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Elementos de seleção e 
controlo 
 
 

1 Unidade de controlo 
2 Ecrã 
3 Controlador de intensidade 

Aplicador com 
cabo de fibra ótica 

4 Aplicador 
5    Cabo de fibra óptica 

Sensor de calibragem 6    Sensor de calibração e suporte para aplicador 
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Painel traseiro do aparelho   
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Interruptores e 
tomadas 
 
 

7     Entrada para pedal interruptor 
8     Entrada para conetor interlock 
9     Entrada para cabo de rede 

 10   Suporte para fusível principal 
11   Placa de identificação 
12   Interruptor on / off 
13   Botão de paragem de emergência 
14  Suporte para pen touch 
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Ecrã / Barras de navegação   

 
Fig. 3 
 

 
 
Ecrã 
 

9    Barra de estado 
10  Barra de título 
11  Barra de navegação 
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Barra de navegação 
Descrição das funções 
 

(A) Início Voltar à página principal 
(B) Calibragem Mudar para a página de calibração 
(C) Terapia Mudar para recomendações de tratamento 
(D) Programa Básico Mudar para o programa de base 
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Acessórios   

 
 

 
 

 
 

 

14 Pedal interruptor 15 Sinal de aviso do laser com 
luz de aviso do laser 

16 Ligação para interlock 

 
 

 
 

  

17 Capa protetora 18 Óculos de proteção laser 19 Sinal de alerta Laser 
 
 
 
 
 



 Explicação dos símbolos    
 

 
Cuidado: abertura do laser 
Nota: radiação laser emitida na extremidade do aplicador 

  

 
Rode o botão de paragem de emergência no sentido dos ponteiros do 
relógio (seguindo as setas) para desbloquear 

  

 
Aplicada parte tipo BF 

  

 
Tomada para pedal interruptor 

  

 
Tomada para interlock 

  

 Valor dos fusíveis acessíveis 
  

 
Instruções de utilização 

  

 
Siga as instruções de utilização 

  

 
Número de série 

  

 
Número do artigo 

  

 
Fabricante 

  

 
Data de fabricação 

  

Atenção! 
Nas instruções de utilização, este símbolo indica "Caution" (Atenção) devido 
aos possíveis danos para o dispositivo. 

  

 
Nestas instruções de utilização, este símbolo indica "Danger" (perigo). 
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 Opton é utilizado para dar início e apoio a processos de cicatrização de 
tecidos do corpo. O aparelho está indicado para o tratamento das seguintes 
situações: 
 
Miopatia, tendinopatia 
Lombalgia (ex. ciática) 
Artropatia, artrose 
Artrite reumatóide  
Doenças traumatológicas (ex., distorsão, tensão) 
síndromes de estrangulamento (ex., síndrome do túnel do carpo) 
doenças de pele (ex., acne vulgaris, herpes simplex, verrugas, verrugas 
anogenitais, úlceras de perna, úlcera de decúbito) 
 
Os efeitos foram demonstrados: 
Doenças múscolo-esqueléticas  
Cura, alívio da dor 
Artrite reumatóide  
Alívio dos sintomas, alívio da dor, incremento da mobilidade 
Síndrome do túnel carpal 
Alívio da dor 
Tendinopatia 
Cura, alívio da dor, incremento da mobilidade 
Epicondilite (cotovelo de tenista) 
Cura 
Dor nas costas e pescoço 
Alívio da dor 
Doença articular crónica 
Alívio da dor 
 
Os dados resultantes da experiência mostram também que o Opton pode ter 
efeitos positivos no tratamento das seguintes doenças: 
 
- Periartropatia humeroscapular 
- Tendinopatia de inserção do adutor 
- Tendinite patelar 
- Síndrome Dolorosa do Grande Trocanter 
- Aquilodinia 
- Fascite plantar 
- Inserção tendinite da pata de ganso 
- Tensão muscular dolorosa 
- gonartrose 
- rizartrose 
- Espondilartrose cervical 
- músculos rasgados  
- neuroma de Morton 
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 - hematomas recentes 

 
- Tumores malignos, semi-malignos e benignos 
 
- Tratamentos na zona ocular 
 
- Gravidez 
 
- Durante a menstruação, na zona do abdómen e na parte inferior das costas 
 
 
É necessário especial precaução em tratamentos na proximidade das orelhas, 
nariz, membranas mucosas e vasos sanguíneos. A radiação direta deve ser 
evitada em absoluto. 
 
Na presença de doenças de pele, doenças metabólicas, e/ou doenças 
inflamatórias, é necessária a indicação de um médico antes do tratamento. 
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 Quando usado corretamente, não são conhecidos efeitos secundários. 
 
 



 Instruções de segurança / avisos 
 4  

 

 
 Página 4  

 

 
 
 
 
 

 
 

Opton é um laser de classe 4. A radiação laser existente é muito perigosa 
para os olhos e perigosa para a pele. Mesmo a radiação difusa que se 
dispersa pode ser perigosa. A radiação laser pode causar incêndios ou 
explosões. 
Os raios laser produzidos pelo aparelho não são visíveis 
 
Aviso: A utilização do equipamento ou a configuração de modo diferente do 
aqui descrito pode originar exposição perigosa 
Observe todas as instruções de segurança relevantes! 
 
O aparelho só deve ser operado em conformidade com as normas de 
segurança no trabalho e as regras das associações profissionais relevantes. 
As diretivas e a regulamentação devem ser observadas. 
O aparelho só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada com fio 
terra  (de acordo com a norma DIN VDE 0100 Parte 710). 
O aparelho só pode funcionar em conformidade com estas instruções. 
Qualquer outra utilização será da responsabilidade do utilizador. 
Para as medidas de manutenção, extensão, nova instalação ou modificação, 
consulte a legislação nacional aplicável. 
Em caso de existirem danos visíveis no aparelho, no cabo laser ou no 
aplicador, o aparelho não deve ser posto em funcionamento. Contacte o 
serviço de apoio ao cliente. 

