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Fig. 1 Lado frontal do aparelho 
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 Ilustrações 
 
Lado posterior do aparelho  

 

 

Fig. 2 Lado posterior do aparelho 
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 Ilustrações 
 
Ecrãs e visores  

 

  

Fig. 3 Ecrãs e visores 
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 Explicação dos símbolos 
 
  

 

  

 

No manual de instruções, este símbolo alerta para um “Perigo”. 

  

Atenção! 
No manual de instruções, este símbolo alerta para “Atenção” em relação a possíveis danos no 
aparelho. 

  

 

Peça de aplicação Tipo BF  

  

 

Manual de instruções 

  

 

Observar as instruções de utilização 

  

 

Acesso interdito a pessoas com pacemaker 

  

 

Não empurrar o aparelho 

  

 

Não sentar no aparelho 

  

 

Aviso, campo magnético 

  

 
Terra de proteção 

  

 
Número de série 

  

 
Número de artigo 

  

 

Fabricante 

  

 

Data de fabrico 

  



 Explicação dos símbolos 
 
  

 

  

 

Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos, e de baterias e acumuladores. 
Este produto não pode ser eliminado com os resíduos domésticos. 

  

 
Lavar, no máximo a 40 °C 

  

 
Não usar lixívia 

  

 
Não limpar a seco 

  

 
Não secar na máquina 

  

 
Não engomar 

  

 
Não empilhar 

  

 

Manter a embalagem seca 

  

 
Frágil, manusear com cuidado 

  

 
Limitação de temperatura 

  

 
Em cima 

  

 
Perigo ou Aviso - Perigos sistémicos para a saúde 
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Aplicável a aparelhos Z Field Dual (MFG-03). 
 
Este manual de instruções faz parte integrante do aparelho. Ele tem de ser guardado com o 
aparelho e ficar sempre acessível para todas as pessoas que possuam autorização para 
operar o mesmo. 
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Indicação  Atrofia muscular 

  

Recomendação de aplicação Para fortalecer e refirmar a musculatura do abdómen, dos glúteos e das coxas. 

  

Ambiente operacional O Z Field Dual só pode ser utilizado em instalações médicas. O aparelho destina-se a ser 
utilizado em espaços interiores. 

  

Contraindicações  Colocação de um aplicador ativo sobre dispositivos elétricos implantados como 
pacemakers, implantes de cóclea, bombas intratecais, aparelhos auditivos, etc. 

 Certifique-se de que a estimulação magnética não penetra na região do coração. 
 O Z Field Dual tem de ser aplicado com cuidado em pessoas com Morbus Basedow, 

disfunções hemorrágicas ativas ou transtornos convulsivos. 
 As mulheres que estejam prestes a menstruar poderão constatar que a menstruação 

começa mais cedo ou que as dores menstruais são mais intensas devido ao 
tratamento com o Z Field Dual. Assim sendo, recomendamos que nesta altura do mês 
não se submetam a nenhum tratamento. 

 
Outras contraindicações do tratamento são: 
 
 Febre 
 Aplicação sobre o útero durante a menstruação 
 Aplicação sobre regiões da pele sem sensibilidade normal 
 Implantes metálicos ou eletrónicos na área de tratamento 
 Pacemakers 
 Desfibrilhadores implantados 
 Neuroestimuladores implantados 
 Bombas de infusão de medicamentos 
 Tumor maligno 
 Estados hemorrágicos 
 Epilepsia 
 Intervenção cirúrgica realizada recentemente 
 Aplicação na área da placa de crescimento 
 Insuficiência pulmonar 
 Aplicação na área da cabeça 
 Gravidez 
 Sensibilidade ou alergia ao látex 

  

 Nas pessoas com Morbus Basedow, disfunções hemorrágicas ativas ou transtornos 
convulsivos, é necessário aplicar o Z Field Dual com cuidado. 

  

Grupo de doentes 
previsto 

Idade: 18+ 

 Género: masculino, feminino, diversos  
 Nacionalidade: sem restrições 
 Etnia: sem restrições 
 Cor de pele: peles claras e peles escuras 
 Peso: todas as classes de peso  
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Efeitos secundários Não existem informações sobre efeitos secundários. Todavia, se o doente sentir 
sintomas anormais, o operador tem de interromper imediatamente o tratamento e 
consultar o médico competente.  
 
No entanto, podem também ocorrer os seguintes efeitos secundários: 
 
 Dores musculares 
 Espasmo muscular temporário 
 Dores temporárias das articulações ou tendões 
 Eritema ou vermelhidão cutânea local 
 Menstruação antecipada e / ou cólicas abdominais 
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Antes da aplicação do aparelho, os utilizadores do Z Field Dual têm de se familiarizar com o 
manual de instruções e os métodos de tratamento, bem como com as indicações e 
contraindicações, advertências e indicações de aplicação.  

  

 

Durante o tratamento, não pouse materiais ferromagnéticos ou metálicos, suportes de dados 
(cartões de crédito ou débito, pens USB, etc.), dispositivos eletrónicos (telemóveis, tablets, 
relógios, PCs, etc.) e outros dispositivos ou acessórios com campos magnéticos na 
proximidade (a uma distância inferior a 1 metro) dos aplicadores. Não posicione o aparelho 
na proximidade de outros aparelhos que criem um campo eletromagnético intenso 
(diatermia, raios X, telemóvel, alta frequência), por forma a impedir uma interferência 
recíproca da funcionalidade. Neste caso, monte o aparelho mais afastado da fonte de 
interferência ou contacte o pessoal do serviço de assistência. 

  

 

Certifique-se de que pessoas com pacemakers não permanecem na proximidade do 
aparelho em funcionamento. 

  

 

O aparelho não pode ser empurrado se os rodízios não estiverem na posição de transporte 

  

 

É proibido sentar-se no aparelho. 

  

 

Antes da utilização, certifique-se de que o aparelho é alimentado com corrente elétrica 
através de uma ficha com a devida ligação à terra com uma tomada Schuko (instalação 
elétrica conforme DIN VDE 0100 Parte 710). O aparelho só pode ser operado com o cabo de 
alimentação fornecido. O cabo de alimentação tem de possuir uma proteção contra cargas 
mecânicas. 

  

 

A utilização deste aparelho na proximidade de campos eletromagnéticos intensos (por ex. 
tomógrafos, equipamentos de raios X ou de diatermia) pode interferir com o funcionamento 
do mesmo.  

  

 

Durante a utilização, o aparelho deve ser posicionado de forma a permitir o acesso direto à 
alimentação elétrica central do mesmo, para que, a qualquer altura, possa ser separado da 
rede de alimentação. 

  

 

Por forma a evitar o perigo de um choque elétrico, é necessário desligar a ficha do aparelho 
da rede de alimentação elétrica, antes de se proceder à realização de trabalhos de 
manutenção e limpeza. 

  

 

O Z Field Dual não é adequado para aplicação em áreas com atmosfera explosiva, inflamável 
ou comburente. 

  

 
Verifique o aparelho antes de o utilizar. Se apresentar danos não pode ser utilizado. 

  

 
Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 
O doente não pode ser deixado sem supervisão durante o tratamento. 
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O aparelho destina-se exclusivamente a ser aplicado por profissionais de saúde 
especializados. 

  

 

Todas as instruções de tratamento relativamente ao local, à duração e à intensidade do 
tratamento requerem conhecimentos médicos e devem ficar ao cargo de médicos, 
terapeutas e auxiliares da saúde. Estas instruções têm de ser obrigatoriamente observadas. 

  

 

Em caso de fuga de óleo, leia o capítulo 16, a ficha de dados de segurança ou entre em 
contacto com o seu técnico do serviço de assistência 

  

 

Em caso de fuga de óleo, use luvas com uma resistência química suficiente, em especial 
contra hidrocarbonetos aromáticos, quando proceder à limpeza. 
Arejar o espaço em caso de fuga de óleo. 
Eliminação das luvas e do pano embebido em óleo conforme as disposições locais. Não 
eliminar as luvas com os resíduos domésticos. 

  

 

A aplicação em áreas molhadas não é permitida e, em caso de inobservância, pode resultar 
em danos consideráveis, e constituir um perigo tanto para o doente como para o utilizador e 
terceiros. 

  

 

Os materiais de embalagem devem ser eliminados mediante as disposições aplicáveis. É 
necessário assegurar que crianças não têm acesso aos mesmos. 
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Utilização correta O Z Field Dual é um dispositivo médico elétrico e emite impulsos eletromagnéticos. O Z 
Field Dual gera um campo eletromagnético e consegue contrair/ estimular a musculatura. 

