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Parte frontal  
do aparelho 
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Lado posterior  
do aparelho 
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 21 Tomada para fio eléctrico 
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16 Capa protectora de silicone 
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 Este Manual de instruções é considerado parte integrante do aparelho. A sua observação 

exacta é pressuposto para a utilização conforme o fim a que se destina  o aparelho e o seu 
correcto manuseamento, assim como para a segurança daí dependente para o doente e o 
utilizador.  

 
 Este Manual deve ser guardado com o aparelho para permitir o seu acesso a qualquer 

momento às pessoas encarregadas da utilização do aparelho. 
 
 Este Manual contém instruções gerais de segurança, utilização, manutenção e limpeza para o 

proprietário e o utilizador do aparelho de terapia por ondas de choque enPlus. 
 
A actualidade deste Manual de instruções corresponde ao momento da sua impressão. As 
exigências relativas ao produto e à técnica terapêutica estão sujeitas a uma constante 
mudança, pelo que nos reservamos o direito de proceder a alterações técnicas e construtivas. 
 
Para poder garantir um funcionamento seguro e bem sucedido,  queira respeitar todas as 
instruções e informações constantes neste Manual. 
 
Como proprietário de observar as instruções e medidas de precaução para aparelhos eléctricos 
de terapia por ondas de choque radiais (balísticos). 
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 enPuls – Sinopse 

 
 
 

1. 

   
   
O que é o enPuls? Um aparelho de terapia por ondas de choque inovador e extremamente 

moderno. 
   
Terapia por ondas  
de choque 

A terapia por ondas de choque radiais, balísticas, é um processo 
extremamente versátil destinado ao tratamento de problemas ortopédicos 
superficiais, até ao tratamento miosfascial de pontos dolorosos ("trigger 
points"). 

   
O que faz o  
enPuls? 

A produção de ondas de choque mediante uma peça de mão ergonómica, 
assim como a distribuição de ondas de choque através de aplicadores 
especiais. 
Com o enPuls pode conseguir-se uma profundidade máxima de penetração de 
aprox. 35 mm no tecido humano. 

   
Como se produzem 
as ondas de choque 
no enPuls? 

Na extremidade posterior da peça de mão é produzido um campo magnético 
através de uma bobina.  
Este campo acelera uma bala esférica que choca, na parte da frente da peça 
de mão, contra a cabeça aplicadora, produzindo ondas de choque que se 
difundem radialmente no tecido. 

   
Quais as vantagens 
do enPuls? 

Um grande visor com apresentação de todos os parâmetros relevantes para a 
terapia e uma navegação no menu clara e simples proporcionam máximo 
conforto ao utilizador. 
 
Diferentes frequências e aplicadores permitem uma terapia individualizada, 
adaptada ao estado de cada doente. 
 
A sua construção leve e compacta permite a utilização num espaço muito 
reduzido. 

 
   
Nota: A utilização do aparelho está reservada a círculos médicos especializados 

(por ex. médicos, terapeutas, auxiliares paramédicas). 
 
O enPuls foi construído exclusivamente para o tratamento de problemas 
ortopédicos superficiais em pessoas e animais. 
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 Explicação dos ícones e símbolos 

 
 
 

2. 

   
   
Perigo / Aviso 
 

 

Neste Manual de instruções, este símbolo significa 
Perigo / Aviso. 

 

   
   
Atenção 
 

! 
Neste Manual de instruções, este símbolo significa 
"Atenção" face a possíveis danos materiais. 

   

 

 
Tomada para ligação da peça de mão.  

   

 

 
Tomada de ligação para o pedal de comando. 
 

 

   

 

 
Seguir o Manual de instruções.  

   

 
 

 
Nível de protecção contra choques eléctricos: equipamento tipo B 

   
 Valor de fusíveis acessíveis  
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 Breves instruções para a colocação em 

funcionamento do sistema 
 
 

3. 

   
Nota: 
 

Preste atenção para que o interruptor principal do aparelho 
se encontre na posição “0“. 

   
Montagem do fio 
eléctrico 

Ligue o fio eléctrico à tomada prevista para o efeito no aparelho e ligue o cabo 
à rede. 

   
Montagem da 
peça de mão 

Ligue a peça de mão à tomada prevista para o efeito no aparelho. 
   
Montagem do 
pedal de comando 

Ligue o pedal de comando à tomada previsto para o efeito no aparelho. 
   
Ligar o aparelho Ligue o aparelho com o interruptor basculante (I).  
   
Regular 
os parâmetros de 
tratamento 

Regule a frequência, o nível de energia e o modo do contador pretendidos 
segundo os critérios terapêuticos. 

 
   
Colocar a peça de 
mão /  
aplicador 

Coloque a peça de mão no ponto / campo de tratamento seleccionado. Para 
evitar fricção na pele, pode aplicar previamente, se necessário, loção na área 
a tratar. 

   
Nota: Na aplicação de loção enPuls, a cabeça aplicadora tem de ser coberta com a 

capa protectora de silicone. 
   