Disposições legais 
alemãs de acordo com 
o BGV B2 
(regulamentos das 
associações 
comerciais Alemãs de 
Saúde e Segurança 
Ocupacional; aplica-se 
apenas dentro da 
Alemanha) 

1. O dispositivo deve ser apresentado  às autoridades da associação 
profissional e às autoridades competentes de segurança no trabalho (por 
ex., inspeção do trabalho) antes de ser posto em funcionamento pela 
primeira vez. 

2. O operador deve designar um oficial de segurança laser. 
3. O oficial de segurança do laser deve dar formação às pessoas 

encarregues do uso do aparelho relativamente às questões técnicas de 
segurança. Essa formação deve ser repetida anualmente. 

4. O aparelho só deve ser manobrado por pessoas com formação (de idade 
não inferior a 18 anos). Todas as pessoas que estejam na zona de 
atuação do laser têm que receber formação relativamente às regras de 
conduta e segurança a observar. 

5. A área de atuação do laser tem que ser reconhecível pela placa de 
advertência do laser, por exemplo, em todas as portas de acesso ao 
espaço de tratamento. Deverão existir luzes de aviso nas portas 
indicando o funcionamento do laser. 

6. Todas as portas de acesso à área de tratamento laser devem estar 
protegidas com um dispositivo interlock. São permitidas outras medidas 
de proteção contra radiação não desejada. 

7. Todos os objetos e substâncias na área de trabalho do laser devem ser 
muito pouco inflamáveis. 

8. Os instrumentos existentes na área de tratamento laser devem, pela sua 
forma e material, evitar reflexões perigosas. 

 

 
Esta informação foi retirada de B2 BGV e era válida no momento em que este manual foi impresso. Estes 
regulamentos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
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Geral 
 

 

1. O Aparelho não se destina ao uso em atmosferas potencialmente 
explosivas e / ou inflamáveis. 

2. A utilização de gases anestésicos ou oxidantes inflamáveis tais como o 
óxido nitroso (N2O) e o oxigénio deve ser evitada. Alguns materiais, por 
exemplo, o algodão, com saturação de oxigénio, podem inflamar-se com 
as temperaturas elevadas que resultam da utilização adequada do laser. 
Deve aguardar-se que os solventes de adesivos e soluções inflamáveis 
utilizados na limpeza e desinfeção se evaporem antes da utilização do 
laser. Deve ter-se em atenção que os gases endógenos podem inflamar-
se. 

3. Para evitar lesões da pele, tenha atenção as orientações terapêuticas do 
manual do laser. 

4. Tenha em atenção que objetos refletores na área de tratamento podem 
desviar os raios laser. 

5. Assegure-se que não existem materiais inflamáveis na área de tratamento 
laser. 

6. Tenha em atenção que os raios laser podem sair da sala de tratamento 
através de janelas, portas de vidro ou de outras aberturas. Tome medidas 
de proteção adequadas. 

7. O cabo de fibra óptica e o aplicador são sistemas ópticos muito sensíveis. 
Manuseie-os com o devido cuidado e proteja-os da sujidade. 

8. Nunca dobre o cabo de fibra óptica e proteja-o contra cargas de tração. 
Um cabo ótico danificado pode representar uma exposição inadvertida à 
radiação. 

9. Nunca, em caso algum, desenrosque a manga de distância na 
extremidade da peça de mão. O manuseamento sem a manga de 
distância ou com a manga mal montada pode resultar na sobre-exposição 
à radiação e originar queimaduras na pele. 

10. Os aparelhos elétricos em funcionamento produzem campos 
eletromagnéticos que podem interferir com outros aparelhos. Em caso de 
dúvida, mantenha uma distância de segurança suficiente relativamente a 
potenciais fontes de interferência ou evite que esses aparelhos funcionem 
em simultâneo. 

11. O aparelho só deve ser utilizado por indicação de um médico. 
12. Atenção - A utilização ou ajustes diferentes daqueles aqui descritos, ou a 

realização de outros modos de operação, pode resultar na exposição 
perigosa à radiação 

13. A utilização do aparelho sem os separadores  e com altos níveis de 
potência representa o risco de queimadura de pele. 
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 Antes da utilização do dispositivo no paciente, o utilizador deve familiarizar-se 
com as instruções de utilização e com cada um dos métodos de tratamento a 
usar, bem como com as indicações, contraindicações, advertências e 
instruções de utilização. Também devem ser consideradas outras fontes de 
informação sobre a terapia. 

  

Atenção! Antes da utilização, é necessário assegurar que o aparelho está ligado a uma 
tomada com fio terra (instalação elétrica de acordo com a DIN VDE 0100 Parte 
710). O dispositivo só deve ser ligado com o cabo de alimentação fornecido. O 
cabo de alimentação deve ser protegido contra tensão mecânica. 

  

Atenção! O funcionamento do aparelho na proximidade de campos magnéticos fortes 
(por ex., equipamentos de tomografia, raio-X ou de diatermia) podem interferir 
com o funcionamento do dispositivo. Por favor, mantenha uma distância 
mínima de segurança de vários metros. 

  
 Opton não é adequado para utilização em ambientes explosivos, inflamáveis 

ou comburentes. 
  
 O aparelho deve ser colocado de modo a permitir o acesso direto à fonte de 

alimentação central do aparelho, para que possa ser desligado em qualquer 
momento.  

  
 Para evitar o risco de choque elétrico, o aparelho deve ser desligado, antes de 

qualquer ação de manutenção ou limpeza, retirando o cabo da tomada elétrica. 
  
 Inspecione o aparelho antes da utilização. Se estiver danificado, não deve ser 

utilizado. 
  

Atenção! Apenas podem ser utilizados acessórios da empresa Zimmer Medizin Systeme 
GmbH. 

  
 O aparelho pode causar mau funcionamento ou interferir com o funcionamento 

de equipamentos na proximidade devido aos efeitos eletromagnéticos. Pode 
ser necessário tomar medidas corretivas adequadas, como por exemplo, dispô-
lo de forma diferente, reajustá-lo ou proceder a blindagem eletromagnética. 

