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 Figuras 
 
Lado frontal do aparelho e transdutores   

 

   
 

Fig. 1 

 
 

 
 

 
Elementos de seleção 
e operação 

1 Interruptor de rede 
2 Entrada do cartão SD 
3 Regulador de intensidade para canal I 
4 Visor 
5 Regulador de intensidade para canal II 

 
 
 
 
 
 
Fig. 2 
 

 
 
 
Transdutores 17 Transdutor de ultrassons grande 5 cm² 

18 Transdutor de ultrassons pequeno 1 cm² 
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 Figuras 
 
Lado posterior do aparelho   

 

   
 

Fig. 3 

 
 

 
 

 
Portas 
 

6 Porta do transdutor de ultrassons 0,8/2,4 MHz  
7 Porta do cabo de doente canal II 
8 Porta do cabo de alimentação  
9 Porta do cabo de doente canal I  
10 Porta do transdutor de ultrassons 0,8/2,4 MHz  
11 Porta sem função 
12 Placa de características 
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 Figuras 
 
Indicações / visor   

 

   
 

 
Fig. 5 

 
 
 
Indicações do visor 13 Barra de estado  

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

 
Fig. 6 

 
 

 
 
Barra de navegação (A) Página inicial Muda para o ecrã inicial 

(B) Retroceder Retrocede um passo 
(C) Percorrer para a frente Avança uma página 
(D) Percorrer para trás Retrocede uma página 
(E) Memória Muda para a área de memória 
(F) Indicações Muda para o menu de indicações 
(G) Programas Muda para a lista de programas 
(H) Favoritos Muda para a área dos favoritos 
(I) Eletroterapia Muda para a lista do programa Eletroterapia 
(J) Ultrassons Muda para a lista do programa Ultrassons 
(K) Combinado Muda para a lista do programa Combinado 
(L) Vácuo Muda para o ecrã Vácuo 
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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. 

  

 

 
Peça de aplicação Tipo BF 

  

 

 
Instruções de utilização 

  

 

 
Observar as instruções de utilização 

  

 

 
Número de série 

  

 

 
Número de artigo 

  

 

 
Fabricante 

  

 

 
Data de fabrico 

  

 

 
Este símbolo alerta para pontos de perigo no aparelho 

  

 
Modo intervalado 30 minutos ligado, 10 minutos desligado 
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Aplicável ao aparelho PhySys Edition SD.  
 
Estas instruções de utilização fazem parte integrante do aparelho. Elas têm de 
ser guardadas com o aparelho, de forma a permitir a sua consulta, a qualquer 
momento, por parte das pessoas destacadas para operar o mesmo.  
 
Data da informação: julho 2017 
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Terapia de  
promoção da circulação 

• Problemas circulatórios funcionais 
• Angiopatia em caso de Diabetes mellitus 
• Angioneuropatia (M. Raynaud) 
• Acrocianose 
• Doenças vasculares venosas 
• Insuficiência venosa crónica 
• Distrofia simpático-reflexa 
• Síndrome de Sudeck (estágio II) 
• Linfedema 
• Tratamento do nervo facial (como pré-tratamento) 
• Contraturas musculares crónicas 
• Doenças das articulações periféricas (crónicas) 
• Síndromes radiculares em doenças da coluna vertebral  

(subagudas e crónicas ) 
• Ruturas de ligamentos 
• Tendovaginite 
• Bursite 

  
Terapia analgésica • Entorses, contusões, distorções de músculos, tendões, articulações e ossos 

• Mialgias extensas 
• Poliartralgias 
• Doenças das articulações, inflamatórias 
• Poliartrite crónica (Artrite reumatoide), 

Tratamento no intervalo sem inflamação 
• Dores difusas com periartropatias, artroses, M. Bechterew 
• Tendinite, tendovaginite 
• Doenças locais e pseudoradiculares da coluna vertebral 
• Lesão radicular 
• Operações aos discos intervertebrais 
• Doenças inflamatórias crónicas da coluna vertebral 
• Estados de dor crónica, perturbação dolorosa 
• Dor pélvica crónica (adnexite) 
• Dor pélvica crónica (prostatite) 
• Neuralgias 
• Neurite 
• Polineuropatia 
• Síndromes radiculares 
• Síndromes de compressão de nervos 
• Alodinia 
• Causalgia 

 
Terapia de 
estimulação trófica 

• Úlcera venosa 
• Úlcera neurotrófica 
• Úlceras de decúbito 
• Cicatrização retardada 
• Osteoporose 
• Cicatrização óssea retardada 
• Ruturas de ligamentos 

  
Terapia de 
fortalecimento 

• Fraqueza muscular 
• Inervação insuficiente dos músculos esqueléticos 
• Falta de sensibilidade muscular 
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Terapia de relaxamento • Sobrecarga da musculatura 
• Tensões musculares dolorosas 
• Síndromes dolorosas miofasciais 
• Ruturas tendinosas e musculares 
• Contraturas 

  
Valores baseados em 
experiências práticas 
demonstram ainda que 
pode ocorrer um efeito 
positivo aquando do 
tratamento dos 
seguintes quadros 
clínicos: 
 

• Periartropatias e tendinopatias de inserção (agudas, subagudas) 
• Periartropatias e tendinopatias de inserção (crónicas) 
• Doenças das articulações periféricas (agudas, subagudas) 
• Quadros clínicos pós-traumáticos (hematomas, edemas) 
• Transpiração excessiva das mãos e dos pés 

(Hyperhidrosis palmarum et plantarum) 
• Distúrbios posturais adquiridos da coluna vertebral: 

pós-traumáticos, pós-inflamatórios, degenerativos 
• Distúrbios posturais da coluna vertebral na infância e adolescência 
• Fraturas da coluna vertebral, espondilodeses 
• Operações às articulações, artroscopia, artrotomia 
• Malformações e deformações congénitas ou desajuste dos órgãos locomotores para 

tratamento na infância 
• Incontinência fecal 
• Incontinência urinária 
• Motilidade intestinal diminuída 
• Obstipação crónica 
• Linfedema secundário e linfostase 
• Dor pélvica crónica 
• Polineuropatia 
• Atrofia muscular espinhal 
• Paresias periféricas, paresias do plexo 
• Doenças não locais, generalizadas da coluna vertebral 
• Espasticidade 
• Paresias espásticas 
• Paresias flácidas 
• Psoríase 
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Geral  
Contraindicações 

• Sintomas de dores pouco claros  
• Inflamações agudas (locais, sistémicas) 
• (Suspeita de) doenças cardiovasculares 
• (Suspeita de) epilepsia 
• Doença oclusiva arterial periférica a partir do estágio IIb, conforme Fontaine 
• Processos purulentos 
• Febre 
• Infeções generalizadas 
• Tumores malignos e benignos 
• Tromboflebite 
• Flebotrombose em caso de perigo de embolias 
• Pacemakers e outros dispositivos eletrónicos implantados 
• Perfusão transcardíaca 
• Implantes metálicos na região de circulação aquando da aplicação de correntes galvânicas 

ou unipolares com larguras de impulso superiores a 1 ms 
• Psicoses 
• em caso de sensibilidade limitada da pele  
• Aplicação em ou na proximidade de feridas abertas ou sobre fraturas 

  
Recomendações 
adicionais para a terapia 
TENS 

• Dores que podem ser aliviadas com base na causalidade 
• Dores predominantemente psicogénicas (a terapia TENS é ineficaz) 
• Síndromes de dor central, por ex. síndrome de dor talâmica 

  
Contraindicações 
adicionais a ter em conta 

Tratamento muscular com impulsos agrupados de pico (correntes de limiar) em caso de: 
• Perda de sentidos, reduzido estado de consciência 
• Inibição dos reflexos (por ex. no caso de fraturas) 
• Inflamação muscular 
• Musculatura facial 
• Se a terapia com corrente de estimulação provocar dores persistentes 
• Recém-nascidos, crianças pequenas 
• Se uma espasticidade aumentar 
• Gravidez 

Cuidado especial: 
• Quando existe tendência para sangrar após trauma agudo ou fratura 
• Após intervenções cirúrgicas, quando a contração muscular pode afetar o processo de 

regeneração 
  
Medidas de cuidado para 
determinados 
tipos de correntes 

Corrente diadinâmica, corrente de Traebert 
• é necessária uma técnica de colocação de elétrodos cuidadosa, por forma a evitar 

possíveis lesões na pele devido a uma componente galvânica excessiva das correntes 
diadinâmicas  

• Dosagem cuidadosa no caso de alteração da sensibilidade 
Eletroacupuntura 
• Sem acupuntura com agulhas no caso de distúrbios de coagulação 
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Indicações da 
ortopedia, cirurgia, 
traumatologia, 
reumatologia 
 
 

• Síndromes de dor vertebrogénica, por ex. síndrome cervical 
• Espondilose anquilosante (apenas no intervalo sem inflamação) 
• Doenças das articulações 
• Artrite reumatoide (se for indicado um tratamento com calor) 
• Artrose 
• Periartropatias 
• Epicondilopatia 
• Tendinoses, periostoses, esporão do calcâneo 
• Aquilodinia 
• Cicatrizes, contraturas, contratura de Dupuytren 
• Desconforto pós-traumático 
• Fraturas (em especial no caso de formação retardada de calo) 

  
Outras indicações • Bronquite asmática 

• Rinopatia 
• Desconforto persistente da coluna cervical após golpe de chicote com bloqueios repetitivos 
• Dores de cabeça 
• Dores de ouvidos 
• Neuralgia pós-herpética 
• Perturbações funcionais do estômago e do duodeno 
• Dor pélvica crónica 
• Distúrbios funcionais da pelve menor 
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Geral 
Contraindicações 

• Sintomas de dores pouco claros 
• Doenças nas quais não pode ser aplicado calor, por ex. doenças inflamatórias agudas 
• Doenças nas quais estão contraindicadas influências mecânicas,  

por ex. flebotrombose , 
• Circulação sanguínea limitada  
• Suspeita de doenças cardiovasculares 
• Diátese hemorrágica 
• Cervicalmente, não aplicar tratamento acima da C 3 
• Tratamento por ultrassons de órgãos parenquimatosos ou sensíveis ao calor (testículos, 

olhos, útero grávido, fígado, rim, etc.) 
• Áreas de pele anestesiada 
• Perceção anormal da temperatura 
• Após tratamentos com radiação ionizante 
• Placas epifisárias 
• Tumores 
• Pacemakers eletrónicos 
• Aplicação em ou na proximidade de feridas abertas 
• Reflexos ou sensibilidade à dor limitados 
• Aplicação nas regiões abdominais, pélvicas ou lombares em caso de gravidez ou suspeita 

de gravidez 
 
 
Implantes metálicos e endopróteses 
 
Atualmente já não existem preocupações com a aplicação de ultrassons dinâmicos em 
dosagens baixas. 
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Efeitos secundários da 
eletroterapia 

Com uma aplicação correta não são conhecidos efeitos secundários. 