Início da terapia A terapia é iniciada através da activação do pedal de comando.   
   
Nota A activação das ondas de choque com o pedal de comando só deve ser 

efectuada depois de aplicar a peça de mão no doente. 
   
Fim da terapia A terapia interrompe-se e/ou termina-se através da desactivação do pedal de 

comando. 
   
Nota: O doente deve ser atentamente observado durante a terapia, devendo corrigir-

se e interromper-se o tratamento se ocorrerem problemas. 
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 Colocação em funcionamento 

Teste de funcionamento 
 
 

4. 

   
 Colocação em funcionamento  
   
Nota 
 

 

Para colocar o aparelho em funcionamento, deve removê-lo da mala de 
transporte e colocá-lo sobre uma superfície adequada e estável. Não está 
previsto o seu funcionamento dentro da mala. 

 
   

 

Certifique-se de que o interruptor principal do aparelho 
se encontra na posição “0“. 

   
Nota Antes da ligação do fio eléctrico, verifique se está disponível uma tomada 

adequada que corresponda às especificações e se existe a tensão de rede 
correcta. Após a montagem por um técnico especializado, de uma ficha ou de 
um adaptador eventualmente exigido no país de utilização, ligue o fio eléctrico 
ao aparelho e à tomada. 

 
   
Montagem do fio 
eléctrico 

Ligue o fio eléctrico à tomada prevista para o efeito (21) no aparelho e ligue o 
fio à rede. 

   
Montagem da 
peça de mão 

Ligue a peça de mão à tomada prevista para o efeito (23) no aparelho. 
Pouse a peça de mão. 

   
Montagem do 
pedal de comando 

Ligue o pedal de comando à tomada prevista para o efeito (22) no aparelho.  
Coloque o pedal de comando no solo. 

   
Nota A ficha do pedal de comando e da peça de mão têm uma marcação de seta. 

Durante a ligação, esta seta tem de estar exactamente voltada para cima. A 
ficha, quando correctamente alinhada, pode ser facilmente inserida na 
tomada. Caso necessário, rode a ficha até que seja fácil inseri-la. Em caso 
algum a ficha deve ser inserida com violência na tomada numa posição 
diferente à indicada. 
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 Colocação em funcionamento 

Teste de funcionamento 
 
 

4. 

   
Nota: Certifique-se de que uma cabeça aplicadora se encontra acoplada à peça de 

mão e que esta está total e correctamente enroscada.  
 

   
Ligar o aparelho Ligue o enPuls com o interruptor basculante (I).  
   
Teste do sistema Após a ligação, o enPuls efectua um teste ao sistema e, após a sua conclusão 

bem sucedida, está pronto para ser utilizado. 
   
 Teste de funcionamento  
   
Execução Pressione ligeiramente o pedal de comando – o ventilador e o gerador de 

ondas de choque arrancam de imediato, tendo o gerador de ondas de choque 
de trabalhar na frequência exibida no visor (5 Hz como valor original). 

   
Nota: Após a conclusão do teste, desligue o aparelho no interruptor principal. 

 
Se, a seguir ao teste, proceder imediatamente a uma terapia, regule os 
parâmetros de tratamento pretendidos e prossiga como descrito no capítulo 3. 
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 Descrição das funções 

 
 
 

5. 

   
 
Contador de ondas 
de choque 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
O contador central (3), apresentado no visor, faz a contagem no modo pré-
configurado, bem como após uma reposição a zero (5), dos choques emitidos 
até um máx. de 9999, reiniciando depois em zero. A contagem é sumativa. O 
contador conta por ordem crescente durante todo o tempo que a onda de 
choque é activada através do pedal de comando (18), parando quando o pé é 
removido do pedal. Quando é novamente accionado, a contagem é retomada 
a partir do ponto onde parou o contador. 
 
Com a tecla (5) coloca-se o contador a zeros sempre que se desejar. 
 
Com a tecla (4) pode inverter-se o sentido da contagem e pode fazer-se uma 
pré-selecção em intervalos de 100. Cada vez que a tecla é pressionada, a pré-
selecção aumenta em 100 choques. Ao activar-se agora o pedal de comando 
(18), o número de choques é contado em sentido regressivo até o contador 
atingir o zero. O sistema pára nessa altura e tem de ser novamente activado. 
 

 
Selecção da 
frequência 

 
 
 
 
 
 
Com a tecla (7) pode regular-se a frequência da onda de choque. A função só 
está disponível quando a onda de choque não está activada. Para a selecção 
está disponível um programa “burst” de 9 impulsos, bem como outros 4 
programas com as frequências 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz e 16 Hz. Cada vez que a 
tecla é pressionada, o sistema salta para um nível superior. Não é possível 
uma regulação contínua. 
 
A frequência que se pode seleccionar depende do nível de energia 
seleccionado. A frequência de 16 Hz só está disponível nos três primeiros 
níveis de energia. No nível de energia mais elevado, a frequência máxima 
regulável é de 10 Hz.  
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 Descrição das funções 

 
 
 

5. 