  

Atenção! O aparelho só pode ser aberto por pessoal técnico autorizado pela Zimmer 
MedizinSysteme 
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Aplicador O aplicador encontra-se na extremidade do cabo ótico. Na extremidade 
frontal do aplicador encontra-se a saída dos raios laser.  A saída está 
protegida por uma lente contra a sujidade e danos. 
Dirija o aplicador somente para a zona a tratar do paciente. Nunca o coloque 
fora do sensor de calibragem. 

  
Pedal interruptor O pedal serve para acionar os raios laser. Acione o pedal interruptor apenas 

depois de dirigir o aplicador para a área do corpo do paciente a tratar. 
Durante a emissão dos raios laser, produz-se um sinal sonoro. Coloque o 
pedal interruptor de forma a que não seja acionado inadvertidamente ou por 
pessoal não autorizado. 

  
Botão de paragem de 
emergência 

O botão de paragem de emergência provoca a interrupção imediata do 
funcionamento do aparelho ao cortar o fornecimento de energia.  
Para interromper o funcionamento, pressione o botão de paragem de 
emergência até que se ouça um clique e o aparelho se desligue.  
Para retomar o funcionamento, rode o botão vermelho na direção da seta 
para a posição original. 

  
Sensor de calibragem O sensor de calibragem permite a medição e o ajuste da potência do laser 

produzida. 
O sensor de calibragem é também usado como suporte do aplicador após o 
tratamento e durante os períodos em que não é utilizado. Desta forma, o 
aplicador fica protegido contra a sujidade e danos. 

  
Óculos de segurança Todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente, terapeuta e 

pessoal de apoio) devem usar óculos de proteção adequados. 
Utilize somente óculos de proteção com densidade OD > 3 de 810nm e 
980nm e transparência de pelo menos 20% na área visível. Os óculos devem 
ser resistente ao calor e aos raios UV e cumprir com os requisitos da EN 
207. 

  
Separador (opcional) Existem à disposição dois separadores com diferentes comprimentos e áreas 

de tratamento que  mantêm a saída do laser a uma distância específica 
relativamente à pele. 
 

Capas protetoras Para a utilização sem separador, existem à disposição as mangas de 
proteção. Podem ser colocadas no aplicador para aumento do conforto do 
paciente. 

  
Separados de silicone 
(opcional) 

Para o tratamento de doenças de pele existem em opção separadores de 
silicone que podem ser colocados no aplicador para evitar a contaminação.  

  
Nota: Para mais informações sobre a utilização, limpeza e desinfeção, consulte por 

favor as instruções do separador. 
 

Raio indicador O Opton possui um raio indicador que fornece informação sobre a direção do 
raio laser. 
O raio indicador não é do mesmo diâmetro do raio laser e não indica a área 
de superfície em tratamento. 
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O que é o Opton? Um aparelho médico para terapia a laser de alta potência para tratamento por 

raios laser. 
  
O que faz o Opton? O Opton produz raios laser para a estimulação fotoquímica e térmica de 

partes do sistema músculo-esquelético que requerem terapia física. 
  
Quais as vantagem 
de Opton? 

O uso simultâneo de luz laser de dois comprimentos de onda (810 e 980nm) 
permite utilizá-lo numa vasta gama de opções de tratamento. 
 
O moderno controlo do microprocessador e a precisão de medição da 
potência permite uma utilização fácil e de baixo risco. 
 
O visor a cores, moderno e intuitivo, com apresentação de todos os 
parâmetros da terapia, bem como os comandos touch são agradáveis e 
estimulantes durante o tratamento.  
 
A configuração de início de cada um dos programas e o menu de navegação 
simples e intuitivo oferecem o máximo de conforto para o utilizador. 

  
Nota: A utilização do aparelho é restrita aos profissionais de saúde tais como 

médicos, terapeutas e auxiliares médicos com formação). 
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Medidas de 
segurança 

Coloque um sinal de aviso laser e uma luz de aviso em cada porta da sala de 
tratamento. 
 
O encarregado da segurança laser deve verificar a correta aplicação das 
medidas de segurança. 
 
Quando não estiver a ser usado, o aparelho deve ser protegido contra o uso 
não autorizado através do botão chave. 

  
Nota: Certifique-se de que o interruptor principal da unidade está definido para "0". 
  
 Certifique-se de que todos na sala de tratamento usam óculos de proteção. 

 
Certifique-se de que o aplicador (4) está completamente inserido no sensor de 
calibragem (6).  
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Ligação do cabo de 
rede 

Ligue o cabo de alimentação à entrada respetiva (9) no aparelho e conecte o 
cabo à rede. 

  
Entrada interlock Ligue o conector de interlock (16) à respetiva entrada no aparelho (8). 
  
Conecte o 
 pedal interruptor 

Conecte o pedal interruptor (14) à respetiva entrada (7) no aparelho e 
coloque-o no chão. 

  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho no interruptor principal (12). 
  
Código de acesso  Passados 4 segundos depois de ligado, a janela do "key" (código) abre-se 

automaticamente. Digite o código de acesso: 1234  
 
Nota: 
 

 
Cada vez que o dispositivo é ligado através do interruptor principal, o código 
de acesso tem que ser introduzido. 
 

Ecrã de tratamento Confirme o código de acesso com "OK"; depois, será direcionado diretamente 
para o ecrã de tratamento. 

  
Ajustar a intensidade Defina a intensidade desejada com o controlador de intensidade (3). 
  
Ativar o laser Ative o laser premindo "Start". 
  
Aplicador Coloque o aplicador (4) na área correta do corpo a ser tratada. 
  
Iniciar o tratamento O tratamento começa quando o pedal é ativado. 
  
Fim do tratamento Ao desativar o pedal interruptor, a aplicação é interrompida ou terminada. 

Coloque o aplicador novamente no sensor de calibragem após o tratamento. 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas configurações de fábrica. 
  