  
Efeitos secundários da 
terapia por ultrassons 

Com uma aplicação correta não são conhecidos efeitos secundários. 
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 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 por ultrassons. 

  
 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! 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! 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 aparelho não é adequado para aplicação em áreas com atmosfera explosiva, inflamável ou 

comburente. 
  
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! Inspecione o aparelho antes de o utilizar. Em caso de danos não poderá ser utilizado. 
  
Atenção! Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  
Atenção! Este aparelho pode provocar interferências funcionais 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. 
  
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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 O posicionamento dos elétrodos e a escolha dos parâmetros de tratamento devem ser 
sempre ajustados às especificações de tratamento. 

  
 Para as correntes nas quais existe perigo de queimadura química (por ex. correntes 

galvânicas, correntes diadinâmicas, correntes com componente galvânica), a densidade de 
corrente máxima recomendada é de 2 mA eff/cm² por superfície de elétrodo.  

  
 Se a densidade da corrente exceder os 2 mA eff/cm², é necessária maior atenção por parte 

do utilizador.  
  
 Durante a aplicação de diferentes elétrodos é necessário ter em conta que superfícies de 

elétrodo menores resultam numa maior densidade de corrente. 
  

Atenção! O tratamento com corrente de estimulação não pode ser aplicado diretamente na cabeça ou 
nos olhos. 

  
Atenção! No modo combinado, o transdutor de ultrassons pode ser utilizado como elétrodo dinâmico 

em conjunto com um elétrodo fixo, que esteja ligado através do cabo de elétrodo. Neste caso, 
o canal dos ultrassons e do elétrodo constitui uma peça de aplicação. É necessário ter em 
conta que, neste modo, fluem correntes terapêuticas pelo transdutor de ultrassons. 
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 Manusear o transdutor de ultrassons com cuidado; um manuseamento descuidado pode 
alterar as suas características. Não permitir o contacto do transdutor de ultrassons com 
objetos afiados ou pontiagudos, uma vez que a cabeça em alumínio é sensível a riscos. 

  
 A utilização de agentes de acoplamento que não sejam o gel de ultrassons SonoPlus 

especial, pode danificar o transdutor de ultrassons.  
  
 Após a utilização, desinfetar o transdutor de ultrassons com produtos de desinfeção 

convencionais. 
  
 Antes de cada aplicação, inspecione o transdutor quanto a danos. Caso existam danos não é 

permitido utilizar o transdutor. 
  

Atenção! No modo combinado, o transdutor de ultrassons pode ser utilizado como elétrodo dinâmico 
em conjunto com um elétrodo fixo, que esteja ligado através do cabo de elétrodo. Neste caso, 
o canal dos ultrassons e do elétrodo constitui uma peça de aplicação. É necessário ter em 
conta que, neste modo, fluem correntes terapêuticas pelo transdutor de ultrassons. 

  
Atenção! No caso de aplicação regular do transdutor de ultrassons em banho de água é necessário 

tomar medidas de proteção para o utilizador. Todas as partes do corpo que sejam 
submergidas na água têm de ser protegidas com medidas adequadas. Uma medida de 
proteção considerada adequada é a chamada “vestuário com ar”. Exemplos são: luvas em 
neopreno ou luvas em látex sobre luvas de algodão. 
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Este aparelho destina-se exclusivamente à utilização por parte de profissionais médicos.  

  

 
É obrigatório observar os seguintes aspetos: Nunca ligar dois doentes simultaneamente ao 
aparelho numa sessão de tratamento! 

  

 
O doente não pode ser deixado sem supervisão durante a terapia. 

  

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

  

 
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. 

  

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

  

 
A utilização do aparelho fora das aplicações e dos ajustes especificados nas instruções de 
utilização pode resultar em perigos devido à emissão descontrolada de energia ultrassónica.  

  

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

  

 
A ligação simultânea do doente a um dispositivo cirúrgico de alta frequência não é permitida. 
Tal pode resultar em queimaduras. 
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Eletroterapia A colocação de elétrodos na proximidade do tórax pode aumentar o risco de fibrilação 
ventricular. 
 
Durante a realização de uma iontoforese, o medicamento utilizado poderá ter um efeito 
analgésico, reduzindo assim a sensibilidade à dor. 
 
A corrente de estimulação pode ter um efeito estimulante sobre a libertação de insulina. Nos 
doentes com diabetes, isto pode resultar numa hipoglicemia. 
 
A estimulação elétrica ou os materiais utilizados podem provocar irritações cutâneas ou 
hipersensibilidade nos doentes sensíveis. Tal pode ser reduzido mediante a utilização de um 
material de elétrodo alternativo ou através da alteração do posicionamento do elétrodo. 
 
Não pode ser aplicada estimulação: 

• sobre o nervo do seio carotídeo 
• sobre o pescoço e a boca 
• transtoracicamente 
• transcerebralmente 
• sobre áreas inchadas, infetadas, inflamadas 
• sobre ou na proximidade de lesões cancerosas 

  
Vácuo Os doentes com tendência a formar hematomas só podem receber o tratamento depois de se 

determinar uma ausência de riscos. 
  
Nota: As advertências especificadas acima aplicam-se à eletroterapia em combinação com a 

unidade de vácuo. 
  

 

Com o regulador de intensidade ajustado num valor elevado, podem fluir correntes 
superiores a 10 mA eff ou podem existir tensões superiores a 10 V nas portas de saída. 
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O que é o PhySys? Um aparelho combinado ultramoderno e inovador, para a eletroterapia e terapia por 

ultrassons que permite a ligação adicional de uma unidade de vácuo. 
  
O que faz o PhySys? Emite correntes monofásicas, bifásicas e de média frequência para estimulação de nervos e 

terapia muscular, utilizando 1 canal ou 2 canais; emite, ainda, ultrassons terapêuticos. 
  
Quais são as vantagens 
do PhySys? 

Um grande visor a cores com a representação de todos os parâmetros relevantes para a 
terapia, uma moderna operação tátil, ajustes individuais de arranque do programa e uma 
navegação clara e simples pelos menus garantem o máximo conforto do utilizador. 
 
A combinação de eletroterapia e terapia por ultrassons num aparelho permite a comprovada 
terapia combinada. 
 
A aplicação da unidade de vácuo garante uma aplicação de elétrodos confortável e 
proporciona ainda um agradável efeito de massagem no doente. 
 
Em combinação com a coluna, é possível acomodar confortavelmente os acessórios. 

  
Inovações PhySys SonoSwing, a inovação na área da terapia por ultrassons: 

• um transdutor de ultrassons com 2 frequências 
• profundidade de penetração de livre escolha graças à possibilidade de ajuste percentual 

dos componentes de frequência 
 
A doseabilidade separada do efeito mecânico e térmico permite a seleção individual do tipo 
de efeito. 
O utilizador pode decidir livremente se pretende um efeito térmico ou uma micromassagem. 

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

profissionais de saúde). 



 Utilização prevista 
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Utilização prevista O PhySys é um aparelho combinado para a eletroterapia ou terapia por ultrassons 
terapêuticos com a opção de aplicação de uma unidade de vácuo para a aplicação dos 
elétrodos e para a massagem auxiliar. 



 Colocação em funcionamento do 
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Eletroterapia Ligue o cabo do doente do canal I à respetiva porta (9). Ligue o cabo do doente do canal II à 

porta (7) prevista para o efeito. Ligue as fichas da extremidade do cabo do elétrodo (ficha 
vermelha na porta vermelha, ficha preta na porta preta) ao cabo do doente do canal I. 

  
SonoSwing Ligue os transdutores às portas (6 e/ou 10) previstas para o efeito.  
  
Nota: A unidade de vácuo está integrada como módulo de inserção na coluna. A forma de fixação do 

aparelho de mesa PhySys na coluna e a instalação da unidade de vácuo podem ser 
consultadas nas instruções de montagem separadas. 

  
Unidade de vácuo  
(VacoP) 

Ligue o tubo de sucção de vácuo vermelho à respetiva porta, no lado posterior da coluna junto 
a “circuito 1, ânodo”. 
Ligue o tubo de sucção de vácuo preto à respetiva porta, no lado posterior da coluna junto a 
“circuito 1, cátodo”. 
Ligue o tubo de sucção de vácuo vermelho à respetiva porta, no lado posterior da coluna junto 
a “circuito 2, ânodo”. 
Ligue o tubo de sucção de vácuo preto à respetiva porta, no lado posterior da coluna junto a 
“circuito 2, cátodo”. 
Ligue os elétrodos de vácuo com a ficha à extremidade livre dos tubos de vácuo. 