  
Finalidade Um campo eletromagnético é gerado através de corrente. Com recurso aos aplicadores, 

estes impulsos são aplicados aos tecidos musculares. 
Os músculos reagem aos impulsos eletromagnéticos não invasivos pulsados e 
provocam contrações repetidas do tecido muscular. Com base nas frequências e 
intensidades aplicadas, estas contrações podem ser ajustadas com diferentes 
intensidades. O efeito baseia-se no princípio de que a contração repetida dos músculos 
resulta no desenvolvimento muscular através da multiplicação de miofibrilas. 

  
Quais são as vantagens do  
Z Field Dual?  
 

 Tratamento não invasivo  
 Penetração profunda de um campo eletromagnético pulsado de 1,0 Tesla por 

aplicador 
 Visor com ecrã tátil para uma operação simples 
 Vasta gama de opções de aplicação 

  
Quais são as outras 
vantagens do Z Field Dual?  
 

 Aplicação segura 
 Sem tempos de paragem 
 Praticamente indolor 
 Tempos de tratamento curtos 
 Operação simples 

  
Nota: O aparelho está exclusivamente destinado à utilização por parte de profissionais de 

saúde especializados (por ex. médicos, terapeutas e auxiliares da saúde). 
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Atenção! 

Após o transporte e antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os rodízios estão na 
posição “travada”.  

  
Nota: Certifique-se de que o Z Field Dual está pousado sobre uma superfície estável e nivelada. 
  
Ligar o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação (21), conforme ilustrado abaixo, à tomada do aparelho (9) e 
ligue o mesmo à rede de alimentação. 
 

       
  

 

O aparelho só pode ser ligado a tomadas com ligação à terra. 

  
Ligar o aparelho Ligue o aparelho com o interruptor ligar/desligar (10). 
  

Atenção! 
Tenha em conta que a ligação do cabo de alimentação com o interruptor ligar/desligar 
ligado pode resultar em falhas.  

  

Atenção! 
Se o aplicador for utilizado em posição enviesada, o óleo de refrigeração não chega a todas 
as áreas do aplicador, o que danifica o mesmo devido a sobreaquecimento. Por este motivo, 
sempre que possível, é recomendável posicionar o aplicador na horizontal.  

  
Desligar o aparelho O aparelho é desligado através do interruptor ligar/desligar (10). 

Por forma a separar o aparelho (todas as fases) da rede de alimentação, desligue o cabo de 
alimentação da tomada.  
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Ecrã inicial Quando se liga o aparelho é realizado um autoteste e abre-se o ecrã inicial. 
  
 

 
  
Ecrã padrão Após a realização do autoteste, o Z Field Dual passa automaticamente para o ecrã inicial. 
  
 

 
  
Seleção da configuração Quando se prime o botão de configuração (A), o aparelho comuta imediatamente para o 

menu de configurações. 
 
  

A 
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Menu de configurações 

  
(B) Brilho Ajuste do brilho com as teclas de seta para a esquerda e direita  
(C) Volume Ajuste do volume com as teclas de seta para a esquerda e direita 
(D) Idioma Seleção do idioma com as teclas de seta para a esquerda e direita 
(E) Administrador Apenas para os parceiros de assistência 
(F) Versão Mostra informações sobre a versão de software atual. 
(G) Encerrar Encerra e grava o menu de configurações. 

 
 

F 

G 

B 

C 

D 

E 
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Descrição do aparelho O Z Field Dual é composto por um corpo principal e dois aplicadores de tamanho igual, 
ligados ao mesmo. 

  

 

A potência de entrada deste aparelho é de 230 V de corrente alternada. 

  

 

Os trabalhos de reparação, extensão e instalação do aparelho podem apenas ser realizados 
por técnicos especializados devidamente autorizados pelo fabricante. A 
desmontagem/montagem de aparelhos com meios próprios por parte do utilizador é 
absolutamente proibida. 

  

 

Uma vez que é formado um campo magnético intenso em torno do gerador de campo 
magnético, os operadores do aparelho, assistentes e doentes não podem fazer-se 
acompanhar de objetos que possam sofrer interferências devido ao campo magnético. 

  
Nota: Quando utilizar o aparelho não use objetos como relógios de pulso, telemóveis, dispositivos 

rádio, emissores ou brinquedos sem fios, uma vez que os mesmos podem ser danificados 
pelos campos magnéticos. Tenha cuidado e mantenha estes aparelhos separados uns dos 
outros. 

  
Nota: Durante o funcionamento do aparelho, o doente não pode ingerir bebidas, água, etc., que 

possam interferir com o aparelho. 
  
 O Z Field Dual monitoriza a temperatura dos aplicadores. Para além disso, o aparelho verifica 

em intervalos regulares a ligação entre o aplicador e o aparelho principal. Em caso de 
mensagem de erro, consulte o capítulo 14. 
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Colocação do aplicador   Coloque os aplicadores na área de tratamento de forma que os cabos de ligação apontem 
para a extremidade dos pés. 
Fixe os aplicadores com as cintas de fixação fornecidas com o aparelho.  
A cinta de fixação está disponível nas versões S e M. A cinta de fixação grande destina-se à 
região do abdómen e dos glúteos, e a pequena às pernas. 

 
 
A cinta de fixação destina-se a fixar os aplicadores e ajuda a minimizar os movimentos dos 
aplicadores durante o tratamento. 
Os aplicadores são inseridos na bolsa da cinta de fixação. O lado inferior dos aplicadores 
deve estar em contacto total com a cinta de fixação. 
 

 
  

 

Antes de colocar a cinta de fixação, verificar sempre a funcionalidade das tiras de fixação!  
 
A cinta deve ser colocada por um técnico especializado. 

  

 

Se a cinta de fixação for colocada de forma incorreta, não tentar reajustar a mesma puxando 
e arrastando. Isto pode danificar o material elástico. A forma correta de reajustar a cinta é 
abrindo-a na totalidade e voltando a colocá-la.  
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(H) Tempo remanescente Indica o decurso do tempo de tratamento de forma gráfica. 
  
(I) Tempo de 
funcionamento total 

Inicialmente: indica o tempo de tratamento total. 
Durante o funcionamento: faz a contagem decrescente do tempo de tratamento. 

  
(J) Menu de 
configurações 

Ver capítulo 5, Definições das opções de ajuste.  

  
(K) Intensidade Depois de premir o botão Iniciar: indica a intensidade aplicada de forma gráfica e 

percentual (0 – 100 %). 
Ajustar (alterar) a intensidade com o botão de controlo central (4). Para aumentar a 
intensidade, rodar para a direita e/ou para reduzir a intensidade rodar para a esquerda. 

  
(L) Start/Stop O programa aplicado arranca depois de se premir o botão Iniciar. O tempo de duração do 

tratamento entra em contagem decrescente até 0. O texto no botão Iniciar muda para 
STOP. Premir novamente este botão interrompe o tratamento, e o tempo de tratamento e 
a energia aplicada são repostos. 

  
(M) Seleção de canal Seleção do Canal 1 e/ ou Canal 2. Os canais podem ser utilizados de forma simultânea 

ou individual. O pequeno triângulo no canto indica que o canal está ativo. 

  
(N) Programa aplicado O premir de um dos botões de programa (O) e a posterior seleção de um dos programas 

guardados com o botão de controlo central (4) faz com que o modo selecionado seja 
exibido na janela de seleção de modo, na parte inferior esquerda do visor. 

  
(O) Seleção de modo O modo Programas e o modo Regiões estão predefinidos com valores de parâmetros. O 

modo Manual possui programas configuráveis. 
  
Modo Programas O modo Programas disponibiliza ao utilizador quatro recomendações de aplicação pré-

programadas. Os programas estão subdivididos nos níveis “Beginners”, “Standard”, 
“Professionals” e “High Intensity”. Estes programas não podem ser ajustados. 

  

J 

K 

M 

L 

H I 

N 

P 

O 
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Modo Regiões O modo Regiões possui quatro recomendações de aplicação pré-programadas. As 
regiões são as regiões corporais “Glúteos”, “Abdómen”, “Pernas”, “Braços”. Estes 
programas não podem ser ajustados. 

  
Modo Manual  O modo Manual possui cinco modos que podem ser guardados, e permite a criação de 

protocolos individuais para doentes e tratamentos. 
  