   
Níveis de energia 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
O nível de energia, isto é, a intensidade de impacto do gerador de ondas de 
choque na peça de mão pode ser regulado em 4 níveis fixos com a ajuda da 
tecla (9). A função só está disponível quando a onda de choque não está 
activada. A quantidade de energia emitida e transmitida à cabeça aplicadora 
por cada choque corresponde a: 
 
Nível 1:   60 mJ 
Nível 2:   90 mJ 
Nível 3: 120 mJ 
Nível 4: 185 mJ 

 
   
 Nota: O nível seleccionado define sempre a intensidade do choque emitido pelo 

gerador de ondas de choque, que, de seguida, é transferida às cabeças 
aplicadoras.  
 
Uma vez que, do lado de aplicação no doente, estas possuem superfícies de 
contacto de tamanhos diferentes, a quantidade de energia é distribuída com 
maior ou menor intensidade.  Isto influencia a eficácia do tratamento e, por 
isso, tem de ser tido em consideração. 
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 Instruções de utilização gerais 

 
 
 

6. 

   
Para o utilizador 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
O enPuls trabalha com energia mecânica.  
 

A energia é transferida para o doente através de uma peça de mão que, regra 
geral, é segurada com uma mão. 
 
Para tal, a peça de mão é colocada na área ou no ponto a ser tratado, com a 
cabeça aplicadora segurada verticalmente. 
 

Enquanto a onda de choque está activada, pode trabalhar-se tanto fixamente 
num ponto como de forma dinâmica sobre uma área. 
Para diminuir uma irritação da pele, recomenda-se a aplicação de um loção 
enPuls disponível como acessório. 
 

Devido ao peso da peça de mão, normalmente não é necessário exercer 
pressão sobre a superfície / o ponto a ser tratado. 
A peça de mão é colocada e é mantida em posição com a mão sem exercer 
pressão. 
Se necessário, pode exercer-se pressão no sentido do tecido e pode variar-se 
o ângulo de incidência. 

 
Nota: ! Em caso de aplicação de loção enPuls, a cabeça aplicadora tem de ser 

coberta com a capa protectora de silicone. 
 

   
Nota Apesar de a peça de mão estar equipada com um elevado amortecimento 

próprio através do seu peso e do modo de construção, a mão do utilizador 
pode ficar exposta a um elevado esforço devido às vibrações.  
 
Medidas de protecção recomendadas: 
- Limitação da duração do esforço 
- Apoio passivo 
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 Instruções de utilização gerais 

 
 
 

6. 

 
Peça de mão A peça de mão (10) inclui o gerador de ondas de choque, um ventilador para 

dissipação do calor e o encaixe para as diferentes cabeças aplicadoras. Está 
ligada ao aparelho de comando (1) por um cabo em espiral extensível. 

 
   

Nota ! 
O gerador de ondas de choque integrado na peça de mão é uma peça de 
desgaste que tem de ser substituída após um determinado período de 
utilização, visto que a sua funcionalidade diminui progressivamente. 
 
A Zimmer MedizinSysteme GmbH garante uma utilização ilimitada de, pelo 
menos, 2 milhões de choques por cada gerador de ondas de choque. 
 
O desgaste do gerador de ondas de choque varia. Dependendo da potência e 
da frequência podem, por vezes, ser emitidos muito mais de 2 milhões de 
choques. 
 
No capítulo 7 estão descritas mais informações sobre a necessidade de 
substituição do gerador de ondas de choque. 
 

   

 

Para trabalhar com a peça de mão num doente, é absolutamente necessário 
enroscar firme e completamente uma das cabeças aplicadoras na peça de 
mão. 
 
O cabo em espiral não deve ser esticado para além do seu comprimento 
máximo e tem de ser protegido de entalões ou outros danos mecânicos. 
 
Para evitar uma acumulação de calor na peça de mão, é impreterível garantir 
que os orifícios de ventilação em cima e, sobretudo, em baixo na peça de mão 
não estejam tapados pela mão que a segura ou por outros objectos. 

   
Aparelho /  
peça de mão em 
“stand-by” 

O ventilador integrado na peça de mão é iniciado ao accionar-se o pedal de 
comando e pára automaticamente 3 minutos após o final da activação. 
 
A unidade de comando passa automaticamente para o modo de “stand by” 10 
minutos após a última activação. O visor desliga-se simultaneamente. A 
reactivação efectua-se mediante pressão de uma das quatro teclas (uma tecla 
qualquer) na parte superior do aparelho. 
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 Instruções de utilização gerais 

 
 
 

6. 

   
Cabeças aplicadoras Para a terapia estão disponíveis 3 cabeças aplicadoras diferentes. 

 
   
Substituição das  
cabeças aplicadoras 

Para trocar as diferentes cabeças aplicadoras, segure a peça de mão com 
uma mão e retire a cabeça com a outra mão rodando no sentido anti-horário. 
Em seguida, fixe firmemente a cabeça pretendida na peça de mão rodando no 
sentido horário, até que o anel exterior preto da cabeça aplicadora fique sobre 
a peça de mão (não deve ficar visível nenhuma rosca). 