  
Ligar o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva porta (8) e ligue o cabo à rede de alimentação. 

  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho no interruptor de rede (1) à direita, por baixo do visor. 
  
Calibração do 
acoplamento 

Com o transdutor de ultrassons conectado, aparece o pedido de calibração do acoplamento 
depois de se ligar o aparelho. 

  
Realização da 
calibração do 
acoplamento 

Ponha um recipiente com água à mão e siga as instruções exatas do ecrã. 

  
Nota: Se estiverem conectados ambos os transdutores de ultrassons do PhySys, as indicações de 

ambos os transdutores para a calibração do acoplamento têm o fundo azul e estão ativos. 
Realize a calibração do acoplamento para ambos os transdutores de forma consecutiva. Se 
estiver conectado apenas um transdutor de ultrassons, só o botão do transdutor de ultrassons 
conectado para a calibração do acoplamento tem o fundo azul e está ativo. O segundo botão 
do transdutor de ultrassons tem o fundo cinzento e está inativo. 
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Nota: As seguintes descrições aplicam-se sempre à terapia com um canal, e baseiam-se nos 

ajustes básicos de origem. 
 

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. 

 

 
  
Selecionar Definições A ativação do botão “Configuração” abre o menu de definições. 
  
Menu de definições No menu de definições é possível alterar e personalizar definições de origem. 

Depois de ativar o menu de definições, o ecrã “Ajustes básicos” está ativo. 
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Ajustes 
básicos 

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

 
(1) Definições iniciais Opções de seleção personalizadas nas definições iniciais. 
  
(2) Imagem inicial Opção de seleção entre duas imagens iniciais. 

A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
(3) Idioma Seleção do idioma.  

A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
(4) Definições gráficas 1. Acolhimento: 

A ativação do botão “Acolhimento” abre uma janela com um teclado alfabético para 
introdução de um texto de boas-vindas personalizado no ecrã inicial.  
A ativação do botão “Guardar” guarda o texto introduzido. 
A ativação do botão “Cancelar” permite regressar ao menu de definições 
 
2. Brilho: 
Opção de seleção do brilho do ecrã. 

  
(5) Fechar A ativação do botão “Fechar” muda de imediato para o ecrã inicial. 
  
(6) Standard A ativação do botão “Standard” repõe os ajustes padrão de origem. 
  
(7) Versão A ativação do botão “Versão” abre uma janela com informações sobre a atual versão do 

software. 
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(8) Calibração 
do ecrã 

A ativação do botão “Calibração do ecrã” abre o ecrã para a realização de uma calibração 
tátil. Este processo pode melhorar a introdução tátil em caso de falta de precisão. 
Para a calibração do ecrã é necessário premir brevemente o botão rotativo esquerdo. É 
importante que, durante este processo, não se toque no ecrã. 
 
Além disso, é possível comutar diretamente do ecrã inicial para o menu de calibração. Para o 
efeito, tem de se premir o botão rotativo durante 5 seg. Em seguida abre-se o menu de 
calibração do ecrã e é possível proceder à calibração do ecrã conforme especificado 
previamente. 
 

  
(9) Mostrar 

imagem inicial 
Opção de ajuste do tempo de visualização do ecrã inicial através das duas teclas de seta. 
Depois de decorrido o tempo inicial, comuta-se automaticamente para o ecrã inicial ajustado. 
 
Com o ajuste “0 segundos”, o ecrã inicial mantém-se visível até ser ativado o botão “Arranque 
imediato”. 

  
(10) Definições áudio 1. 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. 
 
2. Toques com sons: 
Na caixa de seleção “Toques com sons” ativam ou desativam-se os sons das teclas. 
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Definições da 
terapia 

A ativação do campo “Terapia” abre o ecrã “Definições da terapia”. 
Aqui é possível efetuar definições relacionadas com a terapia. 

  
  

 
 
 

  
(1) Eletroterapia Opção de ajuste do tipo de visualização dos programas de eletroterapia. 

A seleção faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
(2) Ciclo de inversão de 
polaridade 

Opção de ajuste da inversão de polaridade através das duas teclas de seta. 

  
(3) Tempo de terapia Opção de ajuste de um tempo de terapia uniforme para todos os programas através das duas 

teclas de seta. 
  
(4) Frequência Opção de ajuste da frequência base nos níveis 2500 Hz, 4000 Hz e 8000 Hz. O ajuste é 

realizado através das duas teclas de seta. 
  
(5) SonoSwing Opção de ajuste da unidade de intensidade no gráfico de barras. A seleção faz-se diretamente 

na respetiva linha. 
  
(6) Sinal de acoplamento Opção de ajuste do valor limite do acoplamento através das duas teclas de seta. 
  
(7) Calibração do 

acoplamento 
 

Por forma a compensar eventuais desalinhamentos dos transdutores, resultantes das horas 
de serviço, é possível realizar uma calibração do acoplamento. Para o efeito, é selecionado o 
transdutor de ultrassons a alinhar através dos botões “Cabeça 1” e “Cabeça 2”.  
As informações para a realização da calibração do acoplamento podem ser consultadas no 
capítulo 6 “Colocação em funcionamento”. 

  
(8) Vácuo Opção de ajuste da unidade de intensidade da subpressão. A seleção faz-se diretamente na 

respetiva linha. 
  
(9) Versão 
 

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

  
(10) Serviço O menu “Serviço” não é relevante para o utilizador. Os itens deste menu são apenas 

utilizados pelo Serviço de Apoio ao Cliente em caso de intervenção. 
  
(11) Fechar A ativação do botão “Fechar” abre a janela para guardar as definições. A ativação do botão “Sim  

guarda as definições alteradas e regressa ao ecrã inicial. A ativação do botão “Não” regressa ao  
inicial sem guardar as definições alteradas. A ativação do botão “Cancelar” cancela o processo. 
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Nota: A seguinte indicação aplica-se a todas as formas de terapia do sistema. 
Se os tempos de terapia forem aumentados individualmente, pode ocorrer uma alteração do 
modo de ação e o doente tem de ser observado com mais atenção durante a aplicação. 

   
Arranque do programa 

 
 
O botão (1) abre a janela “Programas – Eletroterapia”. 

  
Programas 
Eletroterapia 

Em “Programas – Eletroterapia” os tipos de corrente estão estruturados por grupos de tipos de 
corrente (se, durante a configuração, as definições tiverem sido selecionadas em função dos 
parâmetros). 
 

 
  
Selecionar grupo de tipos 
de corrente / tipo de 
corrente 

A seleção do grupo de tipos de corrente, bem como do tipo de corrente pretendido faz-se 
diretamente na respetiva linha. 

  
 

1 
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Ecrã de terapia Após a seleção do tipo de corrente abre-se automaticamente um ecrã de terapia no canal 
I. 
 

 
 
 

  
Início da terapia Com o regular da intensidade através do regulador de intensidade esquerdo, a 

indicação na linha de estado inferior comuta de “Pronto” para “Ativo” e a terapia é 
aplicada. No gráfico de barras (1) é indicado o atual fluxo de corrente e o tempo de 
terapia é reduzido a cada segundo. 

  
Fim da terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia, o 

relógio indica 00:00, a intensidade decresce automaticamente para zero e a indicação 
do gráfico de barras apaga-se. A indicação na barra de estado inferior comuta de “Ativo” 
para “Concluído”. 

  
Ativação do tempo de 
terapia 
 

O botão (2) volta a ativar o tempo de terapia depois do fim da terapia. 

Descrição dos 
elementos de comando 
e botões 
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(1) Intensidade Indica a intensidade ajustada. 
  
(2) Parâmetros Representa os parâmetros do atual programa de terapia.  

São apresentados os seguintes parâmetros: 
• Tempo de impulso e tempo de pausa de impulso e, consequentemente, a frequência 
• Polaridade, CC/CV, componente galvânica 
A ativação do botão “Parâmetros” abre a janela “Parâmetros do tipo de corrente”. Aqui é 
possível alterar os parâmetros definidos pelo utilizador. 
 
Os parâmetros de impulsos a alterar são selecionados com as teclas de seta. 
As teclas de seta permitem aumentar e reduzir os valores dentro dos limites 
predefinidos nas definições dos tipos de corrente. 
 
A polaridade, a conversão de CC/CV e a componente galvânica são alteradas através 
da ativação do respetivo botão. 

  
(3) Vácuo Sinaliza a ligação da unidade de vácuo no ecrã de terapia. A ativação do botão “Vácuo” 

abre o ecrã de definições e o ecrã inicial “Vácuo”. 
  
(4) Curva ‘envelope’ Em estado ativado, representa os parâmetros de envelope do atual programa de 

terapia. 
São apresentados os seguintes parâmetros: 
Tempo de aumento, tempo de paragem, tempo de pausa. 
 
Se não estiver ativado nenhum envelope, a janela do envelope é representada em 
estado minimizado.  
A ativação do botão “Curva envelope” abre a janela “Parâmetros envelope”. Aqui é 
possível ativar um envelope ou alterar os parâmetros definidos pelo utilizador. 

  
Nota: Se de origem não estiver previsto nenhum envelope para um programa, a janela é 

completamente ocultada. 
  
Nota: Se forem alterados parâmetros, a ativação do botão “OK” aplica as alterações. A 

ativação do botão “Cancelar” cancela o processo. 
  
(5) Efeitos Mostra um resumo dos modos de ação médicos proporcionais do atual tipo de corrente. 
  
Nota: Se os parâmetros da forma de onda (tempo ou pausa de impulso) forem alterados, 

também é alterado o modo de ação do tipo de corrente. Assim, a janela deixa de ser 
visível após uma alteração. 

  
(6) Tempo de terapia Representa o tempo de terapia. 
  