(P) Ecrã de informações 

sobre os programas 
Se estiver selecionado o modo Programas ou Regiões, este ecrã exibe uma animação. 
Se estiver selecionado o modo Manual, este ecrã exibe um gráfico que representa os 
parâmetros selecionados.  

  

  
  
Modo Manual O modo Manual possui cinco modos que podem ser guardados; o utilizador pode ajustar 

diretamente os valores dos parâmetros. As faixas de ajuste dos parâmetros são as 
seguintes: 
- Frequência: 1 – 150 Hz  
- Tempo ligado: 1 – 4 seg (as faixas de ajuste diferem em função do valor da 

frequência) 
- Tempo desligado: 0 – 10 seg (as faixas de ajuste diferem em função do valor da 

frequência) 
- Intensidade: 1 – 100 % (este é o fator de multiplicação da intensidade do campo 

magnético principal.) 
- Repetição: 1 – 100 ciclos  

  
 Para alterar as definições, prima modo Manual no ecrã tátil durante 2–3 segundos. Agora 

é possível definir os valores dos parâmetros 
  
 

 



 Manual de instruções 
 6 

 

 Página 13  
 

  
 

 
  
 Depois de aparecer o ecrã de definição dos parâmetros, o utilizador pode definir os 

valores dos parâmetros.  
Depois de premir aprox. 2 segundos o nome, aparece um teclado no ecrã, e é possível 
alterar o nome pré-programado. 

  
 

 
  
 

 
  
 Premindo a área Parâmetros, aparece o ecrã de definições e os valores dos parâmetros 

alteram-se. 
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 Selecione o parâmetro que pretende alterar. Neste modo, é possível definir Freq1, 

Tempo ligado, Tempo desligado, Intensidade e Repetição, alterando os valores dos 
parâmetros através do botão de controlo central (4) 

  
 

 
  
 Todos os modos têm 5 submodos com diferentes conjuntos de parâmetros. O modo 

Manual funciona de forma sequencial a partir do Submodo 1.  
Premindo o símbolo do marcador na extremidade do ecrã de definição dos parâmetros, 
na parte superior direita, é adicionado um submodo. 

  
 

  
  
 Para remover um submodo, selecione o respetivo submodo e prima o símbolo do caixote 

do lixo, no canto superior direito. 
Depois de ter introduzido o nome e os valores dos parâmetros para o programa de modo 
Manual, clique no símbolo de encerramento (X), na parte superior direita, para encerrar o 
ecrã de definição dos parâmetros. 
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Alimentação elétrica Potência de entrada: 220–240V 50/60 Hz 

Potência absorvida: máx. 2,2 kVA 
  
Fusível de rede Disjuntor de 16 A no interruptor de rede 
  
Classe de proteção Classe 1 

  

Peça de aplicação Tipo BF 

  

Dimensões 542 (C)  501 (L)  993 (A) mm 

  

Peso aprox. 60 kg 

  

Operação Intensidade do campo magnético: 
- Canal 1: 0,5-1,0 T ± 20 % 
- Canal 2: 0,5-1,0 T.± 20 % 

 Modos:  
- Modo Programas: A1– A20 
- Modo Regiões: M1– M20 
- Modo Manual: U1– U20 

  

Transporte Transportar o aparelho na posição vertical 

 1 aparelho por embalagem,  

  

Condições ambiente de 
operação 

- Temperatura: 10 – 30 °C 
- Humidade do ar: 30 – 85 % HR 
- Pressão do ar: 700 – 1060 hPa 

  

Condições ambiente de 
armazenamento e 
transporte 

- Temperatura: 0 – 60°C 
- Humidade do ar: 10 – 90 % HR 
- Pressão do ar: 700 – 1060 hPa  

  

Nível sonoro <70 dB(A) 

  

Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original. 

  

  

 Reserva-se o direito a alterações técnicas. 
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Antes de iniciar trabalhos de manutenção e limpeza, o aparelho tem de ser sempre 
desligado no interruptor principal e a ficha tem de ser retirada da tomada elétrica. 

  
 Certifique-se de que durante a limpeza e a desinfeção não penetram líquidos no aparelho. 

Não use sprays. 
 
Se durante a limpeza e a desinfeção penetrarem líquidos no aparelho, suspenda a sua 
utilização, proteja-o contra a utilização e contacte o seu parceiro de assistência. 

  
 Durante a limpeza e a desinfeção, certifique-se de que as etiquetas do aparelho (por ex. 

advertências, autocolantes de controladores, placas de características) não são danificadas. 
  
 No que respeita a higiene, a aplicação do aparelho e da sua peça de aplicação em pele 

saudável e sem lesões é considerada “não crítica”. 
  
Cinta de fixação Composição da cinta de fixação: 

 Algodão 
 Rayon 
 Perlon 
 Elastano 

  
 Indicações de cuidado:  

 
Fechar as tiras de fixação antes da lavagem. Lavar após a utilização em cada doente e no 
fim do dia. 

  
Lavagem à máquina da 
cinta de fixação 

Pré-tratamento: 
Recomenda-se que a cinta de fixação seja lavada com água tépida corrente, para remover 
sujidade grosseira e impedir o seu ressequimento. 

  
 Meios auxiliares necessários: 

 Máquina de lavar roupa adequada para a desinfeção química 
 Rede de lavagem 
 Usar um detergente desinfetante compatível com os componentes da cinta de fixação 

(ver acima) e que tenha um efeito desinfetante validado a uma temperatura de 40 °C 
(por ex. Eltra 40 Extra). 

  
 Limpeza / Desinfeção: 

Recomenda-se lavar e desinfetar a cinta após a utilização em cada doente e no fim do dia. 
1. Coloque a cinta de fixação numa rede de lavagem adequada. Não comprima a cinta, 

por forma a não afetar a eficácia da lavagem. 
2. Lave a cinta de fixação com uma combinação adequada de temperatura (no máx. 

40 °C) e duração, conforme as indicações do fabricante do detergente (por ex. Eltra 
40 Extra, durante 20 minutos; relação de carga: 1: 5). 

3. Enxague a cinta de fixação na máquina (3 vezes 3 minutos) 
4. Rode a cinta de fixação para a pré-secagem (por ex. 3 minutos a 930 min-1). 

  

Atenção! 
Com um tempo de enxaguamento menor é possível que permaneçam resíduos de 
desinfetante na cinta de fixação, o que pode resultar em irritações cutâneas no doente. 

  



 Limpeza 
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 Secagem: 
Não secar na máquina de secar, caso contrário o material fica áspero. Seque a cinta de 
fixação num local sem pó, sobre uma base têxtil absorvente, até estar seca. 

  
 Controlo: 

1. Verifique se a cinta de fixação não ostenta buracos ou outro tipo de estragos. 
2. Verifique se a cinta de fixação apresenta uma espessura uniforme em toda a 

superfície. 
  
 Embalagem: 

Embale a cinta de fixação em bolsa de tecido ou película, ou noutro invólucro de proteção 
adequado, para a proteger de pó e sujidade. 

  
 Reutilizabilidade: 

Em função da utilização e dos tratamentos é possível que, ao longo do tempo, o material 
sofra danos. 
 
Suspenda a utilização da cinta de fixação assim que esta apresente sinais de desgaste, 
danos visíveis ou manchas não removíveis, ou se as suas tiras de fixação já não 
funcionarem. 
Não continue a utilizar a cinta de fixação se a etiqueta se tiver desprendido. 
 

  
Corpo/aplicador Limpeza: em caso de sujidade visível, é possível limpar o corpo, os aplicadores e todos os 

cabos com detergentes suaves sem álcool convencionais adequados para plásticos. 
Seguindo as indicações do fabricante do produto de limpeza, limpe a superfície com um 
pano macio embebido, mas não encharcado, até a sujidade ser eliminada. 
 
Desinfeção: recomendamos a realização de uma desinfeção, pelo menos, após a utilização 
em cada doente e no fim do dia, e ainda se for comprovada uma possível contaminação. 
Para o efeito dirija-se ao seu especialista em higiene. Realize sempre uma limpeza antes da 
desinfeção.  
 
O corpo e o aplicador podem ser desinfetados com toalhetes desinfetantes. Para metal e 
plástico use um produto de desinfeção sem álcool convencional com propriedades 
bactericidas, viricidas e fungicidas. Observe as indicações de utilização do fabricante. 
Seguindo as indicações do fabricante, limpe todas as superfícies com um pano embebido, 
mas não encharcado, com o produto de desinfeção ou com um pano previamente 
impregnado com desinfetante. 