 Todos os botões, menus e sub-menus podem ser ativados diretamente no 

ecrã com pen touch ou com o toque do dedo.  
  
 Certifique-se de que todos na sala de tratamento usam óculos de proteção. 
  
 Para proteção contra a utilização do laser por pessoas não autorizadas, 

o Opton tem que ser ativado através da introdução de um código de acesso 
de cada vez que é ligado.  
Somente depois de introduzido o código é que se torna possível a produção 
do raio laser. 

  
 As alterações às definições básicas só são possíveis a partir do ecrã inicial. 

. 
Ecrã inicial 

 
 

Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleção 
Configurações 

Se nenhum botão for pressionado no espaço de 4 segundos depois de o 
aparelho ser ligado, surge automaticamente o ecrã do código de acesso. 
Durante estes 4 segundos iniciais, o utilizador pode também pressionar "Start" 
(2) (Iniciar) ou "Settings" (1) (Configurações). Pressionar "Start" (Iniciar) antes 
de esgotados os 4 segundos abre imediatamente a janela para introdução do 
código de acesso. 
 
Se o ecrã inicial estiver ativo, passados 4 segundos, muda automaticamente 
para o menu que tiver selecionado nas configurações iniciais (programa 
básico ou recomendações de tratamento). 
 
Pressionar "Settings" (1) (Configurações) abre o ecrã "Settings" 
(Configurações). 

 
Menu de 
configuração 
 

 
No menu de configuração é possível alterar e ajustar cada uma das 
configurações de fábrica. 

  8 

1 

2 
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As opções de configuração são apresentadas em baixo. 
 

  
(1) Idioma Pressione "Language" (Idioma) para abrir a janela de seleção da língua. A 

seleção é feita diretamente na linha correspondente. 
  
(2) Configurações 
iniciais 

1. Opções para cada uma das configurações iniciais. 
1.1 Programa básico de modos de séries de pulsações, sem pulsação e de 
pulsação única. 
1.2. Recomendações de tratamento 
2. Boas-vindas: 
Pressionar "Welcome" (Boas-vindas) abre uma janela com um teclado alfabético 
para introduzir uma mensagem de boas-vindas no ecrã inicial. Pressione "Save" 
(guardar) para memorizar o texto digitado. Pressione "Cancel" (Cancelar) para 
voltar ao menu de configuração. 

 
(3) Configurações de 

som e visuais 
Volume 

 
1. Brilho: 
Permite ajustar o brilho do ecrã. 
 
2. Volume: 
Permite ajustar o volume dos sinais sonoros produzidos ao tocar os painéis de 
controlo. O ajuste é feito através das duas teclas com setas. 

  
(5) OK Pressione "OK" para regressar ao ecrã inicial. 
  
(6) Versão Pressione "Version" (versão) para abrir uma janela com informações relativas à 

versão de software em uso. 
  
(7) Chave Permite definir cada um dos códigos. 

Pressionar o botão "key" (chave) abre um teclado numérico para introdução do 
código. 

 Para especificar um código de acesso personalizado é necessário introduzir o 

5 

2 

1 

3 

6 

7 
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código de acesso anterior no teclado. Depois, poderá introduzir o código novo. 
Pressione "OK" para confirmar e fechar o teclado. Pressione o botão "Cancel" 
(Cancelar) para cancelar a operação. 

  
Nota: O código de acesso tem que ser introduzido sempre que o Opton é ligado. 
  
(8) Padrão Pressione "Default" (Padrão) para restaurar as configurações padrão de fábrica. 
  
Nota: O menu "Maintenance" (Manutenção) é acessível apenas aos técnicos de apoio 

ao cliente. 
  
Gravar as 
configurações 

Pressione "OK" para gravar as configurações alteradas e retornar ao ecrã inicial. 
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Iniciar o programa O ecrã de tratamento abre automaticamente após o ecrã inicial ter sido exibido 

por quatro segundos ou pressionando o botão "Start" (Iniciar). 
  
Definir modos de 
funcionamento 

Pressione "Parameters" (1) (Parâmetros) para abrir a janela "Parameters". 
Aqui poderá selecionar opções para os diferentes modos de funcionamento. 
 
 

 
 
 
 
Defina os valores usando os botões com setas (2). 
 
Pressione o símbolo de verificação (3) para aceitar as configurações 
alteradas. 
Pressione o X (4) para cancelar as alterações. 

  
Modos de 
funcionamento 

Pode selecionar os seguintes modos de funcionamento: 
 - Sem pulsação 
- pulsação única  
- pulsação em série 

  
Opções disponíveis 
nos diversos modos 
de operação 

Pulsação única: Tempo de pulsação 0.5 - 5 segundos 
 
 Frequência                                    ciclo 
Pulsação em série:      0.5 Hz, 0.6 Hz, 0.7 Hz, 0.8 Hz,  
 0.9 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz,  
 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz 1:1–1:8 
 

Ajustar a intensidade Ao girar o controlador de intensidade, pode selecionar o nível de saída 
desejado (5). A configuração é em intervalos de 0.1 W. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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Ativar o laser Pressionar o botão "Start" (Iniciar) coloca o laser a postos a funcionar. 
Isto é indicado através da mensagem "Ready" (A postos) na barra de rodapé. 
Se o botão "Start" (Iniciar) já não estiver iluminado (porque já foi pressionado), 
o botão "Stop" (Parar) fica ativo. 

  
Iniciar o tratamento Ao pressionar o pedal interruptor, o raio laser é produzido e a mensagem "A 

postos" muda para "Ativo". 
 

 
  
Nota: Durante o uso, o paciente deve ser atentamente observado e o tratamento 

ajustado ou interrompido caso surjam quaisquer problemas. 
  
Fim do tratamento Ao desativar o pedal interruptor, o raio laser é interrompido. 

A mensagem na barra de rodapé muda de "Active" (Ativo) para "Ready" (A 
postos). 
 

 
 
A saída deve ser redefinida manualmente para 0.0 W. Use o controlador para 
ajustar o nível de saída. 