(7) Canal Muda para o modo de canal. 
  
(8) Tempo (min/seg) A ativação do botão aumenta o tempo de terapia. 
  
(9) Fim A ativação do botão termina a terapia antes de o tempo de terapia ser concluído. 
  
(10) Pausa A ativação do botão pausa o tempo de terapia e interrompe a terapia. 
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(11) Start (Iniciar) A ativação do botão no modo de pausa prossegue a terapia. 
A ativação do botão depois de decorrido o tempo de terapia, volta a repor o tempo de 
terapia para o valor predefinido. 

  
(12) Tempo (min/seg) A ativação do botão reduz o tempo de terapia. 
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Arranque do programa O botão “Start” abre a janela “Programas – Eletroterapia”. 
  
Programas Ultrassons O botão (1) abre a janela “Programas – Ultrassons”. 

 

 
  
Selecionar programa A seleção do programa de terapia por ultrassons pretendido faz-se diretamente na respetiva linha. 
  
Ecrã de terapia Após a seleção do programa de terapia por ultrassons abre-se o ecrã de terapia. 

 

 
  
Ajustar a intensidade Com o regular da intensidade esquerdo regula-se a intensidade. 
  
Início da terapia A ativação do botão (2) inicia a terapia. Com o início da terapia, a indicação na barra de estado 

inferior comuta de “Pronto” para “Ativo”. No gráfico de barras (1) é indicada a atual dosagem 
ajustada e o tempo de terapia é reduzido a cada segundo. A indicação de acoplamento está ativa. 

  
Fim da terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia, o relógio indica 

00:00. A intensidade decresce automaticamente para zero, a indicação do gráfico de barras apaga-
se e a indicação de acoplamento está inativa. A indicação na barra de estado inferior comuta de 
“Ativo” para “Concluído”. 

  
Ativação do tempo de 
terapia 
 

O botão (2) volta a ativar o tempo de terapia depois do fim da terapia. 

1 

2 
1 

1 



 Instruções de utilização 
 
9.2 Terapia por ultrassons 9  

 

 
 Página 24  

 

Descrição dos 
elementos de 
comando e botões 

 
 

 
  
(1) / (2) Efeito térmico / 
efeito mecânico 
(micromassagem) 

As indicações do gráfico de barras (1) mostram a intensidade ajustada. 
Os programas US 00, US 01, US 02 e US 09 libertam a saída dos ultrassons sem impulsos, pelo 
que têm exclusivamente um efeito térmico. No ecrã de terapia é representado apenas o gráfico de 
barras do efeito térmico. Nos programas pulsáteis, a doseabilidade separada do efeito térmico e da 
micromassagem permite selecionar individualmente se se pretende predominantemente o efeito 
térmico ou antes o efeito mecânico (micromassagem) na terapia por ultrassons. Para alterar a 
razão predefinida de origem de forma individual, o gráfico de barras é ativado diretamente na 
indicação do gráfico de barras. A barra azul na parte inferior da indicação do gráfico de barras (2) 
indica que o gráfico de barras está ativado. 

  
Nota: A doseabilidade separada do efeito mecânico e térmico permite selecionar individualmente se se 

pretende predominantemente o efeito térmico ou antes a micromassagem na terapia por 
ultrassons. 
Para alterar a razão predefinida de forma individual, ative o gráfico de barras pretendido 
diretamente na indicação do gráfico de barras. 
A barra azul por baixo do ponto azul sinaliza que gráfico de barras está ativado. 

  
(3) Modo Representa os parâmetros do atual programa de terapia. São apresentados os seguintes parâmetros  

Dados do transdutor de ultrassons ativo, modo de funcionamento, tempo de impulso, frequência de 
impulso. 
A ativação do botão “Modo” abre a janela dos parâmetros “Ultrassons”. Aqui é possível ativar o 
outro transdutor de ultrassons e alterar os parâmetros definidos pelo utilizador. 
O transdutor de ultrassons, a alteração do modo de funcionamento, a frequência de impulso e o 
tempo de impulso correspondente são selecionados através da ativação dos respetivos botões. 

  
Nota Se a terapia por ultrassons for realizada em água, é necessário alterar a monitorização da 

temperatura do transdutor de ultrassons antes da terapia. 
A ativação do botão “Banho de água” modifica o transdutor de ultrassons para o tratamento no banho 
de água. 

  
(4) Profundidade O gráfico de barras representa a razão de frequência de 0,8 MHz a 2,4 MHz, de forma percentual. 

O ajuste individual realiza-se através das duas teclas de seta à direita, ao lado da janela de 
indicação. 
O manual da terapia contém mais informações. 

  
(5) Acoplamento Indicação do acoplamento. O acoplamento é representado de forma gráfica, com cores diferentes 

em função do valor de acoplamento, e de forma digital em forma percentual. 
  
(6) Start (Iniciar) A ativação do botão inicia a terapia. 
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Arranque do programa O botão “Start” abre a janela “Programas – Eletroterapia”. 
  
Programas Combinado 
 

O botão (1) abre a janela “Programas – Combinado”. 
 

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

linha. 
  
Ecrã de terapia Após a seleção do programa de terapia combinada abre-se o ecrã de terapia. 

 

 
Intensidade 
Ajustar os ultrassons 

 
Ajuste do efeito térmico através do regulador de intensidade esquerdo. 

  
Ajustar a intensidade da 
corrente de estimulação / 
início da terapia 

A terapia combinada é ativada quando se ajusta a corrente de estimulação com o regulador 
de intensidade direito. 
A indicação na barra de estado inferior comuta de “Pronto” para “Ativo”. No gráfico de barras 
esquerdo (1) é indicada a dosagem de ultrassons ajustada e a indicação de acoplamento está 
ativa. No gráfico de barras direito (2) é indicado o fluxo de corrente atual. O tempo de terapia 
é reduzido a cada segundo. 

  
Nota: Na terapia combinada é necessário ter em conta que, por norma, o cabo de elétrodo sob 

tensão (ânodo) está apenas ativo no canal I. 
  
Fim da terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia, o relógio 

indica 00:00. A intensidade decresce automaticamente para zero, a indicação do gráfico de 
barras apaga-se e a indicação de acoplamento está inativa. A indicação na linha de estado 
inferior comuta de “Pronto” para “Ativo”. 

  
Ativação do 
tempo de terapia 

O botão “Start” (3) volta a ativar o tempo de terapia depois do fim da terapia. 

  
Descrição dos elementos 
de comando e botões 

Os elementos de comando e os botões são descritos detalhadamente nos capítulos 8.1 e 8.2. 
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Arranque do programa O botão “Start” abre a janela “Programas – Eletroterapia”. 
  
Janela Vácuo O botão “Vácuo” abre a janela de vácuo. 

 

 
  
Ecrã Vácuo 

 
 

  
Ativar o vácuo base De origem, está ajustado um vácuo base de 16 kPa (3). 

 
O botão Start (4) ativa a sucção dos elétrodos de vácuo. A indicação na linha de estado inferior 
comuta de “Pronto” para “Ativo”. 
 
No gráfico de barras (1) é indicado o valor do vácuo base e o tempo de terapia é reduzido a 
cada segundo. 

  
Ajustar vácuo O vácuo é ajustado através das teclas de seta à direita e esquerda ao lado da janela (2) ou 

através do regulador de intensidade esquerdo. 
Depois de ajustar o vácuo, o gráfico de barras indica o atual valor de vácuo. 

  
Fim do tempo de terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia, o relógio 

indica 00:00, o valor de vácuo decresce automaticamente para zero e a indicação do gráfico de 
barras apaga-se.  
A indicação na barra de estado inferior comuta de “Ativo” para “Concluído”. 

  
Ativação do 
tempo de terapia 

O botão “Start” volta a ativar o tempo de terapia depois do fim da terapia. 

  
Nota: Uma vez que, na maioria dos casos, a unidade de vácuo é utilizada com eletroterapia, o botão 

Pausa não está ativo no modo individual. 
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Descrição dos elementos 
de comando e botões 

 
 
 

 
 

  
(1) Vácuo base (kPa) Indica o vácuo base ajustado de origem. 

Aumento ou redução até 12 kPa do vácuo base através das duas teclas de seta. 
  
(2) Impulso (s) Representa os parâmetros do atual programa. 

 
São apresentados os seguintes parâmetros: 
Modo de funcionamento não pulsátil ou pulsátil com representação do tempo de impulso. 
 
No modo pulsátil, a duração do impulso é ajustada através das duas teclas de seta ao lado da 
janela de indicação. 

  
(3) Vácuo (kPa) Indica o vácuo ajustado. O vácuo é ajustado através das teclas de seta à direita e esquerda. 
  
(4) Start (Iniciar) A ativação do botão ativa o vácuo base para sucção dos elétrodos. 
  
Nota: Até ao ecrã de terapia, o procedimento é idêntico ao procedimento descrito no capítulo 8.1. 

Eletroterapia” 
 

Nota O modo pulsátil é apenas possível com os elétrodos de vácuo grandes. 
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Abrir o menu Vácuo 

 
 
A ativação do campo (1) abre o menu Vácuo (2). 

  
Ecrã de terapia 
 

 
 

  
Selecionar vácuo O vácuo é ajustado através das duas teclas de seta (3). 

 
Depois de se ajustar o vácuo, o gráfico de barras (4) indica o atual valor de vácuo. 

  
Início de terapia 
Eletroterapia 

Com o regular da intensidade através do regulador de intensidade esquerdo (5), a indicação 
na linha de estado inferior comuta de “Pronto” para “Ativo” e a terapia é aplicada. No gráfico 
de barras é indicado o atual fluxo de corrente e o tempo de terapia (6) é reduzido a cada 
segundo. 