Eventualmente, observe também os requisitos de secagem. 
  

 

Cuidado: se forem utilizadas soluções inflamáveis para efeitos de limpeza e desinfeção, é 
necessário agendar tempo suficiente para a evaporação das soluções antes que seja 
possível utilizar o aparelho. Caso contrário podem ocorrer incêndios! 

  
Nota: Utilize o aparelho apenas num ambiente higiénico. 
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 O produto Z Field Dual (MFG-03) ostenta a marca CE 

 

0123 
 
conforme a diretiva CE 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos.  

  
  
Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
www.zimmer.de 
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Itens fornecidos 

 

Art. n.º   
5033 

 
1 Z Field Dual (MFG-03) 

10102931 1 instruções de utilização 
67300124 1 cabo de alimentação 
54209400 1 cinta de fixação S (50-70 cm) 
54209410 1 cinta de fixação M (80-105 cm) 

  
  
  
Acessórios   
Art. n.º   

10102931 1 instruções de utilização 
54209400 1 cinta de fixação S (50-70 cm) 
54209410 1 cinta de fixação M (80-105 cm) 

  
  
  
  
  
 Reserva-se o direito a alterações! 
  
  
Nota: O aparelho só pode ser utilizado com acessórios originais da Zimmer MedizinSysteme 

GmbH. Caso contrário não é possível garantir o funcionamento e a segurança de doentes, 
utilizadores e terceiros. 
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Combinações de 
aparelhos 

O fabricante não disponibiliza nenhuns aparelhos de combinação para o Z Field Dual.  

Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações, operando assim um sistema 
médico, fá-lo por sua própria conta e risco. 

  
  
Segurança e 
manutenção 

O Z Field Dual  é fabricado conforme as prescrições de segurança da CEI 60601-1 Ed 3.1.  
 
Enquanto fabricante, a Zimmer MedizinSysteme GmbH só pode ser responsabilizada pela 
segurança e fiabilidade se: 

 o aparelho for ligado a uma tomada devidamente ligada à terra e se a instalação 
elétrica cumprir os requisitos da DIN VDE 0100 Parte 710, 

 o aparelho for operado de acordo com as instruções de utilização,  

 extensões, reajustes ou modificações forem realizados apenas por pessoas 
devidamente autorizadas pela Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

 o utilizador tiver verificado a segurança funcional, o estado de perfeitas condições e a 
integridade mecânica antes da utilização do aparelho,  

 o aparelho for apenas operado por profissionais de saúde que se tenham familiarizado 
com as instruções de utilização do aparelho,  

 o aparelho não for operado em ambientes perigosos e/ou atmosferas explosivas,  

 em caso de penetração de líquidos no aparelho, o mesmo for imediatamente desligado 
da rede de alimentação. O aparelho não possui peças que possam ser sujeitas a 
trabalhos de manutenção por parte do operador. 

  
 O aparelho não possui peças que possam ser sujeitas a trabalhos de reparação por parte do 

operador. 
  

 

Não é permitido modificar este aparelho. 
Os trabalhos de manutenção e substituição de componentes podem apenas ser realizados 
pelos técnicos do serviço de assistência da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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Inspeção rotineira do 
sistema 

O revestimento do cabo de alimentação do aparelho, do cabo de ligação do aplicador, etc. 
não pode estar solto e os fios interiores não podem ficar expostos nem sofrer danos por 
impactos externos. 

  
 O aplicador não pode ostentar sinais de fugas de óleo. 
  
 Limpe a parte exterior do aparelho de forma a não existirem materiais estranhos. 
  
 O interruptor de funcionamento do aparelho não pode ter folga. 
  
 As diversas peças montadas no aparelho não podem ter folga 
  
 Se ocorrer uma das situações acima, solicite ajuda ao seu parceiro de assistência. 
  
Controlo de segurança Por forma a garantir um funcionamento seguro, deve ser realizada uma limpeza interior 

anual por parte de uma pessoa autorizada pela Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  
 Por forma a garantir um funcionamento seguro, o sistema, incluindo os componentes 

internos e a tensão de saída, devem ser controlados anualmente por uma pessoa 
autorizada pela empresa. 

  
 Limpe o aplicador antes de o armazenar. 
  
 Observe as seguintes indicações relativamente às condições de armazenamento: 

 Proteger da água 
 Proteger da radiação solar direta 
 Não armazenar na proximidade de aparelhos de aquecimento  
 Evitar locais que estejam expostos a impactos ou vibrações excessivas, produtos 

químicos ou gases explosivos. 
  
Resolução de erros Se o aparelho não funcionar devidamente quando estiver a ser utilizado, verifique os pontos 

enumerados na tabela, antes de solicitar uma manutenção. Caso não exista nenhum dos 
seguintes problemas ou se as medidas que se seguem não forem úteis, desligue o aparelho 
e contacte o seu parceiro de assistência. 

  
  

 
 



 Avisos legais 

13 
 

 Página 22  
 

 
 O Z Field Dual encontra-se descrito no Anexo 1 do regulamento relativo à aplicação e 

exploração de dispositivos médicos (MPBetreibV). Observe as medidas daí decorrentes. 
  
 O aparelho não consta do Anexo 2 do regulamento relativo à aplicação e exploração de 

dispositivos médicos (MPBetreibV). 
  
 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: Estes requisitos aplicam-se à utilização do aparelho na Alemanha. No seu país poderão ser 

aplicáveis outras prescrições. 



 Mensagens de erro/Resolução de erros 
Eliminação 14 

 

 Página 23  
 

 
Mensagens de erro Mensagens: 
  
 Sobreaquecimento 

O Z Field Dual é um aparelho que gera um campo magnético, conduzindo uma elevada 
intensidade de corrente ao aplicador. Enquanto o aplicador gera calor, graças à elevada 
intensidade de corrente, utilizada para a criação do campo magnético, a refrigeração resulta 
da circulação do óleo de refrigeração no interior do aplicador do Z Field Dual . Se o aplicador 
for utilizado em posição enviesada, o óleo de refrigeração não chega a todas as áreas do 
aplicador, e podem ocorrer ferimentos ou uma interrupção do funcionamento. Por este 
motivo, é recomendável posicionar o aplicador na horizontal. Se o aplicador estiver 
sobreaquecido, o funcionamento é temporariamente interrompido e é exibida a mensagem 
Sobreaquecimento (ver ponto 23). Se for exibida esta mensagem, remova o aplicador 
durante algum tempo do doente (não desligue o aparelho), até a mensagem desaparecer e 
o aparelho regressar ao estado normal. 

  
 

 
  

Atenção! Recomenda-se vivamente que o aplicador seja posicionado na horizontal. 
  

 Vida útil da unidade de refrigeração 

 O Z Field Dual utiliza uma bomba de óleo para efeitos de refrigeração. Trata-se de um 
componente consumível com uma garantia de 5.000 horas. Após 5.000 horas, é exibida a 
mensagem Unidade de refrigeração (ver ponto 24). Não se trata de uma mensagem de erro, 
apenas de um aviso de necessidade de manutenção. Se tocar no painel de comando o 
aparelho regressa ao estado normal. 
Contacte o seu técnico do serviço de assistência. 
A substituição do componente pode evitar tempos de paragem inesperados. 
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 Erro do aplicador 
 O Z Field Dual verifica sempre a ligação do cabo do aplicador. Se o cabo não estiver 

conectado ou apresentar danos, é exibida a mensagem conforme ilustrado no item 25. 
Neste caso, não é permitido continuar a utilizar o aparelho. Contacte o pessoal de 
manutenção autorizado do nosso parceiro de distribuição local. 

  
 

 
  
Nota: O Z Field Dual verifica sempre o estado de ligação do cabo conectado ao aplicador. 
 

Autoajuda na 
resolução de erros: 

Anomalia O que fazer? 
Indicações no manual 
de instruções 

 

Não é possível ligar 
o aparelho. 

Verifique se o cabo de alimentação está 
corretamente ligado. 

Capítulo 4; Configuração 
do aparelho  

 
Verifique se o interruptor ligar/desligar do 
aparelho está ligado. 

Fig. 2; Lado posterior do 
aparelho 

 

O aparelho não gera 
nenhum campo 
magnético. 

Verifique se no visor LCD é exibida uma 
mensagem de ERRO. 