 
   

Nota ! 
As cabeças aplicadoras são peças de desgaste e têm de ser substituídas 
após um determinado período de utilização. 
 

 
Desgaste da cabeça 
aplicadora 

Uma deformação ou diminuição reduzida da cúpula de impacto traseira não 
tem efeito no funcionamento. 
 

Em caso de deformação maior ou uma forte diminuição da cúpula de impacto 
deve trocar-se a cabeça aplicadora. 
 

O aparelho é fornecido com um gabarito de verificação, com que se pode 
verificar se o limite de desgaste foi alcançado ou não (ver figura). 

  
 

 

 

Gabarito de verificação 

Folga: aplicador em ordem 

Gabarito de verificação 

Gabarito tem contacto ou folga: limite de desgaste alcançado 
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 Instruções de utilização gerais 

 
 
 

6. 

   
Pedal de comando Posicione o pedal de comando de modo que possa ser facilmente alcançado 

durante a terapia. O elemento de comando é independente do sentido, de 
modo que não é necessário orientar exactamente o pedal de comando. 
 
Para evitar danos, deve ter em atenção que só precisa de exercer um pressão 
leve sobre o pedal. O comando efectua-se com a parte da frente do pé e não 
com o calcanhar. 
 
O pedal não tem uma retenção, ou seja, a activação mantém-se enquanto se 
exerce pressão no pedal. 
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 Anomalias 

Eliminação de anomalias 
 
 

7. 

 
Falha / anomalia na 
peça de mão 

Verifique se a peça de mão está correctamente ligada ao aparelho.  
A peça tem de estar totalmente engatada. 
 
Verifique se o cabo em espiral da peça de mão apresenta danos 
mecânicos. 
 

   
Emissão irregular 
das ondas de 
choque / 
Aquecimento 
excessivo da peça de 
mão 

Causa possível nº 1: Desgaste do gerador de ondas de choque 
 
O gerador de ondas de choque é uma peça de desgaste que deve ser 
substituída após 2 milhões de choques. 
 
Verifique o número total de choques do aparelho.  
 
Para verificar o número total de choques, prima primeiramente a tecla 5, 
mantenha-a premida e prima, em seguida, a tecla 7. Por cima da área do 
contador de choques (3), é indicado, em seguida, o número total de choques 
emitidos pelo aparelho. 
 

Eliminação  
Causa 1 

Quando é atingido ou ultrapassado o número total de choques de 2 milhões, o 
gerador de ondas de choque tem de ser substituído. 
 
Para substituir o gerador de ondas de choque, queira dirigir-se ao 
representante oficial ou à central em Neu-Ulm. 

   
 Causa possível nº 2: Desgaste da cabeça aplicadora / mau 

funcionamento devido a abrasão 
 
As cabeças aplicadoras são peças de desgaste, que precisam de ser 
substituídas após um determinado número de choques. 
 

Eliminação  
Causa 2 

Remoção das peças de desgaste. 
Remova a cabeça aplicadora da peça de mão e limpe muito bem a cúpula 
traseira. Em seguida, segure a peça de mão sem a cabeça aplicadora com a 
abertura voltada para baixo e active alguns choques (máximo 10) a uma 
frequência de 2 ou 5 Hz, no nível mais baixo de energia. Em seguida, volte a 
colocar a cabeça aplicadora. 
 
Se a anomalia ainda persistir, a cabeça aplicadora tem de ser substituída. 

gebraucht neu 
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 Anomalias 

Eliminação de anomalias 
 
 

7. 

   
O 
interruptor principal 
não reage /  
O visor fica escuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenção: 

                      ! 

Verifique se a ficha eléctrica está correctamente inserida na tomada de 
electricidade e se a ficha do aparelho está inserida de forma firme na tomada 
do aparelho. 
 
Verifique se o fio eléctrico apresenta danos. 
Verifique a rede eléctrica e a tomada. 
 
Por cima da tomada de entrada de electricidade do aparelho encontram-se 
fusíveis sensíveis, que cortam a tensão de rede em caso de ocorrer um 
problema eléctrico. Abra a tampa e verifique os fusíveis. Se necessário, 
substitua os fusíveis danificados. 
 
Substitua os fusíveis apenas por fusíveis exactamente iguais / com a mesma 
amperagem. Antes disso, verifique a alimentação de corrente completa quanto 
a possíveis anomalias.  
 
Se a anomalia persistir, informe impreterivelmente a assistência ou o serviço 
de apoio ao cliente. 

   
A peça de mão 
deixa de funcionar / 
O aparelho funciona 
normalmente 

O gerador de ondas de choque integrado na peça de mão está equipado com 
um interruptor termostático, que interrompe automaticamente o funcionamento 
se houver risco de sobreaquecimento. 
 