  
Fim de terapia 
Eletroterapia 

Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia, o relógio 
indica 00:00, a intensidade decresce automaticamente para zero e a indicação do gráfico de 
barras apaga-se. A indicação na barra de estado inferior comuta de “Ativo” para “Concluído”. 

  
Nota: Depois de decorrido o tempo, é necessário desativar a unidade de vácuo manualmente com 

“Start/Parar” . 
  
Desativação da unidade 
de vácuo 

A unidade de vácuo é desativada com o botão “Start/Parar” (7). 

  
Ativação do tempo de 
terapia 

O botão “Start” volta a ativar o tempo de terapia depois do fim da terapia. 
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Descrição dos 
elementos de comando e 
botões 

 
 

Nota: Depois de ativar o botão “Vácuo” abre-se a janela dos parâmetros. 
  
(1) Start/Parar A ativação do botão ativa o vácuo base para sucção dos elétrodos. A ativação do botão 

desativa o vácuo. 
  
(2) Modo A ativação do botão abre o campo de entrada “Vácuo” para ajustar os parâmetros. 
  
(3) Vácuo O vácuo é ajustado através das duas teclas de seta. 
  
(4) Indicação (kPa) Indicação numérica do vácuo ajustado. 
  
(5) Modo de 
funcionamento 

Indica o modo de funcionamento ajustado. 

  
(6) Gráfico de barras Indica a intensidade ajustada. 
  
Nota: O modo pulsátil é apenas possível com os elétrodos de vácuo grandes. 

 

5 

1 

2 

3 

6 

4 



 Instruções de utilização 
 
9.6 Indicação de utilização do VacoP 9  

 

 
 Página 30  

 

 
 O VacoP, integrado na coluna, inclui um separador de água, que recolhe a humidade libertada 

pelas esponjas, protegendo, assim, o conjunto de vácuo contra a calcificação. 
  
Nota: Antes de esvaziar o separador de água, remova um dos elétrodos de vácuo do tubo flexível. 
  
Esvaziar o separador de 
água 

Esvazie o separador de água abrindo a torneira de descarga.  
Esta situa-se na parte inferior do VacoP.  
Em seguida, volte a fechar a torneira. 
 
 

 
 
Recomendamos o esvaziamento diário do separador de água. 

  
Nota: 
 

Certifique-se de que, depois de fechada, a torneira fica num ângulo de 90° em relação ao 
sentido de fluxo (ver Fig.). 

  
VacoP e modo “DuoStim 
separado” 
 

Uma aplicação de vácuo de circuito duplo não é possível no modo “DuoStim separado”. 
 
No modo “DuoStim separado” está exclusivamente ativo o canal I para a aplicação de vácuo. 
O canal II não pode ser utilizado com aplicação de vácuo. 
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 O menu de indicação destina-se a prestar apoio durante a seleção da terapia. 
  
Indicações A ativação do botão “Indicações” abre o menu “Indicações”. 
  
Nota: O menu “Indicações” disponibiliza duas opções, para selecionar a aplicação pretendida: 

• através da seleção de uma região corporal 
• através de uma lista. 

  

 
 
Seleção da aplicação 
através de região 
corporal 

A ativação do botão (1) abre o menu “Partes do corpo”. 
A seleção da região corporal faz-se clicando no círculo azul (3).  

  
Seleção da aplicação 
através de lista 

A ativação do botão (2) abre um menu em que as regiões de tratamento estão listadas por 
ordem alfabética. 
 

 
 
A seleção é feita mediante introdução de dados no teclado (4). 

  
Nota: Independentemente de a seleção da aplicação ser feita através das regiões corporais ou da 

lista, os passos do programa são idênticos daqui para a frente, pelo que, de seguida, serão 
descritos apenas uma vez. 
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Selecionar quadro clínico Depois de selecionar a região corporal pretendida ou através de seleção na lista (neste caso 
“Ombro”), abre-se a janela (5) com diferentes indicações na região do ombro.  
 

 
 
A seleção do quadro clínico pretendido faz-se diretamente na respetiva linha (neste caso 
Síndrome de ombro-braço). 
 
Em função da aplicação, seguem-se mais opções de seleção. A seleção faz-se diretamente 
na respetiva linha. 

  
Informações de terapia Depois de concluir a seleção, abre-se uma janela com informações de terapia detalhadas e 

uma recomendação de programa. 
 

 
 

  
Selecionar programa de 
terapia 

A ativação do botão “Terapia” abre o menu programa de terapia. 

  
Nota: Os parâmetros dos programas predefinidos podem ser alterados e guardados de forma 

personalizada.  
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Nota: para guardar programas é necessário que o cartão SD esteja inserido corretamente na 
respetiva ranhura. Caso contrário, não é possível guardar programas. 

  
 Os programas também podem ser guardados sem alterações.  

 
O processo da gravação é igual em todas as formas de terapia. Em seguida, é descrito o 
processo da gravação de um programa de eletroterapia. 
 
No ecrã de terapia é possível alterar e guardar os parâmetros dos programas. 

  
Nota: Para além de guardar programas, o ecrã de curvas I/T (diagnóstico de paralisa) permite 

guardar os dados da curva I/T. Estes dados podem ser exportados e importados para o Excel, 
por exemplo, e ser editados individualmente.   

  
Abrir a lista de memória 
e dar nome ao programa 

A ativação do botão “Guardar” abre o teclado para introdução do nome do programa. 
 

 
 

Para dar um nome ao programa estão disponíveis duas opções: 
 
1. Aplicação do nome do programa guardado no campo de entrada. 
2. Introdução de um nome de programa personalizado. A atribuição de um nome de 

programa personalizado realiza-se através do teclado. 
  
Nota: 
 

Antes de introduzir um nome de programa personalizado tem de se apagar o nome de 
programa guardado no nome do programa. 

  
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 “Cancelar” (3) interrompe o processo de gravação.  
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 Na lista dos favoritos/lista de memória estão listados os programas personalizados 
guardados. 
Aqui, estes podem: 
1. ser acedidos para efeitos de terapia ou 
2. ser 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”. 

  
Editar favoritos A seleção do programa a editar faz-se diretamente na linha. 

 

 
 
A ativação do botão (1) permite regressar à lista de favoritos. 
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. 
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 Os programas sequenciais são uma combinação de três programas de eletroterapia, que são 
iniciados automaticamente de forma sequencial. Na família de programas “Correntes para a 
reabilitação desportiva” estão predefinidos de origem diferentes programas. Por norma, estes são 
compostos pelas fases de aquecimento, treino ou fortalecimento e relaxamento. 
 
Além disso, está ainda disponível um programa de programação livre. 

  
Ecrã de terapia 
programa 
pré-programado 

 
 
 

  
Lista de sequências Indicação das três fases do programa sequencial. A fase ativa está representada a azul (1). 
  
Tempo de terapia Para todas as três fases está especificado um tempo de terapia (2). O tempo superior indica o 

tempo remanescente da fase atual. O tempo inferior indica o tempo total remanescente. 
  
Nota: Uma vez que diferentes formas de impulsos e frequências resultam numa diferente perceção da 

corrente, são definidos limiares de intensidade para as sequências individuais antes da terapia. 
  
Sequência 1 
Aquecimento 

A sequência 1 tem o fundo azul, o que indica que está ativa.  
Determinação da intensidade para a sequência 1 através dos dois reguladores de intensidade. 

  
Sequência 2 
Treino 

A seleção da sequência 2 faz-se diretamente na lista (1).  
Após a seleção, a sequência 2 tem o fundo azul, o que indica que está ativa. 
Determinação da intensidade para a sequência 2 através dos dois reguladores de intensidade. 

  
Sequência 3 
Relaxamento 

A seleção da sequência 3 faz-se diretamente na lista (1). 
Após a seleção, a sequência 3 tem o fundo azul, o que indica que está ativa. 
Determinação da intensidade para a sequência 3 através dos dois reguladores de intensidade. 

  
Nota: Com a definição das intensidades, está a decorrer o tempo de terapia das sequências 

individuais. 
Ao selecionar a sequência seguinte, a intensidade predefinida é guardada automaticamente. 

  
Ativação 
sequência 1 

Depois de determinar a intensidade para todas as 3 sequências, ativação da sequência 1 na lista 
(1). Em simultâneo, o tempo de terapia é reposto para os valores predefinidos aquando, e o 
botão "Start" é ativado. 

  
Início da terapia A ativação do botão “Start” (4) inicia a terapia. 

As 3 fases decorrem sequencialmente. A comutação de sequências é indicada por um tom 
acústico. 

  
Fim da terapia Depois de decorrido o tempo de terapia, um tom acústico assinala o fim da terapia. 
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 Na família de programas “Correntes para a reabilitação desportiva é possível definir um programa 
sequencial personalizado quando se seleciona “SR 07” . 

  
Nota: Os programas sequenciais tanto podem ser executados no modo Monostim como no modo Twinstim. 

De origem, o programa sequencial de programação livre vem definido no modo Monostim. Para 
programar um programa Twinstim tem de ser ativado Twinstim no modo de canal. 

  
Ecrã 
definir 
programa sequencial 

 
 

Selecionar sequência De origem, a primeira sequência fica ativa aquando da seleção do programa (1). 
A seleção da sequência pretendida faz-se diretamente na respetiva linha, e esta é representada a 
azul após a ativação. Quando se seleciona a sequência a programar, abre-se o ecrã “Grupos de tipos 
de corrente”. 

  
Selecionar grupo de 
tipos de corrente 

Seleção do grupo de tipos de corrente pretendido. 

  
Selecionar tipo de 
corrente 

Seleção do tipo de corrente pretendido. 

  
Guardar sequência 1 Ao selecionar o tipo de corrente pretendido, este é aplicado ao programa sequencial e guardado no 

local de sequência ativado. 
  