  
Nota: Se a produção tiver sido interrompida através do botão "Stop" (Parar), tanto o 

botão "Start" (Iniciar) como o pedal devem ser ativados para reiniciar o 
tratamento. 

  
 Colocar o aplicador novamente no sensor de calibragem uma vez completado 

o tratamento. 
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 O menu "Recomendações de Tratamento" ajuda os utilizadores a selecionar 
as opções de tratamento adequadas. 

  
Tratamento Pressione o botão "Treatment" (Tratamento) na barra de navegação para abrir 

o menu "Treatment Recommendations" (Recomendações de Tratamento). 
 

 
  
Seleção de 
tratamentos por 
regiões do corpo 

Selecione a região do corpo clicando nos círculos pretos apresentados. 

  
Selecionar a região 
do corpo 

Depois de selecionar a região do corpo desejada abre-se uma janela listando 
as aplicações recomendadas. 
A seleção é feita tocando diretamente na linha correspondente. 
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Programa de 
tratamento 

Uma vez fechado o menu de seleção, o programa de tratamento abre com 
recomendações para o tipo de tratamento e quantidade recomendada de 
produção de energia. 
 

 
 
Cada um dos parâmetros dos programas pré-definidos pode ser modificado e 
memorizado.  

 
Nota:    Se os parâmetros pré-definidos do programa nas recomendações de  

tratamento forem alterados, as recomendações de tratamento deixam de ser 
válidas. 
A seguinte mensagem será exibida:  
"Parameters have been changed: no treatment recommendation possible." 
(Parâmetros alterados: Nenhuma recomendação tratamento possível)  
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 A calibragem é utilizada para controlar a quantidade de raio laser emitido. 

Deve ser realizada todos os dias antes da primeira utilização do laser. 
  
 

 
 
 

  

Procedimento de 
calibragem 

1  Feche as portas de qualquer interlock que tenha sido instalado. 
2. Assegure-se de que a vareta do laser está no calibrador. 
4. Ative o laser, pressionando o botão "Start" (Iniciar). 
5. A potência máxima do laser é introduzida automaticamente. 
6. Pressione o pedal interruptor para a duração especificada. 
 
Durante a calibração, o tempo decorrido é apresentado no gráfico de barras 
na janela (2). 

  
Resultados da 
calibragem 
 
 
 
 
 
 

 
 

A barra de estado (1) apresenta os resultados de calibragem. 
 
1. CalibragemOK: 
O laser está a funcionar normalmente 
2. Precisão limitada: 
Há um desvio na saída do laser. 
Isto sugere a existência de sujidade ou desgaste derivado da idade do sistema 
laser. O dispositivo pode continuar a ser utilizado, mas a manutenção deve ser 
realizada no espaço de 4 semanas. 
3. Calibragem falhou: 
A saída do laser está fora do intervalo permitido. 
O dispositivo não pode ser utilizado. Coloque o dispositivo fora de serviço e 
contacte o representante de apoio. 

  
 Pode realizar-se nova calibragem. Antes que a calibragem possa ser repetida, 

o calibrador deve arrefecer primeiro. Isso será indicado na barra de estado. 

1 2 
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 O laser é protegido por um código de acesso que tem que ser introduzida de 

cada vez que o aparelho é ligado. 
  
Inserir o código 
corretamente 

Se for introduzido um código incorreto, isso será indicado através da seguinte 
mensagem. 

 
 
Depois de pressionar "OK", pode tentar inserir o código de acesso novamente. 

  
Nota: No menu de configuração, pode definir o seu próprio código de acesso. 
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Comprimento de onda 
 
Comprimento de onda do 
laser piloto 

810 nm e 980 nm 
 
650 nm 

  
Fonte de alimentação 100-240V~, 50 Hz / 60 Hz  

220 V ~ / 60 Hz 
  
Consumo de energia máx. 100 VA 
  
Fusível 2 x T2A 
  
Classe de proteção I 
Parte aplicada Tipo BF per EN 60601-1 
  
Sistema de laser 3 lasers de diodo semi-condutores, fibras ópticas 
  
Área de tratamento min. Ø 10 mm 
  
Potência de saída 
Raio piloto 

máx. 5W 
máx. 5mW 

  
Frequência de repetição 0.5 to 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 25 Hz, 50 Hz (modo CW) 
  
Duração do impulso 0.5 a 5 seg. (Modo de pulsação) 
  
Precisão ± 20% 
  
  Opcional Opcional 
 Sem separadores Separadores pequenos Separadores grandes 
Distância tratamento 0 cm 1.2 cm 4.5 cm 
Área de tratamento min. Ø 10 mm / 0.8 cm² min. Ø 20 mm / 3.1 cm² min. Ø 34 mm / 9 cm² 
Densidade de saída máx. 6.25W / cm² máx. 1.6W / cm² máx. 0.55W / cm² 
    
  
Dimensões 322 x 234 x 130 mm (AxLxC) 
  
Classe de laser 4 
  
Distância de segurança NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) 1.4 m 

 
Divergência do raio laser 35 ° 
  
Dispositivo interlock Interruptor de contato da porta, aberto quando a porta está aberta, carrega até 

12V,  10 mA, circuito em série com várias portas 
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Ecrã LCD 
  
Peso Total: 2.5 kg 
  
Condições ambientais Funcionamento 

Temperatura: 10 ° a 40 ° C 
Humidade: 30% a 90% de humidade relativa, sem condensação 
Pressão de ar: 700-1060 hPa 
 
Armazenamento e transporte: 
Temperatura: -10 ° a 50 ° C 
Humidade: 30% a 90% de humidade relativa, sem condensação 
Pressão de ar: 700-1060 hPa 

  
Armazenamento e 
transporte: 

Por favor, conserve todas as embalagens. O aparelho só pode ser transportado 
e armazenado na embalagem original. 
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– Antes de dar início aos procedimentos de manutenção e limpeza, o aparelho 
deve estar desligado no interruptor principal e ter a ficha desligada da tomada. 
 