Capítulo 14; Mensagens 
de erro e resolução de 
erros 

 
Verifique se está ajustada a intensidade 
de saída, premindo o botão Iniciar e, em 
seguida, rodando o botão rotativo. 

Capítulo 6; Manual de 
instruções 

 

É exibida a 
mensagem 
Sobreaquecimento. 

Se o aplicador estiver na posição vertical, 
é fácil que o mesmo sobreaqueça. 
Sempre que possível, coloque o conversor 
numa posição horizontal.  

Capítulo 14; Mensagens 
de erro e resolução de 
erros 

 
Em caso de temperaturas ambiente 
demasiado elevadas podem ocorrer 
anomalias na refrigeração. Sempre que 
possível, mantenha a temperatura 
ambiente abaixo dos 25 ℃. 

Capítulo 14; Mensagens 
de erro e resolução de 
erros 

 Nos seguintes casos, interrompa o funcionamento, desconectando o aparelho da 
alimentação elétrica, e contacte o centro de assistência.  

 O interruptor ligar/desligar desliga-se espontaneamente. 

 O visor LCD do painel de comando não acende quando o aparelho é desligado e 
novamente ligado. 

 O aplicador não gera estimulação, mesmo quando se aumenta a intensidade.  
 O símbolo da temperatura no ecrã pisca e o aparelho não está em 

funcionamento. 

 

Inspeção regular para um desempenho contínuo 
Por forma a garantir um funcionamento seguro, certifique-se de que uma pessoa autorizada 
realiza regularmente uma inspeção mas, pelo menos, uma vez por ano. 
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Serviço de apoio ao 
cliente  

Se ocorrerem anomalias frequentes ou se as mesmas não permitirem ser resolvidas informe 
sem falta o serviço de assistência/serviço de apoio ao cliente. 
Este pode ser contactado através do representante de vendas competente ou através da 
central em Neu-Ulm. 

  
Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Alemanha 
Tel. +49 731 / 9761-0 
Fax +49 731 / 9761-118 
info@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Eliminação do aparelho O aparelho tem de ser devolvido à fábrica. 

O aparelho tem de ser eliminado pela Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Nos países europeus tem de observar as disposições nacionais referentes à eliminação. 
Se necessário, dirija-se ao parceiro de distribuição. 
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 O aparelho MFG-03 foi desenvolvido de acordo com as regras reconhecidas da técnica; foram 
observados os dados relativamente à finalidade dos componentes.  

  

 

O MFG-03 não pode ser operado na proximidade de dispositivos cirúrgicos de alta frequência ou 
tomógrafos de ressonância magnética ativos, que possam causar fortes interferências eletromagnéticas.  

  

 

O MFG-03 foi previsto e testado exclusivamente para estabelecimentos de saúde como, por exemplo, 
hospitais.  

  

 

O MFG-03 não possui características de desempenho essenciais que possam ser afetadas por 
interferências eletromagnéticas.  

  

 

AVISO: o aparelho não deve ser utilizado ao lado de outros aparelhos nem empilhado em cima de outros 
aparelhos, uma vez que isso pode resultar em erros de funcionamento. Se tal for necessário, é preciso 
observar constantemente todos os aparelhos, por forma a assegurar o seu normal funcionamento.  

  
 A compatibilidade eletromagnética do MFG-03 foi testada no aparelho original com peça de mão.  
  

 

AVISO: a utilização de acessórios, conversores e cabos que não sejam especificados ou disponibilizados 
pelo fabricante deste aparelho pode resultar em maiores emissões eletromagnéticas ou numa menor 
resistência a interferências eletromagnéticas deste aparelho e, consequentemente, num funcionamento 
indevido.  

  
 O aparelho MFG-03 não contém componentes de substituição, cabos nem outros elementos que possam 

deteriorar a CEM.  
  

 

AVISO: aparelhos de comunicação de alta frequência portáteis (incluindo equipamentos periféricos como 
cabos de antenas) devem ser utilizados a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) até qualquer 
peça do aparelho MFG-03; incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, o 
desempenho do aparelho pode ser afetado.  

  

 

A imunidade AF do aparelho foi apenas testada com frequências selecionadas. Transientes que ocorram 
nas imediações com outras frequências podem deteriorar o desempenho operacional. As frequências 
testadas podem ser consultadas na tabela 4. 

  
 O aparelho MFG-03 foi desenvolvido de acordo com as regras reconhecidas da técnica; foram 

observados os dados relativamente à finalidade dos componentes. 
  
 O aparelho MFG-03 não possui componentes que, ao longo da sua vida útil, envelheçam e que possam 

deteriorar a compatibilidade eletromagnética. Assim sendo, não é necessária nenhuma manutenção ao 
longo de toda a vida útil do aparelho para que fiquem garantidas condições básicas de segurança. Foram 
realizados todos os testes conforme a norma DIN EN 60601-1-2, Edição 4.0. Não foram aplicadas outras 
normas nem prescrições relativamente à compatibilidade eletromagnética. 
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Tabela 1 

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas 

O aparelho MFG-03 destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o 
utilizador do aparelho MFG-03 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Medição das emissões Conformidade Ambiente eletromagnético – Diretrizes 

Emissões de interferências AF 
conforme a CISPR 11 

Grupo 1 O aparelho MFG-03 tem de emitir energia 
eletromagnética para que possa funcionar de 
acordo com a sua finalidade prevista. Isto pode 
interferir com aparelhos eletrónicos que se 
encontrem nas imediações. 

Emissões de interferências AF 
conforme a CISPR 11 

Classe A A qualidade da alimentação deve corresponder a 
um ambiente tipicamente empresarial ou hospitalar. 
Se o utilizador do MFG-03 precisar de um 
funcionamento contínuo, mesmo quando ocorrem 
falhas na alimentação elétrica, recomenda-se que o 
MFG-03 seja alimentado através de uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou uma bateria. 

Emissões harmónicas conforme a 
DIN EN 61000-3-2 

Classe A 

Emissões de oscilações de 
tensão/cintilação conforme a DIN 
EN 61000-3-3 

Não realizada 

 
Tabela 2 

 Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O aparelho MFG-03 destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o 
utilizador do aparelho MFG-03 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Testes de 
resistência a 
interferências 

DIN EN 60601 - nível de 
teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Descarga 
eletrostática 
(ESD) 
conforme a 
DIN EN 61000-
4-2 

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

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

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

Interferências 
elétricas 
transitórias 
rápidas/bursts 
conforme a 
DIN EN 61000-
4-4 

± 2 kV  
  
Frequência de repetição 
100 kHz 

± 2 kV  
  
Frequência de repetição 100 kHz 

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

Sobretensões 
(picos) 
conforme a 
DIN EN 61000-
4-5 
- Cabo a cabo - 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
  
  

± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sobretensões 
(picos) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
  

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 



 Declaração do fabricante sobre a 
compatibilidade eletromagnética (CEM)  
 15 

 

 Página 28  
 

 Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O aparelho MFG-03 destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o 
utilizador do aparelho MFG-03 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Testes de 
resistência a 
interferências 

DIN EN 60601 - nível de 
teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

conforme a 
DIN EN 61000-
4-5 
- Cabo à terra - 

Quedas de 
tensão 
conforme a 
DIN EN 61000-
4-11 

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

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

A qualidade da tensão de 
alimentação tem de corresponder 
a um ambiente tipicamente 
comercial ou hospitalar. Se o 
utilizador do aparelho MFG-03 
precisar do funcionamento 
contínuo mesmo em caso de 
falhas na alimentação elétrica, 
recomenda-se que o MFG-03 seja 
ligado a uma fonte de alimentação 
ininterrupta ou a uma bateria. 

0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 

25/30 ciclos 
Monofásico: com 0° 

0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25 
ciclos 
Monofásico: com 0° 

Interrupções 
de tensão 
conforme a 
DIN EN 61000-
4-11 

0 % UT ; 250/300 ciclos 0 % UT ; 250 ciclos 

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

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz  

Os campos magnéticos da 
frequência de rede deveriam 
corresponder aos valores típicos, 
existentes em ambientes 
comerciais ou hospitalares. 

Nota: a UT é a tensão alternada de rede antes da aplicação dos níveis de teste. 

