hospitalar. Se o utilizador do 
OptonPro precisar de 
continuar a utilizar o mesmo, 
mesmo em caso de 
interrupção da alimentação 
de tensão, recomenda-se que 
OptonPro seja alimentado 
através de uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou 
uma bateria. 
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Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O OptonPro destina-se ao funcionamento nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o utilizador do 
OptonPro deve 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 

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

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

± 1 kV condutor externo-
condutor externo 
 
± 2 kV condutor externo-
terra 

± 0,5 kV tensão 
diferencial 
 
± 1 kV tensão comum 

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

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

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

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

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

Nota: a UT é a tensão alternada de rede antes da aplicação dos níveis de teste. 
 
Tabela 202 conf. EN 60601-1-2:2006-10 
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As características de desempenho essenciais do OptonPro são: a emissão de radiação laser para fins terapêuticos, bem 
como uma utilização sem anomalias de todas as funções. 
 
Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

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

Testes de 
resistência 
a nterferências 

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 OptonPro, inclusive cabos, do que a distância 
de proteção recomendada, calculada para a 
equação correspondente da frequência de 
emissão. 
 
Distância de proteção recomendada: 
 

d = 1,17 √P 
 

d = 1,17 √P para 80 MHz até 800 MHz 
 

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

 

OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 Hz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis 
eletromagnéticas é influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 

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 OptonPro exceder os níveis de conformidade referidos acima, o OptonPro 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 OptonPro. 
b Acima da gama de frequências de 150 kHz até 80 MHz a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m. 
 
Tabela 204 conf. EN 60601-1-2:2006-10 
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Distâncias de proteção recomendadas entre aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis e o 
aparelho OptonPro  

O aparelho OptonPro destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, onde as interferências AF estão 
controladas. O cliente ou o utilizador do OptonPro 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 OptonPro – 
independentemente da potência de saída do aparelho de comunicação, conforme especificado abaixo. 

Potência nominal do emissor 
W 

A distância de proteção depende da frequência de emissão 
M 

150 kHz até 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz até 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz até 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

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

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

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Para os emissores cuja potência nominal máxima não se encontre especificada na tabela acima, é possível determinar a 
distância de proteção recomendada d em metros (m), mediante utilização da equação pertencente à respetiva coluna, 
sendo que P é a potência nominal máxima do emissor em Watt (W), de acordo com os dados do fabricante do emissor. 
OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis 
eletromagnéticas é influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 
 
Tabela 206 conf. EN 60601-1-2:2006-10 
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