- Certifique-se de que, durante a limpeza e desinfeção, não são danificadas as 
inscrições no dispositivo (tais como avisos, rotulagem dos dispositivos de 
comando, placa de características). 
 
- Certifique-se que, durante a limpeza ou desinfecção não penetram líquidos no 
aparelho, pedal interruptor ou aplicador. Não use sprays. 
 
- Se durante a limpeza ou desinfeção penetrarem líquidos para o dispositivo ou 
para a peça de mão, por favor, coloque o aparelho fora de serviço, evite voltar 
a ligá-lo, e notifique o serviço de apoio ao cliente. 
 
- Tendo em conta que o aparelho e as suas partes são utilizadas sobre a pele 
não lesionada e saudável, a higiene não é um fator crítico. 

  
Caixa /  
Pedal interruptor 

Limpeza: A caixa, o pedal e todas as partes, quando visivelmente sujas, 
podem ser limpas com produtos de limpeza, sem álcool, habitualmente 
disponíveis no mercado. De acordo com as indicações do produto, passe um 
pano macio embebido com o produto de limpeza, sem pingar, sobre a 
superfície até remover a sujidade. 

  
 Desinfeção: Recomendamos que proceda à desinfeção, pelo menos uma vez 

por semana, ou em caso de uma possível contaminação. Para tal, consulte o 
seu especialista em higiene. 
Proceda sempre à limpeza antes da desinfeção. 
 
A caixa e o pedal interruptor podem ser desinfetados com toalhetes 
desinfetantes. Utilize para tal um produto de desinfeção sem álcool, disponível 
no mercado, para metal e plásticos com ação bacteriana, virucida e fungicida. 
Siga as instruções do respetivo fabricante. De acordo com as indicações do 
fabricante, passe um pano macio, ou toalhetas desinfetantes, embebido com o 
produto desinfetante, sem pingar, sobre todas as superfícies. 
Tenha em atenção as especificações de secagem e limpeza 

  
Aplicador / 
separadores  

Limpeza: Antes de limpar, retirar os separadores do aplicador. Siga as 
instruções dadas em "Caixa/pedal interruptor". Para limpar as lentes do 
aplicador, use uma cotonete. 

  
 Desinfeção: Recomendamos que proceda a uma desinfeção pelo menos uma 

vez por semana ou se houver sinais de contaminação. Para tal, consulte o seu 
especialista em higiene. 
Proceda sempre à limpeza antes da desinfeção. 
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Remova os separadores do aplicador antes de limpar. Utilize para tal um 
produto de desinfeção sem álcool, disponível no mercado, para metal, plásticos 
e peças de aplicação com ação bacteriana, virucida e fungicida. Siga as 
instruções dadas em "Caixa/pedal interruptor". 
Para limpar as lentes do aplicador, use uma cotonete. 
 
Certifique-se de que não ficam resíduos do material utilizado na lente de saída 
do aplicador! A sujidade pode alterar as propriedades óticas da lente de saída. 
Nessa situação, contate o serviço de apoio 

  

 

Cuidado: Se utilizar soluções inflamáveis para limpeza e desinfeção, deve 
aguardar o tempo suficiente para se evaporarem, antes de voltar a ligar o 
aparelho. Caso contrário, existe o risco de se inflamar. 
 

 
Nota: 

 
Utilize o aparelho somente em ambientes higienicamente protegidos. 
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 O produto apresenta a marca CE 

 

 
 
de acordo com a Diretiva CE relativa aos dispositivos médicos 93/42 / CEE.  
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A entrega inclui:  
Artigo no.  
4651 1 unidade básica 
 1 cabo de alimentação 
 Pedal interruptor 
 Entrada interlock 
 2 conjuntos de óculos de segurança  
 1 sinal de alerta laser para porta incluindo luz de aviso 
 25 capas protetoras 
 2 touch pen  
 Instruções de utilização 
* Veja também acessórios  

 
Acessórios  
Artigo no.  
117 1 cabo de alimentação 
94062523 Pedal interruptor 
98072210 Dispositivo de segurança para monitorização da porta 
68072310 Entrada interlock 
250 óculos de segurança (2 peças) 
95730012 1 sinal de alerta laser para porta incluindo luz de aviso 
65730310 Capas de proteção (25 pcs) 
65071610 Separador de silicone 
50400240 Separador pequeno 
50400250 Separador grande 
65800410 Touch pens (2 peças) 
10102460 Instruções de utilização 
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 Para Opton não há dispositivos de combinação fornecidos pelo fabricante.  
 
Quem contrariamente às especificações proceder à combinação de 
dispositivos e operar um sistema médico dessa forma, atua sob sua 
responsabilidade 
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 Opton é fabricado de acordo com as normas de segurança DIN EN 60601-1.  
 
A Zimmer MedizinSysteme GmbH enquanto fabricante, apenas se pode 
responsabilizar pela segurança e fiabilidade se 
 
• o aparelho for ligado a uma tomada com fio terra e se a instalação elétrica 

corresponder à DIN VDE 0100 parte 710, 
• o equipamento for operado de acordo com as instruções de utilização, 
• as extensões, novas configurações ou modificações forem executadas 

apenas por pessoas autorizadas pela Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
• antes da utilização do dispositivo e da peça de mão, o utilizador deve 

certificar-se da segurança operacional, das condições adequadas e da 
integridade mecânica, 

• o equipamento deve ser operado apenas por pessoal devidamente treinado, 
• o dispositivo não deve ser operado em áreas de risco e/ou atmosfera 

inflamável, 
• o dispositivo deve ser desligado imediatamente da corrente, se entrarem 

líquidos. 
 

O aparelho não contém nenhuma peça que possa ser alvo de manutenção ou 
de reparação por parte do operador. 
 

  
Calibragem Realize um teste de calibragem do sistema laser antes de cada tratamento 

(Capítulo 10). Isso garante que o sistema laser funciona corretamente, que os 
cabos óticos estão intactos e que o aplicador está a funcionar. 
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Nota Certifique-se de que todos na sala de tratamento usam óculos de proteção. 
  