 
Tabela 3 

Diretrizes e declaração do fabricante – Resistência a interferências eletromagnéticas 

O aparelho MFG-03 destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou o 
utilizador do aparelho MFG-03 tem de assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Teste da resistência a 
interferências 

DIN EN 60601 - 
nível de teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - 
Diretriz 

Interferências por 
condução, induzidas por 
campos de alta frequência 
conforme a 
DIN EN 61000-4-6 
  
  

3 V 
0,15 MHz–80 MHz 
6 V na banda de 
ISM entre 0,15 MHz 
e 80 MHz 
80 % AM com 
1 kHz 

3 V 
0,15 MHz–80 MHz 
6 V na banda de ISM entre 
0,15 MHz e 80 MHz 
80 % AM com 1 kHz 

É possível que ocorram 
interferências nas imediações 
de aparelhos que ostentem o 
seguinte símbolo: 
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Campos eletromagnéticos 
de AF conforme a 
DIN EN 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM até 1 kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM até 1 kHz  

 
Tabela 4 

Resistência a interferências eletromagnéticas contra dispositivos rádio AF 

Frequência 
de teste 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Manutenção (Serviço) Modulação 
Energia 
máxima 
(W) 

Distância 
(m) 

Nível de teste de 
resistência a 
interferências 
(V/m) 

385 380-
390 

TETRA 400 Modulação 
pulsada  
18 Hz 

1,8 3 27 

450 430-
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

Modulação 
pulsada  
18 Hz 

2 3 28 

710 704-
787 

Banda LTE 13, 17 Modulação 
pulsada 
217Hz 

0,2 3 9 

745 

780 

810 800-
960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, banda LTE 5 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

2 3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; DECT; 
Banda LTE 1, 3, 4, 25; 
UMTS 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

2 3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, WLAN, 
802.11 b/g/n, RFID 2450, 
banda LTE 7 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

2 3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulação 
pulsada  
18 Hz 

0,2 3 9 

5500 

5785 
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Designação do produto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 

 

Ficha de dados de segurança 
 
     N.º MSDS  

Secção 1. Designação da substância e da empresa 

      
A. Designação do produto  MICTRANS 1-2 (KS C 2301,1-2) 

 
   

B. Utilização recomendada do produto químico e restrição da utilização 

 Óleo isolante, óleo para transformadores 
C. Dados do fabricante, do fornecedor 

� Empresa  MICHANG OIL IND. CO., LTD.    

� Morada  241, HAEYANG-RO, YEONGDO-GU, BUSAN, COREIA 

 91, CHEOYONG-RO 616 BEON-GIL, NAM-GU, ULSAN, COREIA 
� Número de telefone para emergências +82-51-409-5049 / +82-52-256-7851   

 Equipa da garantia da qualidade 
  

Secção 2. Possíveis perigos 

       
A. Classificação:       

Perigos físico-químicos 

   Sem classificação    
Perigos para a saúde e o ambiente 

Aspiração  Categoria 1    

B. Elemento de marcação, incluindo indicações de segurança 

� Pictograma dos perigos (símbolos) 

 
� Palavra-sinal/palavras-sinal      

Perigo      

� Aviso(s) de perigo 

A ingestão ou penetração de H304 nas vias respiratórias pode ser fatal. 

� Aviso(s) de segurança 

Prevenção 

Não aplicável 

Reação 

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: Consultar de imediato o Centro de Informação Antivenenos ou um médico. 

P331: NÃO induzir vómito. 

� Aviso(s) de armazenamento 

P405: Guardar apenas em estado fechado. 

� Aviso(s) de eliminação 

P501: Eliminação do conteúdo/recipiente (conforme as prescrições locais/regionais/nacionais/internacionais). 

C. Outro perigo, que não contribua para a classificação 

ID dos perigos NFPA Saúde Inflamabilidade Reatividade   

Destilados (petróleo) 1 1 0   

hidrotratados leves parafínicos  

Destilados (petróleo) 1 1 0   

hidrotratados leves nafténicos  

  

Secção 3. Composição/Dados referentes aos componentes 

      

 
1/8 

 
 
 
Designação do produto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 

 
Identidade química Designação geral, sinónimo N.º CAS Percentagens N.º EINECS Número de 
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(%) série ECL 
      
Destilados (petróleo) hidrotratados 
leves parafínicos 

Destilados (petróleo) hidrotratados 
leves parafínicos 

64742-55-8 > 90 265-158-7 KE-12553 
    

Destilados (petróleo) Destilados (petróleo) 64742-53-6 < 10 265-156-6 KE-12552 
hidrotratados leves nafténicos hidrotratados leves nafténicos     

Secção 4. Medidas de primeiros 
socorros 

     

      

A. Contacto com os olhos      

Sintomas: irritação ligeira (não específica). Pode causar queimaduras em caso de contacto com o produto com 

temperaturas elevadas. 

Enxaguar cuidadosamente com água durante alguns minutos. Se possível, retirar eventuais lentes de contacto. 

Continuar a enxaguar. 

Consultar um médico se ocorrer irritação, visão turva ou inchaço. 

Se for projetado produto quente para os olhos, é necessário arrefecer de imediato os mesmos. Viabilizar uma avaliação 

médica e o tratamento da pessoa ferida. 

B. Contacto com a pele      

Sintomas: pele seca, podem ocorrer irritações em caso de exposição repetida ou prolongada. 

Pode causar queimaduras em caso de contacto com o produto com temperaturas elevadas. 

Tirar de imediato vestuário e calçado contaminado e proceder à eliminação dos mesmos em segurança. 

Lavar o ponto afetado com água e sabão. 

Consultar um médico se ocorrer e persistir irritação cutânea, inchaço ou vermelhidão. 

(se aplicável) Se forem utilizados aparelhos de alta pressão é possível que seja injetado produto. 

Consultar imediatamente um médico se ocorrerem ferimentos provocados por alta pressão. 

Não aguardar que surjam sintomas. 

No caso de queimaduras térmicas ligeiras: arrefecer a queimadura. Arrefecer a zona queimada durante, pelo menos, 

cinco minuto (ou até a dor diminuir) sob água corrente fria. 

Contudo, tem de ser evitada a hipotermia. 

Não aplicar gelo na queimadura: cuidadosamente, tirar vestuário que não esteja colado. 

NÃO tentar tirar peças de vestuário que estejam coladas à pele queimada; cortar à volta destas peças. 

Em caso de queimaduras graves procurar sempre um médico. 

C. Inalação      

A inalação à temperatura ambiente é improvável devido à reduzida pressão do vapor da substância. 

Sintomas: irritação das vias respiratórias devido à exposição excessiva a fumo, névoa ou vapor. 

No caso de sintomas que surjam devido à inalação de fumos, névoas ou vapores: levar a pessoa ferida para um local 

calmo e bem ventilado, se for possível fazê-lo sem perigo com a pessoa em estado inconsciente, e se esta: 

– não estiver a respirar: Assegurar que não existem obstáculos à respiração. Assegurar a respiração artificial por parte 

de pessoal devidamente formado.  

Se necessário, realizar uma massagem cardíaca externa e procurar ajuda médica. 

– estiver a respirar: Colocar a pessoa em posição lateral estável. Administrar oxigénio, se necessário.  

Consultar um médico em caso de falta de ar persistente. 

D. Ingestão      

Sintomas: são esperados poucos ou nenhuns sintomas. Quando muito, podem ocorrer náuseas e diarreia. 

(se aplicável) Partir sempre do princípio que ocorreu aspiração. Procurar ajuda médica profissional ou encaminhar o 

ferido para um hospital. Não aguardar que surjam sintomas. Não induzir vómito, uma vez que existe o perigo de 

aspiração. 

Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

E. Sintomas e efeitos agudos e retardados de maior importância 

Pode provocar irritações ligeiras nos olhos e na pele. Não é expectável um efeito sensibilizante. 

F. Indicações quanto aos cuidados médicos imediatos ou tratamento especial, se necessário 

Tratar sintomaticamente. O tratamento de uma sobreexposição deve orientar-se pelo controlo dos sintomas e do estado 

clínico do doente. 
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Espuma (apenas por parte de pessoal com formação específica.) 

Água finamente pulverizada (apenas por parte de pessoal com formação específica.) 

Agente de extinção seco. 

Dióxido de 

carbono. 

     

Outros gases inertes (sob reserva das disposições.) 

Areia ou terra.      

      

B. Agentes de extinção inadequados 

Não aplicar jatos de água diretos sobre o produto a arder. Estes podem causar salpicos e alastrar o fogo. 

Deve evitar-se a utilização simultânea de espuma e água na mesma superfície, uma vez que a água destrói a espuma. 