Isto pode suceder, por exemplo, em aplicações superiores com mais de 8.000 
impactos, com frequência elevada e o nível de energia máximo.  
 
A peça de mão é arrefecida através do ventilador incorporado para a 
temperatura de serviço regular, voltando depois a funcionar de forma normal. 

   
Visor em 
funcionamento / 
O pedal de comando 
não reage 

Verifique se o aparelho está correctamente ligado, a ficha tem de estar 
totalmente inserida na tomada. 
Verifique se o cabo do pedal de comando apresenta danos ou partes 
vincadas. 
Verifique se a cúpula de comutação do pedal de comando pode ser 
movimentada ou se está bloqueada. 

   
O aparelho inicia 
com uma indicação 
de erro no visor 

Regra geral, o funcionamento normal pode ser activado pela pressão de uma 
tecla qualquer na parte superior do aparelho.  
A causa mais frequente é a desconexão de acessórios e do fio eléctrico 
enquanto o aparelho ainda está em funcionamento. Isto pode acontecer 
sobretudo durante o funcionamento no modo “stand by”, uma vez que o visor 
apagado é frequentemente interpretado como aparelho desligado.  
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 Manutenção 

Limpeza / Desinfecção 
Eliminação 
 

8. 

   
Manutenção Antes de trabalhos de manutenção e de limpeza, é necessário desligar 

sempre o aparelho com o interruptor principal e remover a ficha eléctrica. 
 
Este produto não requer uma manutenção especial. No entanto, controle em 
períodos regulares (pelo menos, de 6 em 6 meses) o enPuls (aparelho / peça 
de mão / pedal de comando e todos os cabos) quanto a danos mecânicos.  
 
Verifique igualmente se as cúpulas dos aplicadores apresentam desgaste 
como descrito no capítulo 6. 

   
Nota ! Aquando da utilização do loção enPuls, é absolutamente necessário utilizar a 

capa protectora de silicone na cabeça aplicadora para evitar que esta se suje. 
Se não utilizar a capa protectora, o loção  pode entrar no interior da cabeça 
aplicadora e da peça de mão, o que pode levar à sua sujidade permanente e 
falhas no funcionamento. 

   
Limpeza / 
Desinfecção 
 

Limpe o aparelho e a peça de mão com um pano húmido. Recomenda-se, em 
particular, a utilização de um pano de microfibras que se encontra à venda no 
mercado.  
As sujidades mais profundas podem ser removidas com a adição de um 
detergente suave.  
 
A ter em conta: 
 
Só devem ser utilizados sabonetes líquidos ou produtos de limpeza / 
desinfecção sem álcool ou solventes. 
 
Por favor, não utilize solventes, cloretos, produtos de polimento, detergentes 
sintéticos, produtos de polimento de cera ou aerossóis. 

   
Nota Deve ter-se o cuidado de evitar que a humidade entre no sistema durante a 

limpeza. 
   
Eliminação O aparelho e a embalagem não podem ser deitados no lixo doméstico. A 

Zimmer Medizinsysteme GmbH encarrega-se da eliminação de peças não 
passíveis de reparação. 
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 Avisos de alerta 

 
 
 

9. 

   
  Os utilizadores do aparelho de terapia por ondas de choque enPuls têm 

de ser instruídos na utilização correcta do sistema, devendo dispor dos 
conhecimentos correspondentes.  

 
 As instruções relativas ao local do tratamento, à duração e à intensidade 

do tratamento requerem conhecimentos médicos e só devem ser dadas 
por médicos, terapeutas e auxiliares paramédicos autorizados. Estas 
instruções devem ser impreterivelmente seguidas. 

 
 Qualquer tratamento tem de ser sempre efectuado sob vigilância médica. 
 
 
 Atenção: 

As pessoas que são simultaneamente submetidas a um tratamento com 
diminuição e/ou alteração da coagulação sanguínea ou que prolongue o 
tempo de coagulação sanguínea (por exemplo, ácido acetilsalicílico), 
devem consultar o seu terapeuta quanto à necessidade de interromper a 
terapia, uma vez que, nestes doentes, durante a utilização de ondas de 
choque radiais, existe uma maior incidência de hemorragias internas e 
externas. 

 
 
 As ondas de choque são fortemente espalhadas em áreas cheias de ar e 

originam reflexos que podem ter efeitos negativos. Por isso, não efectue 
um tratamento directo sobre os pulmões (espaços intercostais) e na 
região gastrintestinal. 
 

 
 Não é permitida uma utilização em áreas húmidas, visto que, em caso de 

não observância, pode levar a ferimentos graves e pôr em perigo tanto o 
doente como o utilizador. 

 
Os aparelhos só podem ser exclusivamente utilizados com o fio eléctrico 
fornecido juntamente. Proteja o fio eléctrico de esforços mecânicos. 
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 Indicações 

Contra-indicações 
 
 

10. 