Definir sequência 
2 e 3 

A definição das sequências 2 e 3 realiza-se de acordo com o mesmo procedimento. 

Ecrã 
treino de sequências 
de livre definição 

 
  
Nota: A determinação das intensidades e o início da terapia encontram-se detalhadamente descritos no 

capítulo anterior. 
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Alimentação elétrica 
PhySys 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Alimentação elétrica 
VacoP 

220 – 240 V~ /50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Potência absorvida máx. 150 VA 
  
Potência absorvida 
VacoP 

máx. 50 VA 

  
Classe de proteção I 
  
Fusível de rede 2 x 2,0 A T (PhySys) 

1 x T 200 mA (VacoP) 
  
Peça de aplicação Tipo BF  
  
Modo de funcionamento Modo intervalado - 30 minutos ligado, 10 minutos desligado 
  
Dimensões  
PhySys com coluna A 138 x L 53 x C 52 cm 
PhySys A 30 x L 35 x C 20 cm 
Coluna A 109 x L 53 x C 52 
  
Peso  
PhySys com coluna e 
VacoP 

10,9 kg 

PhySys com coluna 
sem VacoP 

8,9 kg 

Coluna e VacoP 7,8 kg 
PhySys  3,1 kg 
Coluna 5,8 kg 
VacoP 2,2 kg 
  
Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original. 
  
Operação +10 °C até +35 °C, 30 % até 75 % humidade relativa do ar sem condensação com 700 hPa – 

1060 hPa 
  
Armazenamento e 
transporte 

+10 °C até +50 °C, 10 % até 90 % humidade relativa do ar sem condensação com 700 hPa – 
1060 hPa 

  
 Reserva-se o direito a alterações técnicas! 
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Potência 
de saída (máx.) 

Numa resistência de carga de 500 Ohm 

  
Galvanização (mA eff) 80 
  
Correntes 
diadinâmicas (mA eff) 
 

20 

  
Correntes de alta tensão 
(mA pico) 

250 

  
Correntes de frequência 
média 
(mA pico/mA eff) 

140/100 

  
Correntes 
de interferência 
(mA eff) 

100 

  
Corrente de 
microestimulação 
(mA pico) 

2  

  
Correntes de fase 
retangular 
de baixa frequência 
(mA pico/mA eff) 

80/80 

  
Precisão ± 20 % 

  
Peça de aplicação  Elétrodos de corrente de estimulação 

  
Polaridade das correntes Se as correntes apresentarem uma polaridade: Vermelho = positivo (+), 

Preto = negativo (-) 
  
Nota: Tenha em conta que com a crescente impedância do doente, as intensidades de corrente 

baixam. É possível proceder à respetiva leitura no gráfico de barras. 
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Transdutores  
  
Frequência 0,8 MHz e 2,4 MHz 
  
Transdutor de ultrassons 
pequeno 

1 cm² , ERA = 0,67cm² com 0,8 MHz,  
0,65 cm² com 2,4 MHz 

  
Potência máxima 1,0 W com 0,8 MHz, 0,6 W com 2,4 MHz 
  
Níveis de intensidade 0,1 até 1 W/cm² eff. em incrementos de 0,1 W/cm² 
  
Transdutor de ultrassons 
grande 

5 cm², ERA = 2,30 cm² com 0,8 MHz,  
2,38 cm² com 2,4 MHz 

  
Potência máxima 6,9 W com 0,8 MHz, 7,1 W com 2,4 MHz 
  
Níveis de intensidade 0,1 até 3 W/cm² eff. em incrementos de 0,1 W/cm² 
  
Precisão ± 20 % 
  
Formas de ultrassons 1. Ultrassons contínuos 

2. Ultrassons pulsados, frequências de impulso ajustáveis 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz; ciclo de 
serviço 1: 10.............9: 10 

  
Permutabilidade Os transdutores de ultrassons vêm calibrados de origem e podem ser substituídos sem 

problemas. 
  
Peça de aplicação Oscilador transdutor 
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Subpressão 12 – 60 kPa 
  
Modo pulsátil Duração dos períodos 1 a 8 seg ajustáveis em incrementos de 0,5 segundos; ciclo de serviço 

1: 1 
  
Precisão ± 20 % 
  
Peça de aplicação Ventosas de vácuo e esponjas 
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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 ou desinfeção não penetram líquidos no aparelho. 
Não utilize sprays. 
 
- Se, durante a limpeza ou desinfeção, entrar líquido no aparelho, desligue-o de imediato, 
proteja-o contra uma reativação e informe o técnico de assistência. 
 
– 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. 
 
- 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 / cabos Limpeza: em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa 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 todos os cabos 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. 

  
Transdutores Limpeza: proceda conforme especificado em “Caixa”.  
  
 Desinfeção: proceda conforme especificado em “Caixa”.  
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Elétrodos Vaco Limpeza: em caso de sujidade visível, é possível limpar os elétrodos Vaco com produtos de 
limpeza sem álcool convencionais para plásticos. Separe os elétrodos Vaco do tubo para 
elétrodo e vire a ventosa completamente do avesso. Imerja o elétrodo Vaco numa solução de 
limpeza de acordo com os dados do fabricante do agente de limpeza e limpe o elétrodo 
meticulosamente com uma escova dura. Certifique-se de que a ranhura abaixo da placa de 
metal está completamente limpa. Em seguida, enxague com água. 

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

contaminações, recomendamos a realização de uma desinfeção. Para o efeito, consulte o seu 
especialista de higiene. Realize sempre uma limpeza antes da desinfeção. 
 
Os elétrodos Vaco podem ser desinfetados com 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. Imerja os elétrodos Vaco 
completamente no produto de desinfeção e mova-o com cuidado. Certifique-se de que a 
superfície interior e exterior é completamente coberta com o produto de desinfeção.  
Eventualmente, observe também as especificações para a secagem ou a limpeza posterior. 

  
Esponjas / capas de 
esponja 

Limpeza: enxague as esponjas / capas de esponja meticulosamente com água. Não é 
recomendada a utilização de produtos de limpeza, uma vez que permanecem resíduos nas 
esponjas, que podem provocar irritações cutâneas durante a aplicação. Além disso, o material 
pode sofrer danos. 

  
 Desinfeção: para uma desinfeção térmica, ferva as esponjas / capas de esponja durante 10 

minutos ou lave-as (temperatura mín. da água > 95 °C) em água simples sem quaisquer 
aditivos. Desaconselha-se a utilização de produtos de desinfeção, uma vez que os resíduos 
que permanecem nas esponjas podem provocar irritações cutâneas durante a aplicação. Além 
disso, podem danificar o material. 

  

 

Se forem utilizadas soluções inflamáveis para a limpeza e desinfeção, é necessário aguardar o 
tempo necessário para a evaporação da solução 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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Nota generalizada: Os elétrodos têm de ser selecionados e aplicados de forma rigorosa. No modo de 
funcionamento com corrente constante é necessário assegurar um contacto eficiente e 
homogéneo com a pele. Uma redução da área de contacto pode resultar em parestesia no 
doente.  
Antes do tratamento, é necessário inspecionar e, eventualmente, limpar a pele, se o doente 
estiver transpirado ou se tiverem sido aplicadas pomadas. Pele inflamada, pequenas feridas 
ou fissuras são cobertas com vaselina ou pasta de óxido de zinco. Também é necessário 
prestar especial atenção no caso de cicatrizes recentes. 

  
Elétrodos descartáveis O elétrodo descartável autoaderente permite uma aplicação confortável e rápida. A utilização 

única permite uma aplicação higiénica. Três tamanhos terapêuticos eficazes permitem uma 
terapia personalizada, ajustada ao quadro clínico. 
Os elétrodos descartáveis são particularmente adequados para a terapia com correntes 
bipolares; para a terapia com correntes de impulso monopolares ou correntes com uma 
componente galvânica os elétrodos descartáveis devem ainda ser aplicados sobre uma 
esponja húmida.  
O PhySys permite a ligação com grampo de cabo isolado de todos os elétrodos 
convencionais na eletroterapia. 

  
Nota: O elétrodo descartável destina-se à utilização única e pode ser descartado sem problemas 

com o lixo doméstico. 
A utilização repetida de um elétrodo descartável pode ser perigosa para o doente.  

  
 Para aplicações em superfícies particularmente grandes estão ainda disponíveis elétrodos de 

placa e elétrodos de borracha, para além dos elétrodos descartáveis.  
 
Tal como no elétrodos descartável, a ligação elétrica faz-se com as pinças de aperto de 
cabos de elétrodos. Fixar as pinças no elétrodo de placa totalmente inserido na capa de 
esponja. 

  
Elétrodos de borracha Os elétrodos de borracha são adequados para a terapia com correntes bipolares; na 

aplicação de corrente galvânica pura, correntes com uma componente galvânica ou impulsos 
de longa duração, é necessário ter em conta que a eliminação de carbono, normal nestas 
condições, resulta numa redução da condutividade.  

  
Elétrodos de placas de 
estanho 

Elétrodos de placas de estanho de grande superfície são adequados para a terapia com 
corrente galvânica pura (galvanização, iontoforese). 

  
Capas de esponja e 
esponjas 

Tanto os elétrodos de borracha como os elétrodos de placas de estanho têm de ser sempre 
colocados sobre uma base húmida. Para os elétrodos de borracha recomenda-se a utilização 
de capas de esponja, para os elétrodos de placas de estanho recomenda-se a utilização de 
esponjas com uma espessura mínima de 1 a 2 cm. Para humedecer as esponjas recomenda-
se água da torneira; água destilada não é adequada devido à sua má condutividade.  
Ao contrário dos práticos elétrodos descartáveis autoaderentes, os elétrodos de borracha e os 
elétrodos de placas de estanho têm de ser fixados. Para o efeito servem tiras de velcro ou 
bandas de borracha perfurada. 
 