C. Produtos comburentes 

Uma queima incompleta pode resultar numa mistura complexa de partículas sólidas e líquidas e gases no ar (por ex. 

monóxido de carbono e compostos orgânicos e inorgânicos não identificados). 

D. Equipamento de proteção para bombeiros 

Em caso de incêndio de grandes dimensões ou em espaços confinados ou mal ventilados, usar vestuário de proteção 

totalmente à prova de fogo e um aparelho de respiração autónomo (SCBA) com máscara respiratória integral, que seja 

usada no modo de sobrepressão. 

 

Secção 6. Medidas em caso de libertação acidental 

 
A. Dados gerais 

Parar ou conter as fugas na sua fonte, se isso for possível sem perigo. Evitar o contacto direto com o material libertado. 

Não permanecer na direção do vento. 

Manter o pessoal que esteja de passagem afastado da área onde ocorreu a fuga do produto. Alarmar o pessoal de 

emergência. 

Exceto em caso de pequenas fugas de produto, a viabilidade das medidas deverá, se possível, ser sempre avaliada e 

aconselhada por uma pessoa formada e competente, responsável pela gestão da emergência. 

Recomenda-se a eliminação de todas as fontes de ignição, se isso for possível sem perigo (por ex. corrente, chispas, 

fogo, tochas). 

Se necessário, informar todas as entidades conforme as prescrições em vigor. 

B. Equipamento de proteção individual para equipas de emergência 

Pequenas fugas de produto: por norma, basta vestuário de trabalho antiestático normal. 

Grandes fugas de produto: fato integral em material antiestático e à prova de produtos químicos. 

Luvas de trabalho com resistência química suficiente, em especial a hidrocarbonetos aromáticos. 

Nota: Luvas em PVA não são à prova de água, pelo que não são adequadas para emergências. Capacete de trabalho. 

Sapatos ou botas de segurança antiderrapantes antiestáticos. Óculos de proteção ou viseira, caso sejam possíveis ou 

espectáveis salpicos ou contacto com os olhos. A proteção respiratória só é necessária em casos de exceção (por ex. 

formação de névoa). 

Em função da extensão da libertação do produto e da exposição previsível, pode ser usada uma máscara respiratória 

parcial ou integral com filtro combinado contra poeiras e vapores orgânicos, ou um aparelho de respiração autónomo 

(SCBA). Se não for possível fazer uma avaliação completa da situação ou na eventualidade de falta de oxigénio, só 

podem ser usados aparelhos de respiração autónomos (SCBAs). 

C. Fuga de produto para o solo 

Impedir a entrada do produto na canalização, cursos de água, vias navegáveis ou outras águas. 

Se necessário, conter o produto com terra ou areia seca, ou outros materiais similares não comburentes. 

Para limitar o risco de incêndio, é possível cobrir grandes fugas de produto cuidadosamente com espuma (se existente). 

Não aplicar jato direto. 

Em edifícios ou espaços confinados é necessário assegurar uma ventilação suficiente. 

Absorver produto derramado com materiais não comburentes adequados. Recolher produto libertado com meios 

adequados. 

Reencaminhar o produto recolhido e outros materiais contaminados para a reciclagem, aproveitamento ou eliminação 

segura em tanques ou recipientes adequados. Em caso de poluição do solo, eliminar o solo contaminado, para efeitos de 

saneamento ou eliminação, conforme as prescrições locais. 
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Em caso de pequenas fugas de produto em águas fechadas (por ex. portos), conter o produto com barreiras flutuantes 
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ou outros dispositivos. 

Absorver produto derramado com a ajuda de materiais de absorção flutuantes especiais. Grandes fugas de produto em 

águas abertas devem, se possível, ser contidos com barreiras flutuantes ou outros meios mecânicos. Se tal não for 

possível, restringir o alastramento do produto derramado e recolher o produto com escumadores ou outros meios 

mecânicos. 

A utilização de produtos de dispersão deve basear-se no aconselhamento de um perito e, se necessário, ser autorizada 

pelas entidades locais. Recolher o produto recuperado e outros materiais contaminados em tanques ou recipientes 

adequados, para efeitos de reciclagem ou eliminação segura. 

E. Dados adicionais 

As medidas recomendadas baseiam-se nos cenários de fuga mais prováveis para este material: Contudo, as condições 

locais (vento, temperatura do ar, direção das ondas/correntes e velocidade) podem afetar substancialmente a seleção 

das medidas adequadas. Por este motivo, devem ser consultados peritos locais. É possível que prescrições locais 

proíbam ou restrinjam medidas. 

 

Secção 7. Manuseamento e armazenamento 

 
A. Dados gerais 

Assegurar que são cumpridas todas as prescrições relevantes de manuseamento e armazenamento de produtos 

comburentes. 

É recomendável que as pessoas se mantenham afastadas de chispas/chamas abertas/superfícies quentes. Não fumar. 

Usar e armazenar apenas no exterior ou em espaços bem ventilados. Evitar o contacto com o produto. Evitar a libertação 

para o meio ambiente. 

B. Manuseamento   

Tomar medidas contra a eletricidade estática. Evitar o enchimento por injeção de grandes volumes durante o 

manuseamento do produto líquido quente. Evitar o contacto com a pele. Evitar a inalação de fumo/névoas. Evitar o 

perigo de escorregamento. 

Usar equipamento de proteção individual prescrito. É possível consultar mais informações sobre equipamento de 

proteção e condições de utilização de uma substância que esteja classificada de acordo com as indicações de 

classificação em Cenários de exposição. 

Estas medidas de gestão de riscos representam um cenário “Worst Case”. Para uma substância não classificada é 

possível consultar os dados correspondentes na ficha de dados de segurança. 

B. Armazenamento   

A disposição da área de armazenamento, a construção dos reservatórios, o equipamento e os procedimentos 

operacionais têm de corresponder às prescrições legais europeias, nacionais ou locais relevantes. Os dispositivos de 

armazenamento devem ser equipados com muretes adequados para, em caso de fugas ou libertações, seja evitada a 

contaminação do solo e das águas. As tarefas de limpeza, inspeção e manutenção do interior dos tanques de 

armazenamento só podem ser realizadas por pessoal devidamente equipado e qualificado, de acordo com as 

prescrições nacionais, locais ou da empresa. Armazenar separado de agentes oxidantes. 

C. Materiais recomendados e inadequados para o armazenamento 

Materiais recomendados: Utilizar aço de construção ou aço inoxidável para os recipientes ou os revestimentos dos 

recipientes. 

Materiais inadequados: Dependendo da especificação do material e da finalidade, alguns plásticos podem ser 

inadequados para recipientes ou revestimentos de recipientes. A compatibilidade tem de ser esclarecida com o 

fabricante. 

D. Recomendações para o 

recipiente 

  

Se o produto for fornecido em recipientes: 

Armazenar o mesmo apenas no recipiente original ou em recipientes adequados para este tipo de produto. 

Manter o recipiente bem fechado e identificá-lo devidamente. 

Recipientes vazios podem conter resíduos de produto inflamáveis. 

Não soldar, perfurar ou cortar os recipientes nem fazer nada do género aos mesmos, exceto se estes tiverem sido 

devidamente limpos. 

E. Medidas de higiene   

Assegurar que foram tomadas medidas organizacionais. Não é permitido acumular materiais contaminados nos postos 

de trabalho nem manter os mesmos em bolsos do vestuário. Manter afastado de alimentos e bebidas. 

Não comer, beber nem fumar durante a utilização deste produto. Lavar muito bem as mãos depois da aplicação. 
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Mudar o vestuário contaminado no fim do turno de trabalho. 

F. Temperatura de carga e 

descarga 

  

 °C ambiente 
G. Temperatura de 

armazenamento 

  

 °C ambiente 
 

Secção 8. Limitação e monitorização da exposição/equipamento de proteção pessoal 

 

A. Limitação da exposição   

TLV/TWA  TLV/STEL 

5 mg/m3 névoa  10 mg/m3 névoa 

B. Dispositivos de controlo técnicos  

Os sistemas de ventilação devem ser à prova de explosões se existirem concentrações explosivas do material. 

Assegurar o cumprimento dos valores limite de exposição adequados. 

Assegurar a existência de lava-olhos e chuveiros de emergência nas imediações do posto de trabalho. 

C. Proteção respiratória  

Por norma, não é necessária nenhuma proteção respiratória especial. 

Em caso de utilização frequente ou exposição intensa poderá ser necessária uma proteção respiratória. 