   
Indicações O enPuls foi concebido para o tratamento de problemas ortopédicos e 

neurológicos superficiais, tais como: 
 
- tendinite  
- bursite  
- tendopatias no local de inserção  
- esporão do calcanhar  
- pontos dolorosos ("trigger points") miofasciais, entre outros. 

 
   
Contra-indicações - doenças vasculares na ou na proximidade da região a tratar 

- infecções locais na região a tratar 
- na zona de tumores malignos / benignos 
- directamente sobre superfícies de cartilagem ou na área das facetas 

articulares pequenas da coluna vertebral 
- directamente sobre aparelhos electrónicos implantados, por ex. 

“pacemaker”, bomba de analgesia controlada, etc. 
- em áreas em que a aplicação de energia mecânica sob a forma de 

vibrações pode causar lesões nos tecidos, por ex. regiões adjacentes a 
implantes metálicos após uma fractura 

 
 
 
Está geralmente contra-indicado um tratamento 
- em caso de distúrbios da coagulação sanguínea ou tratamentos que  
- têm um efeito na coagulação sanguínea 
- em caso de gravidez 
- em caso de doenças neurológicas com distúrbio dos nervos vasomotores 

na região a tratar 
- através de salas enchidas com ar, por ex. para tratamento da coluna 

vertebral, etc. 
- em crianças, sobretudo na região da placa epifisária 

 
 
Ter particular cuidado em pessoas 
- que apresentam distúrbios da sensibilidade 
- com fortes distúrbios vegetativos 
- sob o efeito de drogas e/ou álcool 
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 Dados técnicos 

 
 
 

11. 

 
enPuls:  
Sistema de terapia para produção/aplicação electromagnética de ondas de choque radiais na 
ortopedia/fisioterapia 
Comprimento 330 mm 
Largura 250 mm 
Altura 185 mm 
Peso 5,4 kg 
Alimentação eléctrica 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 
Fusível 2,5 AT 
Conformidade Classe de protecção I / Classe de utilização B 
Modos:  
4 frequências seleccionáveis 2 / 5 / 10 / 16 Hz 
1 modo “burst” 9 impulsos com 16 Hz (0,5 s) 
Níveis de energia:  
4 configurações pré-definidas 
seleccionáveis 

60 / 90 / 120 / 185 mJ (no aplicador) 
em 16 Hz máx. 120 mJ 

Precisão: ± 20% 
  
Peça de mão geradora de ondas de choque: 
Modelo ergonómico com caixa de alumínio anodizado e arrefecimento por ventilador 
  
Dimensões: 230 mm de comprimento, diâmetro 50 mm 

 
Peso: 0,94 kg (com cabo) 
  
Vida útil: 2.000.000 de choques (mínimo) 
  
Cabeças aplicadoras substituíveis sem ferramentas com 6 / 15 / 25 mm de diâmetro 
 
Componentes fornecidos: Mala com aparelho, peça de mão, cabeças aplicadoras de  

6 / 15 / 25 mm, capas protectoras, pedal de comando, fio eléctrico 
Dimensões: (L / P / A ) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Peso: 11,5 kg (completo) 
Condições ambientais:  
Funcionamento: 10 a 35 °C (50 a 95 °F) 
 até 2400 m NMH / 20 a 80% de humidade relativa, não condens. 
Armazenamento/transporte   
De curta duração: -10 a 55 °C (14 a 131 °F) 

 
De longa duração: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) 
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 Componentes fornecidos / Acessórios 

 
 
 

12. 

 
Componentes 
fornecidos 

1    Unidade de comando enPuls 

1    Peça de mão completa 

1    Cabeça aplicadora de 6 mm 

2    Cabeça aplicadora de 15 mm 

1    Cabeça aplicadora de 25 mm 

20   Capa protectora de silicone 

1    Loção enPuls 

1  Pedal de comando  

1  Fio eléctrico 

1  Manual de instruções 

1  Gabarito 

1  Mala de transporte 
   
Acessórios 5402 Peça de mão completa sem cabeças aplicadoras  
 50 500 016 Suporte para peça de mão  
 50 500 003 Cabeça aplicadora de 6 mm  
 50 500 004 Cabeça aplicadora de 15 mm  
 50 500 005 Cabeça aplicadora de 25 mm  
 50 500 017 Capa protectora de silicone 
 50 500 018 Loção enPuls  
 50 500 008 Pedal de comando   
 118  Fio eléctrico  
 50 500 009 Mala de transporte com esponja  
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 Declaração de CEM do fabricante 

 
 
 

13. 

 
Os aparelhos eléctricos para medicina, tal como o enPuls, estão sujeitos a medidas de precaução particulares no que diz 
respeito à CEM (compatibilidade electromagnética), pelo que devem ser instalados e colocados em funcionamento segundo 
as indicações CEM contidas no manual de instruções ou na documentação que os acompanham. 
 
As instalações de telecomunicações AF móveis e portáteis (por ex. telefones móveis, telemóveis) podem perturbar os 
aparelhos eléctricos para medicina. 
 