Teste funcional 1   Certifique-se de que o aplicador está completamente inserido no sensor de 

calibragem. 
 
2.   Ligue o aparelho. 
 
3.   Digite o código de acesso. 
 
4    Pressione o botão "Calibration" (Calibragem). 
 
5.   Ative o laser premindo "Start" (Iniciar). 
 
6.   Execute a calibragem conforme descrito no Capítulo 10. A mensagem 

"Calibration OK" (Calibragem OK) na linha de Estado confirma que a 
unidade de laser está em boas condições. 

 
7.   Pressione o botão de paragem de emergência. O aparelho deve desligar-

se imediatamente. Para retomar o funcionamento, rode o botão vermelho 
na direção da seta para a posição original. 
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 Na Alemanha, não é necessário que o Opton seja submetido a um teste de 
controlo de segurança técnica (STK) nem ao controlo metrológico (MTK). O 
aparelho não é classificado no Anexo 1 nem Anexo 2 do MPBetriebV. 
 
Na Alemanha, aplicam-se, entre outros a MPBetreibV (Medical Devices 
Directive) e a BGV A3 (BBG Regulation – Electrical Systems and Equipment) e 
a OStrV (Occupational Health and Safety Regulation for Artifical Optical 
Radiation) nas suas versões originais. 

  
Nota: Estes requisitos são aplicáveis para o funcionamento do dispositivo na 

Alemanha. Observe a legislação nacional, eventualmente diferente, do seu 
país 
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Dispositivo não 
funciona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sem resposta do interruptor principal, o ecrã permanece escuro 
 
Possível causa 1: 
Fonte de alimentação 
Solução para a causa 1: 
Verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada e se a ficha 
do aparelho está firmemente colocada na tomada do dispositivo. 
Verifique se o cabo de alimentação está danificado. 
Verifique a instalação elétrica e a tomada. 
 
Possível causa 2: 
Fusível 
Solução para a causa 2: 
Verifique o fusível. 
Substitua o fusível apenas por outro exatamente com a mesma 
designação/equivalência.  
Verifique se não existem falhas antes de ligar a corrente elétrica. 
 
Se o erro ocorrer novamente, comunique sem falta ao serviço de apoio ao cliente. 
 
Possível causa 3: 
Botão de paragem de emergência está pressionado 
Solução para a causa 3: 
Verifique se o botão de paragem de emergência foi libertado. 

  
Laser sem energia Possível causa 1: 

Interlock 
Solução para a causa 1: 
Verifique se o conetor interlock está instalado corretamente. 
 
Se tiver instalado o sistema de vigilância das portas, verifique se o interruptor de 
portas ou as portas estão bem fechadas.  
 
Possível causa 2: 
Pedal interruptor 
Solução para a causa 2: 
Verifique se o pedal está instalado corretamente. 

  
Temperatura do 
aplicador muito baixa 

A unidade está muito fria Aguarde até que o aparelho atinja a temperatura de 
funcionamento através de uma mensagem que surge no ecrã 

  
Temperatura do 
aplicador demasiado 
elevada 

O aparelho aqueceu demasiado devido à utilização por longo período e alta 
potência.  
Aguarde até que o aparelho atinja a temperatura de funcionamento através de uma 
mensagem que surge no ecrã 
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Falha no sistema As avarias do aparelho são indicadas através de uma mensagem de erro no ecrã. 
Por vezes, o erro pode ser corrigido desligando o aparelho, esperando cinco 
segundos, e voltando a ligá-lo. 
Caso isso não aconteça, contate o serviço de apoio ao cliente. Poderá aceder a 
esse serviço através do representante de vendas ou da central da cidade de Neu-
Ulm. 

  
Serviço de apoio ao 
cliente. 

Se as falhas se mantiverem e não forem solucionadas, informe sem falta o serviço 
de apoio ao cliente. 
Poderá aceder a esse serviço através do representante de vendas ou da central da 
cidade de Neu-Ulm. 

  
Sede Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49(0)731. 9761-0 
Fax +49(0)731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Desativação O dispositivo deve ser devolvido à fábrica dentro da sua embalagem original. A 

desativação é realizada pela Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
No estrangeiro (Europa) observe as instruções nacionais relativos à desativação. 
Contacte o seu distribuidor se necessário. 
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Aparelhos elétrico médicos como por exemplo Opton estão sujeitos aos termos das precauções especiais de 
Compactibilidade Eletromagnética (CE) e devem ser instalados de acordo com as informações CE contidas nas instruções 
ou nos documentos de acompanhamento e assim postos em funcionamento. 
 
Equipamentos portáteis e dispositivos de comunicação móvel RF (por exemplo, telemóveis) podem interferir nos dispositivos 
médicos elétricos. 
 
Opton só pode ser usado com as peças originais especificadas na lista incluída na entrega e com os acessórios OEM 
disponíveis. A utilização do aparelho com outras peças pode resultar num aumento das emissões ou de avarias! 
 
Diretrizes e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas 

O aparelho Opton destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador 
do Opton deve certificar-se de que este é usado num ambiente desse tipo. 

Medições de emissões Conformidade Orientações relativas ao ambiente 
eletromagnético 

Emissões de RF CISPR 11 Grupo 1 O dispositivo Opton utiliza energia de RF 
apenas para o seu funcionamento interno. 
Portanto, suas emissões RF são muito baixas 
e é improvável que danifique equipamentos 
eletrónicos nas proximidades. 

Emissões de RF CISPR 11 classe B O aparelho Opton é adequado à utilização em 
todos os espaços, incluindo residenciais, que 
estejam diretamente ligados à rede pública de 
eletricidade que também forneça edifícios de 
habitação. 