� Proteção dos olhos   

Devem ser utilizados os habituais processos industriais para efeitos de proteção dos olhos.  

� Proteção da pele   

Usar luvas adequadas, para evitar o contacto direto com a pele. 

 

Secção 9. Características físicas e químicas 

 

A. Aspeto (estado físico, cor, etc.) Fluido amarelo claro 

B. Odor  Ligeiro odor a petróleo 

C. Limiar de deteção do odor  Não disponível 

D. Valor de pH: Não aplicável 

E. Ponto de fusão/ponto de congelamento - 42,0 °C (ASTM D 97) 

F. Ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição 290 – 390 °C 

G. Ponto de inflamação 158 °C (COC) 

H. Velocidade de evaporação Não disponível 

I. Inflamabilidade (sólido, gasoso) Não aplicável 

J. Limites de inflamabilidade ou explosão 

inferiores/superiores 

0,9 – 7 Vol.-% 

K. Pressão do vapor: < 0,1 kPa com 20 °C 

L. Solubilidade Negligenciável (em água) 

M. Densidade do vapor > 5 (ar = 1) 

N. Densidade relativa 0,8251 a 15/4 °C 

O. Coeficiente de partição n-Octanol/ água Kow = 3,9 – 6 

P. Temperatura de ignição > 260 °C 

Q. Temperatura de decomposição Não disponível 

R. Viscosidade: 7,677 mm2/seg (cSt) a 40 °C 

S. Peso molecular 278 

  

Secção 10. Estabilidade e reatividade  

 
A. Estabilidade (resistência ao calor, resistência à luz, etc.) 

Estável com condições de temperatura e pressão normais. 

B. Condição a evitar 

Calor extremo 

C. Materiais incompatíveis 
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Designação do produto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 

 
Agentes oxidantes fortes 

D. Produtos de decomposição perigosos 

Monóxido de carbono 

E. Polimerização perigosa 

Não ocorre. 

 

Secção 11. Dados toxicológicos 

 
A. Dados relativos a vias de exposição prováveis 

� Exposição por inalação 

Pode provocar irritações ligeiras. 

� Exposição por ingestão 

Pode provocar diarreia. 

� Contacto com a pele/olhos 

Pode provocar irritações cutâneas ligeiras. 

B. Efeitos retardados e imediatos, bem como crónicos, de uma exposição temporária e mais prolongada 

� Toxicidade aguda por via oral  

Sem classificação LD50 > 5.000 mg/kg Praticamente não tóxico. 

� Toxicidade aguda por via cutânea  

Sem classificação LD50 > 5.000 mg/kg Praticamente não tóxico. 

� Toxicidade aguda por inalação  

Sem classificação LD50 > 5,0 mg/L Praticamente não tóxico. 

� Efeito corrosivo/irritante na pele  

Sem classificação Pouco irritante ou não irritante para a pele de coelhos e humanos. 

� Irritação/lesão ocular grave  

Sem classificação Praticamente não irritante. 

� Sensibilização das vias respiratórias  

Sem classificação Não é de esperar uma sensibilização das vias respiratórias devido a esta substância. 

� Sensibilização da pele  

Sem classificação Esta substância não está classificada como sensibilizante da pele. 

� Mutagenicidade das células germinais  

Sem classificação Foi constatado que esta substância não é mutagénica. 

� Carcinogenicidade  

Sem classificação O extrato DMSO conforme a IP346 nesta substância é inferior a 3 %. (tipicamente < 
1 %) Assim sendo, não é classificada como carcinogénica. 

� Toxicidade reprodutiva  

Sem classificação Toxicidade reprodutiva por via cutânea NOAEL (desenvolvimento) > 2.000 mg/kg. 
Esta substância não revelou ter efeitos sobre os parâmetros reprodutivos. 

� Toxicidade para órgãos-alvo  

específicos (exposição única) 

Sem classificação Sem dados disponíveis. 

� Toxicidade para órgãos-alvo  

específicos (exposição repetida) 

Sem classificação Dose de repetição subcrónica por via cutânea: NOAEL 1.000 mg/kg. 
Dose de repetição subcrónica por inalação: NOAEL (efeitos locais) > 220 mg/kg. 
e NOAEL (efeitos sistémicos) > 980 mg/m3 
Esta substância não é classificada como tóxica em caso de administração repetida. 

� Perigo de aspiração:  

Categoria 1 Como nos hidrocarbonetos, onde a viscosidade dinâmica de 40 graus se situa abaixo 
de 20,5 mm2/seg. 

C. Medições numéricas da toxicidade (por ex. estimativa da toxicidade aguda) 

 Sem dados disponíveis. 
  

Secção 12. Dados relativos ao meio ambiente  

  
A. Ecotoxicidade  
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Designação do produto: MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 

 
 Para o produto em si não estão disponíveis dados. 

B. Persistência e degradabilidade  

 Para o produto em si não estão disponíveis dados. 

C. Potencial de bioacumulação  

 Para o produto em si não estão disponíveis dados. 

D. Mobilidade no solo  

 Para o produto em si não estão disponíveis dados. 

E. Destino no ambiente  

Não é de esperar que este material cause outros problemas ambientais do que aqueles associados à poluição por 

hidrocarbonetos. 

 

Secção 13. Indicações relativamente à eliminação  

  
Este produto é um resíduo perigoso. Recolher e eliminar o resíduo em instalações competentes que estejam em 

conformidade com as prescrições nacionais e locais, bem como com as diretivas CE sobre a eliminação dos óleos 

usados. 

 

Secção 14. Dados referentes ao transporte  

  
A. Número NU Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

B. Designação oficial de expedição Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

C. Designação e descrição oficial de expedição Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

D. Designação química Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

E. Classe Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

F. Código de classificação Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

G. Grupo de embalagem Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

H. Número EmS Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

I. Rotulagem Não aplicável. Não classificado como perigoso para transporte. 

J. Poluente marítimo Não 

K. Observação Nenhuma 

  

Secção 15. Disposições legais  

  
A. Estado de inventário oficial  

Todos os componentes deste material encontram-se especificados nos seguintes inventários: 

EINECSS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, [Inventário Europeu das Substâncias 

Químicas Existentes no Mercado]), 15 de junho de 1991 

TSCA (USA, Toxic Substances Control Act), dezembro de 2006 

AICS (Australian Inventory of Chemical Substances), junho de 1996 

DSL (Canadian Domestic Substances List), 26 de janeiro de 1991 

IECSC (Chinese Chemical Inventory) 

ENCS (Japanese Existing and New Chemical Substances) 

ECL (Korea Existing Chemical Number), janeiro de 1997 

PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances), 2000 

NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals), 2006 

SWISS (Lista de substâncias tóxicas 1 e índice das novas substâncias registadas) 

B. DADOS EUA   

OSHA (29 CFR1910.119) Não regulado 

CERCLA 103(40 CFR302.4) Não regulado 

EPCRA302(40 CFR355.30) Não regulado 

EPCRA304(40 CFR355.40) Não regulado 

EPCRA313(40 CFR372.65) Não regulado 

C. Substâncias da Convenção de Roterdão (PIC) Não regulado 

C. Substâncias da Convenção de Estocolmo 

(POP) 

Não regulado 
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E. Substâncias do Protocolo de Montreal Não regulado 

F. DADOS UE   

Diretiva 67/548/CEE, Regulamento (CE) n.º 1272/2008 

Classificação  

Código de classe de perigo e categoria de 

perigo 

Carc.1B 

Indicação de perigo H350 

Observação L – A classificação como substância carcinogénica não se aplica se puder ser comprovado que, numa 

medição conforme a IP 346, a substância contém menos de 3 % de extrato DMSO. 

 

Secção 16. Outros dados   

   
A. Fontes dos dados mais importantes   

As recomendações contidas nesta ficha de dados de segurança foram reunidas, desde que disponíveis, a partir de 

dados de teste efetivos, da comparação com produtos similares, de informações dos componentes dos fornecedores e 

códigos de conduta reconhecidos. 

Os dados e as recomendações aqui contidos baseiam-se na nossa investigação e na investigação de terceiros, e são 

considerados corretos. Contudo não se garante a sua exatidão; os produtos abordados são distribuídos sem garantia 

expressa ou implícita, e a pessoa que os recebe tem de decidir por si própria se são adequados para a sua finalidade 

específica. 

B. Data de origem 10.03.2008  

C. Número e data da revisão   

3. Revisão 04.04.2014  

D. Observação   
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