O enPuls só pode ser utilizado em conjunto com o cabo eléctrico original indicado na lista de componentes fornecidos. 
A utilização do aparelho com um cabo eléctrico diferente do indicado pode causar emissões elevadas ou reduzir a 
imunidade a interferências do aparelho! 
 
Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Emissão de interferências electromagnéticas 

O aparelho enPlus destina-se a ser operado num ambiente electromagnético conforme indicado em baixo. O cliente 
ou o utilizador devem assegurar que o enPlus é utilizado num ambiente deste tipo. 

Medições da emissão de interferências  Conformidade Ambiente electromagnético - Linhas 
orientadoras 

Emissões AF segundo CISPR 11 Grupo 1 O aparelho enPuls utiliza a energia AF 
exclusivamente para o seu funcionamento 
interno. Daí que as radiações AF sejam muito 
baixas e que seja pouco provável que ocorra 
interferência com aparelhos electrónicos 
localizados nas proximidades. 

Emissões AF segundo CISPR 11 Classe A O aparelho enPuls destina-se à utilização em 
todas as instalações, inclusive zonas 
residenciais e áreas directamente ligadas às 
redes de electricidade públicas que forneçam 
igualmente electricidade a edifícios 
habitacionais. 

Emissões de oscilações harmónicas 
segundo IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissões de flutuação de tensão / 
movimento vacilante segundo IEC 61000-
3-3 

Está em conformidade 

 
O aparelho não deve situar-se directamente junto ou ser empilhado com outros aparelhos. Caso seja necessário utilizar o 
aparelho perto ou empilhado com outros aparelhos, o aparelho deve ser observado, de forma a comprovar o seu 
funcionamento correcto nesta configuração. 
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 Declaração de CEM do fabricante 

 
 
 

13. 

 
Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Imunidade a interferências electromagnéticas 
O aparelho enPuls destina-se a ser operado no ambiente electromagnético indicado em baixo. O cliente ou o utilizador 
devem assegurar que o enPuls é utilizado num ambiente deste tipo. 
Teste da imunidade a 
interferências 

Nível de teste IEC 
60601 

Nível de 
conformidade 

Ambiente electromagnético - Linhas 
orientadoras 

Descarga de electricidade 
electrostática (DEE) 
segundo IEC 61000-4-2 

± 6 kV  de descarga 
de contacto 
 
± 8 kV de descarga no 
ar 

± 6 kV  de descarga 
de contacto 
 
± 8 kV de descarga 
no ar 

Os pavimentos devem ser feitos de madeira 
ou betão ou estar cobertos de ladrilhos de 
cerâmica. Em caso de pavimentos sintéticos, 
a humidade relativa do ar não deve ser 
inferior a 30%. 

Perturbação eléctrica 
transitória rápida ("bursts") 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para cabos 
eléctricos 
 
± 1 kV para linhas de 
entrada e saída 

± 2 kV para cabos 
eléctricos 
 
não aplicável 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder à qualidade típica para 
ambientes comerciais ou hospitalares. 

Tensões transitórias 
("surges") segundo IEC 
6100-4-5 

± 1 kV de tensão 
simétrica 
 
±2 kV de tensão 
comum 

± 1 kV de tensão 
simétrica 
 
±2 kV de tensão 
comum 

A qualidade da tensão de alimentação deve 
corresponder à qualidade típica para 
ambientes comerciais ou hospitalares. 

Buracos de tensão, falhas 
temporárias e flutuações 
na tensão de alimentação  
segundo IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% de variação da 
UT para ½ período) 
 
40% UT 
(60% de variação da 
UT para 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de variação da 
UT para 25 períodos) 
 
<5% UT 
(>95% de variação da 
UT para 5 segundos) 

<5% UT 
(>95% de variação 
da UT para ½ 
período) 
 
40% UT 
(60% de variação da 
UT para 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de variação da 
UT para 25 períodos) 
 
<5% UT 
(>95% de variação 
da UT para 5 
segundos) 

A qualidade da alimentação deve 
corresponder à qualidade típica para 
ambientes comerciais ou hospitalares. Se o 
utilizador do enPuls exigir funções contínuas, 
mesmo na ocorrência de falhas de rede, 
recomenda-se alimentar o enPuls a partir de 
uma fonte de alimentação ininterrupta ou 
através de bateria. 

Campo magnético na 
frequência de alimentação 
(50/60 Hz) segundo 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos aplicáveis à 
frequência de rede devem corresponder aos 
valores típicos para ambientes comerciais ou 
hospitalares. 

Observação: UT é a tensão alternada da rede válida antes da aplicação do nível de teste. 
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 Declaração de CEM do fabricante 

 
 
 

13. 

 
As características funcionais essenciais do enPuls são: emissão de ondas de choque sem interferências, comando de todas 
as funções sem interferências. Não é necessário um serviço ininterrupto em caso de aplicação segundo o fim a que se 
destina. 
 