Inserir os elétrodos totalmente nas capas de esponja e colocá-los com uma pressão ligeira, 
até ficarem perfeitamente ajustados ao corpo. As bandas de fixação não devem deixar sulcos. 
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 Os produtos ostentam a marca CE 
 

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

  
Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Itens fornecidos Sistema PhySys completo, composto por: 

Unidade de eletroterapia e terapia por ultrassons, VacoP e coluna 
N.º artigo*  
 2 cabos de doente 

 1 par de cabos de elétrodos, cinzentos, incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo 
vermelha 

 1 par de cabos de elétrodos, brancos, incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo 
vermelha 

  
 1 transdutor de ultrassons 28 mm 
  
 1 par de tubos para elétrodos Vaco, vermelho, 1,60 m comprimento 
 1 par de tubos para elétrodos Vaco, preto, 1,60 m comprimento 
 2 pares de elétrodos Vaco, ø 90 mm, com esponjas, de fecho automático 
 2 pares de elétrodos Vaco, ø 60 mm, com esponjas, de fecho automático 
  
 1 bandeja de acessórios para coluna 
  
 1 cabo de alimentação, angular 
  

 1 instruções de utilização 
  

Itens fornecidos Aparelho de mesa PhySys, composto por: 
Unidade de eletroterapia e terapia por ultrassons 

N.º artigo*  
 2 cabos de doente 
 1 par de cabos de elétrodos, cinzentos, incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo 

vermelha 
 1 par de cabos de elétrodos, brancos, incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo 

vermelha 
  
 1 transdutor de ultrassons 28 mm 
 1 suporte para transdutor 
  
 1 cabo de alimentação, angular 
  

 1 instruções de utilização 
* números de artigo ver 
também as páginas 
seguintes 

 

 
 
Itens fornecidos Coluna 
N.º artigo*  
 1 bandeja de acessórios 
 3 fundos amovíveis 
  
Itens fornecidos VacoP (apenas possível como módulo de inserção na coluna) 
N.º artigo*  
 1 par de tubos para elétrodos Vaco, vermelho, 1,60 m comprimento 
 1 par de tubos para elétrodos Vaco, preto, 1,60 m comprimento 
 2 pares de elétrodos Vaco, ø 90 mm, com esponjas, de fecho automático 
 2 pares de elétrodos Vaco, ø 60 mm, com esponjas, de fecho automático 
  
* números de artigo ver 
páginas seguintes 
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Acessórios  
N.º artigo  
  
95800610 Base pivotante, rotativa 
117* Cabo de alimentação, angular, 3 m 
10101829 Instruções de utilização 
  
Nota: As informações sobre a aplicação e operação dos programas de terapia e diagnóstico de 

paralisa estão disponíveis num documento separado.  
Este pode ser encomendado, a qualquer momento, junto do representante de vendas. 

  
  
 Eletroterapia 
155 Cabo de doente PhySys SD 
124 1 par de cabos de elétrodos, cinzentos 

incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo vermelha 
150 
 

1 par de cabos de elétrodos, brancos 
incl. 1 pinça crocodilo preta e 1 pinça crocodilo vermelha 

31100146 Pinça crocodilo vermelha 
31100147 Pinça crocodilo preta 
87200120 Elétrodos descartáveis, pequenos 
87200140 Elétrodos descartáveis, médios 
87200130 Elétrodos descartáveis, grandes 
87200110 Elétrodos descartáveis, redondos 
43 Elétrodo de placa em estanho puro, 90x120 mm 
96 Esponja para iontoforese, 160x120x19 mm  
212 Película de membrana para iontoforese, 180x120 mm, 1000 unidades 
44 Elétrodo de borracha 50x50 mm, 1 par 
97 Capa de esponja 70x75 mm, 1 par 
46 Elétrodo de borracha 100x50 mm, 1 par 
98 Capa de esponja 89x125 mm, 1 par 
232 Elástico 60 cm 
233 Elástico 120 cm 
230 Fita velcro 60 cm comprimento 
231 Fita velcro 120 cm comprimento 
  

 
* Cabo padrão. Estão disponíveis outras variantes de fichas específicas dos países.  
Se for necessário dirija-se ao seu revendedor. 
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Acessórios  
N.º artigo  
 Terapia por ultrassons 
4200 Transdutor 0,8 e 2,4 MHz, branco, ø 28 mm, SD Edition 
4220 Transdutor 0,8 e 2,4 MHz, cinzento, ø 13 mm, SD Edition 
65801010 Suporte para transdutor PhySys bandeja de mesa 
6 Sonogel, Sono Plus frasco de 0,5 l 
  
 VacoP 
95* Esponja para elétrodo Vaco, grande, 90 mm 
94* Esponja para elétrodo Vaco, pequena, 60 mm 
72 Elétrodo Vaco, ø 90 mm, de fecho automático 
71 Elétrodo Vaco, ø 60 mm, de fecho automático 
164 Tubo para elétrodos Vaco, vermelho, 2,1 m comprimento 
165 Tubo para elétrodos Vaco, preto, 2,1 m comprimento 
  
  
 Coluna PhySys 
66890317 Placa para transdutor em vidro coluna PhySys 
66890010 Placa de vidro em cima coluna PhySys 
66890110 Placa de vidro no meio coluna PhySys 
66890210 Placa de vidro em baixo coluna PhySys 
80400756 Rolo plástico duplo ø 75 mm, cinzento 11x 22 mm 
  
  
 * Encomenda mínima por tamanho: 4 unidades 
  
 Por motivos de segurança, utilize apenas acessórios originais, caso contrário não é possível 

assegurar o funcionamento correto. 
 

 Reserva-se o direito a alterações! 
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 O aparelho pode ser aplicado em combinação com o VacoP. Observe as instruções de 

utilização do aparelho. 
 
Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações e, assim, operar um sistema 
médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade. 
 
Se forem combinados aparelhos observe as especificações da norma DIN EN 60601-1. 
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 O PhySys é fabricado conforme as prescrições de segurança EN 60601-1.  

 
Enquanto fabricante, a Zimmer MedizinSysteme GmbH 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 GmbH, 
• o utilizador tiver confirmado a segurança funcional e as corretas condições de 

funcionamento antes da utilização do aparelho, 
• antes de cada aplicação, o transdutor de ultrassons, os cabos e os conectores forem 

controlados quanto a danos (por ex. fissuras) que possam afetar a segurança do 
aparelho, 

• 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. 

  

 

Os fusíveis e outras peças de substituição podem apenas ser substituídos por técnicos de 
assistência com a devida formação. 
A substituição da bateria de lítio por pessoas sem as competências necessárias pode provocar 
situações de perigo. 

  

 

O serviço de assistência pode apenas ser realizado, em exclusivo, por pessoal com a devida 
formação. Todas as instruções para o serviço de assistência podem ser consultadas no 
manual de serviço PhySys ou ser solicitadas junto do fabricante. Mediante pedido, a Zimmer 
MedizinSysteme disponibiliza esquemas de circuitos, listas de componentes, descrições, 
instruções de calibração e outros documentos. 
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 Depois de ser ligado, o PhySys 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 para todos os três modos de 
funcionamento. 

  
 Estes testes devem ser realizados mensalmente ou quando se duvide da operacionalidade 

correta do aparelho: 
  

Corrente de estimulação Selecionar o programa GA 00. Ligar as pinças crocodilo ao dummy. 
Com a intensidade máxima, o gráfico de barras tem de estar completamente preenchido. 
Realize o teste sequencialmente com ambos os canais. 

  
Ultrassons Selecionar o transdutor de ultrassons e cobrir a superfície do mesmo com gel de 

acoplamento. Com uma intensidade reduzida e no início da terapia, o acoplamento indicado 
tem de exceder os 90 %. 
Realize o teste sequencialmente com ambos os transdutores. Em seguida, limpar o 
transdutor de ultrassons. 

  
Vácuo Remova os elétrodos de sucção dos tubos do Vaco. Ligue os tubos do Vaco ao dummy. 

Selecionar o Vaco e estabelecer o vácuo base. Tem de existir uma indicação visível no 
gráfico de barras. 

  
Elétrodos Vaco Virar os elétrodos Vaco do avesso, de forma que a superfície dos mesmos deixe de estar 

envolvida pela borda de borracha e gerar vácuo. 
O VacoP tem de manter o vácuo. 

  
Nota: Depois de terminar o teste funcional, desligar o PhySys. 

 
Se, em seguida, pretender realizar logo uma terapia, ajuste os parâmetros de tratamento 
pretendidos e prossiga conforme descrito no capítulo 8. 
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 O aparelho PhySys e o VacoP opcional constam no Anexo 1 do MPBetreibV (regulamento 

relativo à aplicação e exploração de dispositivos médicos). Observe as medidas daí 
decorrentes. 
 
Os aparelhos não constam do Anexo 2 do MPBetreibV (regulamento relativo à aplicação e 
exploração de dispositivos médicos). 
 
Na Alemanha, tem ainda de ser observado o seguro de acidentes obrigatório (DGUV) 
(Regulamento 3 – Sistemas e equipamentos elétricos) na respetiva versão em vigor. 

  
Nota: Estas indicações aplicam-se à utilização dos aparelhos na Alemanha. Observe as prescrições 

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. 
Verificação do cabo de alimentação quanto a danos, eventualmente substituir o cabo por um 
cabo equivalente. 
Verificar a rede de corrente e a tomada e, eventualmente, pedir a especialistas (eletricistas) 
que reparem avarias na rede ou nas tomadas. 

  
 
 
 
 
 

 

Possível causa 2: fusível de rede (PhySys) 
Resolução causa 2: verificação do 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. 