Emissão de harmónicos IEC 61000-3-2 Classe A 

Flutuações de tensão / emissões 
oscilantes IEC 61000-3-3 

Em conformidade 

Tabela 201 de acordo com EN 60601-1-2 
 
O dispositivo não deve ser utilizado adjacente ou empilhado diretamente sobre outros dispositivos. Quando for necessário 
colocá-lo ao lado de dispositivos próximos ou empilhados, deve vigiar-se o aparelho e verificar se o seu funcionamento 
nessas circunstâncias é adequado. 
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Diretrizes e declaração de imunidade eletromagnética do fabricante 

O aparelho destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do Opton deve 
certificar-se de que este é usado num ambiente desse tipo. 

Ensaios de imunidade IEC 60601 - Nível de 
teste 

Nível de 
conformidade 

Orientações relativas ao ambiente 
eletromagnético 

Descarga eletrostática 
(ESD) de acordo com IEC 
61000-4-2 

Descarga de contato 
± 6 kV 
 
Descarga de ar ± 8 
kV 

Descarga de contato 
± 6 kV 
 
Descarga de ar ± 8 
kV 

Os pisos devem ser de madeira, betão ou de 
mosaicos de cerâmica, Se os pisos são 
cobertos com material sintético, a humidade 
relativa do ar deve ser inferior a 30%. 

Perturbações elétricas 
transitórias rápidas 
/explosões conforme IEC 
61000-4-4 

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

± 2 kV para 
alimentação 
 
Não aplicável 

A qualidade da corrente elétrica deve ser 
semelhante à de um estabelecimento 
comercial ou hospitalar. 

Sobretensões de acordo 
com IEC 61000-4-5 

± 1 kV linha-fase 
condutor 
 
± 2 kV linha-terra 

± 1 kV linha-fase 
condutor 
 
± 2 kV linha-terra 

A qualidade da corrente elétrica deve 
semelhante à de um estabelecimento   
comercial ou hospitalar. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante ½ termo) 
 
40% UT 
(60% de queda em UT 
por 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de queda em UT 
por 25 períodos) 
 
<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante 5 
segundos) 

<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante ½ termo) 
 
40% UT 
(60% de queda em 
UT por 5 períodos) 
 
70% UT 
(30% de queda em 
UT por 25 períodos) 
 
<5% UT 
(> 95% de queda em 
UT durante 5 
segundos) 

A qualidade da corrente elétrica deve ser 
semelhante à de um estabelecimento 
comercial ou hospitalar. Se for necessário a 
utilização do Opton mesmo durante 
interrupções da tensão elétrica, 
recomendamos que utilize o Opton com uma 
fonte de energia sem falhas ou com uma 
bateria. 
 
Caso contrário, isso pode originar um reset do 
aparelho 

Nota: UT é a tensão de alimentação antes da aplicação do nível de teste. 
Tabela 201 de acordo com EN 60601-1-2 
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As principais características de Opton incluem: produção de radiação laser para fins terapêuticos, bem como um 
funcionamento sem problemas de todas as funções. 
 
Diretrizes e declaração de imunidade eletromagnética do fabricante 

O aparelho destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do Opton deve 
certificar-se de que este é usado num ambiente desse tipo. 

Ensaios de 
imunidade 

IEC 60601 - Nível 
de teste 

Nível de conformidade Orientações relativas ao ambiente 
eletromagnético 

Interferência 
de RF 
conduzida de 
acordo com 
IEC 61000-4-
6 
 
Interferências 
RF irradiadas 
de acordo 
com IEC 
61000-4-3 

3 VRMS 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2.5 GHz 

3 VRMS 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2.5 GHz 

Equipamentos portáteis ou móveis de rádio não 
devem ser utilizados na proximidade do Opton, 
incluindo os cabos, a não ser à distância de 
segurança recomendada calculada de acordo 
com a  respetiva frequência de transmissão. 
 
Distância de separação recomendada 
 

d = 1.17 √ P 
 

d = 1.17 √ P de 80 MHz a 800 MHz 
 

d = 2.33 √ P de 800 MHz a 2,5 GHz 
 
sendo P a potência nominal do transmissor em 
watts (W), de acordo com o fabricante do 
transmissor, e d a distância de segurança 
recomendada em metros (m). 
 
A força do campo de transmissores de rádio 
estacionários deve ser para todas as 
frequências a, de acordo com a medição no local 
inferior ao nível de conformidade b. 
 
 Na proximidade de dispositivos que apresentem 
os seguintes símbolos, podem ocorrer 
interferências: 
 

 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação das grandezas eletromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

aAs forças de campo de transmissores fixos , tais como estações de base para rádio (telemóveis / sem fio) e rádios móveis 
terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e televisão, não pode ser teoricametne previsto com precisão. Para 
avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve considerar-se a realização de um estudo 
eletromagnético do local deve ser considerada. Se a força do campo medida no local em que o dispositivo é usado Opton 
excede o nível de conformidade RF aplicável indicado acima, o aparelho Opton deve ser monitorizado para verificar o 
funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais,  tais como 
reorientar ou reposicionar o Opton . 
bAcima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser inferiores 3 V / m. 
Tabela 201 de acordo com EN 60601-1-2 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel e o dispositivo 
Opton  

O dispositivo Opton é destinado para uso nos ambientes eletromagnéticos onde as perturbações de RF são controladas. O 
cliente ou o utilizador do aparelho Opton pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância 
mínima entre os equipamentos portáteis e móveis de comunicação de RF (transmissores) e o dispositivo, conforme 
recomendado abaixo Opton, de acordo com potência máxima de saída dos dispositivos de comunicação listados abaixo. 

Capacidade nominal do transmissor 
W 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
M 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1.17 √ P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 1.17 √ P 

800 MHz a 2.5 GHz 
d = 2.33 √ P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.70 3.70 7.37 

100 11.67 11.67 23.33 

Para transmissores cuja saída máxima nominal não seja especificada na tabela acima, a distância de separação d 
recomendada em metros (m) pode ser determinada através da equação dada na coluna correspondente, onde P é a 
potência máxima de saída do transmissor em watts ( W) de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todos os casos. A propagação das grandezas eletromagnéticas é 
influenciada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
Tabela 201 de acordo com EN 60601-1-2 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
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