Linhas orientadoras e declaração do fabricante – Imunidade a interferências electromagnéticas 

O aparelho enPlus destina-se a ser operado no ambiente electromagnético indicado em baixo. O cliente ou o utilizador devem 
assegurar que o enPlus é utilizado num ambiente deste tipo. 

Teste de 
imunidade a 
interferências 
electromagnéticas 

Nível de teste IEC 
60601 

Nível de conformidade Ambiente electromagnético - Linhas 
orientadoras 

Perturbação AF 
conduzida segundo 
IEC 61000-4-6 
 
Perturbação AF 
irradiada segundo 
IEC 61000-4-3 

3 Vvalor efectivo 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 Vvalor efectivo 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

Os equipamentos radioeléctricos portáteis e 
móveis devem ser utilizados afastados do 
aparelho enPuls, inclusive dos cabos, a uma 
distância não inferior à distância de segurança 
recomendada e calculada segundo a equação 
aplicável à frequência de emissão. 
 
Distância de segurança recomendada: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P para 80 MHz até 800 MHz 
 
d= 0,7 √P para 800 MHz até 2,5 GHz 
 
correspondendo "P" à potência nominal do 
emissor, expressa em watts (W), segundo as 
especificações do fabricante do emissor, e "d" à 
distância de segurança recomendada, expressa 
em metros (m). 
 
A intensidade de campo de emissores de rádio 
fixos deve ser, em todas as frequências, segundo 
um teste realizado no locala, inferior ao nível de 
conformidadeb. 
 
Na proximidade de aparelhos providos do 
seguinte símbolo podem ocorrer interferências. 
 

 
OBSERVAÇÃO 1: Com 80 MHz e 800 MHz é aplicável a gama de frequências superior. 
OBSERVAÇÃO 2: Estas linhas orientadoras podem não ser aplicáveis a todos os casos. A propagação de interferências 
electromagnéticas é influenciada pela absorção e reflexão em edifícios, objectos e pessoas. 
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 Declaração de CEM do fabricante 

 
 
 

13. 

 
 
a A intensidade de campo de emissores fixos, como, por exemplo, estações de base para telemóveis e aparelhos de 
rádio móveis, estações radioamadoras, estações televisivas e radiofónicas AM e FM, teoricamente, não pode ser 
determinada com precisão. Para explorar o ambiente electromagnético em relação aos emissores fixos, deve ponderar-se 
um estudo dos fenómenos electromagnéticos existentes no local de utilização. Se a intensidade de campo medida no local 
onde se pretende utilizar o aparelho enPlus exceder os níveis de conformidade acima referidos, deve observar-se o produto 
enPlus, por forma a comprovar um funcionamento correcto. Caso se observem características invulgares, pode ser 
necessário tomar medidas adicionais, por exemplo, uma alteração da orientação ou um local de utilização diferente para o 
produto enPlus. 
 
b Acima da gama de frequências entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m. 

Distâncias de segurança recomendadas entre os equipamentos de telecomunicações AF portáteis e móveis e o 
produto enPuls 

O produto enPuls destina-se à utilização num ambiente electromagnético com perturbações AF controladas. O cliente ou o 
utilizador do produto enPuls podem contribuir para evitar interferências electromagnéticas cumprindo as distâncias mínimas 
permitidas entre os aparelhos de telecomunicações AF portáteis e móveis (emissores) e o produto enPuls, em função da 
potência máxima de saída do equipamento de comunicação, conforme indicada em baixo. 
 

Potência nominal do emissor 
W 

Distância de protecção em função da frequência do emissor 
m 

150 kHz a 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz a 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz a 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 consta da tabela em cima, a distância de protecção recomendada  pode ser 
determinada através da equação pertencente à respectiva coluna, correspondendo "P" à potência nominal máxima do emissor, expressa 
em watts (W), de acordo com as indicações do fabricante do emissor. 
OBSERVAÇÃO 1: Com 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a gama de frequências superior. 
OBSERVAÇÃO 2: Estas linhas orientadoras podem não ser aplicáveis a todos os casos. A propagação de interferências 
electromagnéticas é influenciada pela absorção e reflexão em edifícios, objectos e pessoas. 
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 Declaração de conformidade 

Informações jurídicas 
 
 

14. 

 
 
Declaração de 
conformidade Este produto está provido da marcação CE   0123 de acordo co a 

Directiva da UE relativa aos dispositivos médicos 93/42/CEE e cumpre os 
requisitos essenciais do anexo I desta directiva. 
 
O produto foi desenvolvido, fabricado e testado tendo em conta o sistema de 
gestão de qualidade DIN EN ISO 13485. 
 
O produto pertence à classe Ilb de acordo com o anexo IX da referida 
directiva. 

   
 
 

  
Indicações jurídicas Na instalação e operação deste aparelho terapêutico devem observar-se a 

legislação e as normas nacionais. Na Alemanha, isto corresponde à 
MPBetreibV (Lei relativa à utilização de dispositivos médicos) na sua versão 
actual, bem como as normas BGV A3. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de
www.zimmer.de

Manual de instruções