  
O transdutor de 
ultrassons não é detetado  

Possível causa 1: não está ligado nenhum transdutor de ultrassons 
Resolução causa 1: verificar a ligação do transdutor de ultrassons, eventualmente, ligar o 
transdutor de ultrassons. 

  
 Possível causa 2: defeito no transdutor de ultrassons 

Resolução causa 2: informe a assistência / o Serviço de Apoio ao Cliente. 
  
Não são libertados 
ultrassons 

Possível causa 1: selecionado um transdutor de ultrassons errado (com dois transdutor 
conectados) 
Resolução causa 1: verifique que transdutor de ultrassons está ativo. Eventualmente, comute 
para o transdutor de ultrassons pretendido (ver capítulo 8.2). 

  
A aplicação DuoStim não 
é possível 

Possível causa 1: os elétrodos Vaco estão ligados ao canal II. 
Resolução causa 1: no modo “DuoStim separado” não é possível uma aplicação de vácuo de 
circuito duplo, está exclusivamente ativo o canal I. Utilize o canal I para a aplicação dos 
elétrodos Vaco. 

  
Sem subpressão (VacoP) 
– sistema não estanque 

Possível causa 1: o elétrodo de sucção não está aplicado corretamente 
Resolução causa 1: verificar a aplicação do elétrodo e colocá-lo de novo, se necessário. 

  
 Possível causa 2: torneira de descarga do separador de água não fechada 

Resolução causa 2: controlar a torneira de descarga no separador de água. A torneira de 
descarga tem de voltar a ser fechada após o esvaziamento. 

  
 Possível causa 3: tubo do Vaco obstruído. 

Resolução causa 3: verificar a permeabilidade do tubo Vaco. Para o efeito, retirar o elétrodo 
Vaco e tapar a abertura do tubo com o dedo. Se for aspirado nenhum vácuo, remover e 
substituir o tubo. 

  
 Para além dos erros descritos acima, o aparelho pode ainda apresentar as seguintes 

mensagens de erro. 
  



 Resolução dos erros  
Mensagens de erro 
Eliminação 19  

 

 
 Página 53  

 

Controlo dos cabos No visor aparece a mensagem de erro “Controlo dos cabos”. 
 
Na terapia com corrente de estimulação no modo de corrente constante significa: 
Interrupção do circuito elétrico do doente. 
Por norma, esta mensagem remete para elétrodos que se soltaram, sujidade nas pinças de 
elétrodos, um cabo de doente com defeito ou um fusível de doente com defeito. Depois de 
eliminar a causa, apagar a mensagem confirmando com “OK”. 

  
Sobrecorrente No visor aparece a mensagem de erro “Sobrecorrente! (proteção do doente)”, 

 
que significa um aumento da corrente máxima permissível. Por norma, o aumento de corrente 
no modo constante remete para um defeito no aparelho, enquanto o aumento de corrente no 
modo de tensão constante pode ocorrer devido a uma alteração da resistência do doente (por 
ex. pele húmida). 
 
Apagar a mensagem confirmando com “OK”. 
Se a mensagem de erro voltar a ser exibida, informar o Serviço de Apoio ao Cliente. 

Cartão SD No visor aparece a mensagem de erro “Erro ao abrir um ficheiro”. 
 
Esta mensagem aparece quando se tem de aceder aos ficheiros que estão guardados no 
cartão SD. Insira o cartão e confirme com “OK”. 

  
 No visor aparece a mensagem de erro “Não foi encontrado nenhum cartão SD”. 

 
Esta mensagem aparece  
• quando são guardados programas na lista dos favoritos ou lista de memória e não está 

inserido nenhum cartão SD, 
• quando se pretende abrir a lista dos favoritos ou lista de memória e não está inserido 

nenhum cartão SD, 
 
Insira o cartão e confirme com “OK”. 

  
Anomalia No visor aparece a mensagem de erro “Erro no autoteste”. 

 
Às vezes, o erro pode ser resolvido desligando o aparelho, aguardando 5 segundos e 
voltando a ligar o aparelho. Caso contrário, é necessário informar o Serviço de Apoio ao 
Cliente. 
 
Este pode ser contactado através do representante de vendas competente ou através da 
central em Neu-Ulm. 

  
 O aparelho só pode ser devolvido à fábrica na embalagem original. 
  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

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

eliminado através da fábrica em Neu-Ulm. 
 
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 PhySys, 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 PhySys 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 PhySys destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético, conforme o descrito abaixo. O cliente ou o 
utilizador do PhySys tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Medições das emissões de interferências Conformidade Ambiente eletromagnético - Diretriz 

Emissões de alta frequência conforme CISPR 11 Grupo 2 O PhySys utiliza energia de AF em exclusivo 
para o seu funcionamento interno. 
Consequentemente, as suas emissões de AF 
são muito reduzidas e é improvável que 
dispositivos eletrónicos adjacentes sofram 
interferências. 

Emissões de alta frequência conforme CISPR 11 Classe B O PhySys destina-se à utilização em todas as 
instalações, inclusive áreas residenciais que 
estejam ligadas diretamente à rede de 
alimentação pública, que alimente também 
edifícios utilizados para fins residenciais. 

Emissões harmónicas conforme CEI 61000-3-2 Classe A 

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

Em conformidade 

Tabela 201 conf. EN 60601-1-2:2006-10 
 
O aparelho não deve ser utilizado nas imediações diretas de outros aparelhos nem ser empilhado com outros aparelhos. Se 
a utilização nas imediações de outros aparelhos ou o empilhamento com outros aparelhos for necessário, o aparelho deverá 
ser observado, para verificar o devido funcionamento nesta disposição. 
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Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O PhySys destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou o utilizador 
do PhySys tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de 
resistência a 
interferências 

CEI 60601 - Nível de teste Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - 
Diretrizes 

Descarga de 
eletricidade 
estática (DEE) 
conforme CEI 
61000-4-2 

± 6 kV descarga de contacto 
 
± 8 kV descarga de ar 

± 6 kV descarga de contacto 
 
± 8 kV descarga de ar 

Os pisos devem ser de madeira ou 
betão, ou ser revestidos com material 
cerâmico. Se o piso estiver revestido 
com material sintético, a humidade 
relativa do ar mínima tem de ser 30 %. 

Interferências 
elétricas 
transitórias 
rápidas/bursts 
conforme CEI 
61000-4-4 

± 2 kV para cabos de 
alimentação 
 
± 1 kV para cabos de entrada 
e saída 

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

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

Sobretensões 
(picos) 
conforme CEI 
6100-4-5 

± 1 kV tensão diferencial 
 
± 2 kV tensão comum 

± 1 kV tensão diferencial 
 
± 2 kV tensão comum 

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

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

<5 % UT 
(>95 % queda da 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 PhySys precisar de 
um funcionamento contínuo mesmo 
quando ocorrem falhas na 
alimentação elétrica, recomenda-se 
que o PhySys seja alimentado através 
de uma fonte de alimentação 
ininterrupta ou uma bateria. 

Campo 
magnético da 
frequência de 
alimentação 
(50/60 Hz) 
conforme CEI 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência 
de rede deveriam corresponder aos 
valores típicos, existentes em 
ambiente empresariais ou 
hospitalares. 

Nota: A UT é a tensão alternada de rede antes da aplicação dos níveis de teste. 
Tabela 202 conf. EN 60601-1-2:2006-10 
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As características de desempenho essenciais do PhySys são: a emissão sem interferências de corrente de estimulação e 
ultrassons, em combinação com a unidade de vácuo, bem como subpressão com os parâmetros ajustados e uma operação 
sem interferências de todas as funções. 
 
 
Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O PhySys destina-se ao funcionamento em ambientes eletromagnéticos, conforme descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do 
PhySys tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de 
resistência 
a interferências 

CEI 60601-Nível de 
teste 

Nível de confor- 
midade 

Ambiente eletromagnético - Diretrizes 

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

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

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

Dispositivos rádio transportáveis e móveis não 
devem ser utilizados em distâncias 
inferiores até ao PhySys, 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= 0,35 √P para 80 MHz até 800 MHz 
 
d= 0,7 √P para 800 MHz até 2,5 GHz 
 
com P como potência nominal do emissor em Watt 
(W) conforme os dados do fabricante do emissor e 
d como distância de proteção recomendada em 
metros (m). 
 
A intensidade de campo dos emissores rádio fixos 
deverá, em todas as frequências, ser inferior ao 
nível de conformidadeb, de acordo com uma 
análise no locala. 
 
É possível que ocorram interferências nas 
imediações de aparelhos que ostentem o seguinte 
pictograma: 
 

 

OBSERVAÇÃO 1 No caso de 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais elevada. 
OBSERVAÇÃO 2 Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação das variáveis eletromagnéticas 
é influenciada pelas absorções e reflexos dos edifícios, objetos e pessoas. 
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a A intensidade de campo dos emissores fixos como, por exemplo, estações base de radiotelefone e equipamento 
de rádio terrestre móvel, estações de radioamador, emissores AM e FM e emissores televisivos não podem, teoricamente, 
ser predeterminados com precisão. Por forma a determinar o ambiente eletromagnético no que respeita os emissores fixos, 
deverá ser ponderado um estudo dos fenómenos eletromagnéticos do local. Se a intensidade de campo medida no local 
onde se utiliza o PhySysexceder os níveis de conformidade referidos acima, o PhySys 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 PhySys. 
 
b Acima da gama de frequências de 150 kHz até 80 MHz a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m. 

Distâncias de proteção recomendadas entre aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis e móveis e o 
aparelho PhySys  

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

 
Potência nominal do emissor 

W 
A distância de proteção depende da frequência de emissão 

m 

150 kHz até 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz até 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz até 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

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

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

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

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