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   3  Visor 
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   5  Porta para cartão SD 
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Interruptores e  8  Interruptor ligar/desligar 
tomadas de ligação  9  Abertura de ventilação 

10 Placa de características 
11 Tomada de ligação NE para: 
11.1 Cabo de elétrodo comum com conector cinzento (4 polos) 
11.2 Peça de mão com conector cinzento (4 polos) 
12 Tomada de ligação Active para: 
12.1 Cabo de elétrodo comum com conector branco (8 polos) 
12.2 Peça de mão com conector branco (8 polos) 
13 Ligação para cabo de alimentação: 
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Indicações do visor 14 Barra de estado 

15 Botões no ecrã 
16 Botões na barra de navegação 
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Barra de navegação 
Descrição das 
funções 
 

 
 
 
 
(A) Atrás 

 
 
 
 
Retrocede uma página ou passa para o ecrã 
inicial 

(B) Terapia Passa para o ecrã de terapias 
(C) Favoritos Passa para a área dos favoritos 
(D) Protocolos Passa para os protocolos 
(E) Salvar (Guardar) Passa para a área de memória 
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Acessórios   
 

   
 

Fig. 5 
 
Peças de mão   Peça de mão com conector cinzento Peça de mão com conector  
    branco (4 polos)    (8 polos) 

        
 
 
Elétrodos   Elétrodos resistivos   Elétrodos capacitivos  
    S: 30 mm    S: 30 mm 
    M: 50 mm    M: 50 mm 
    L: 70 mm    L: 70 mm   

         
 
Elétrodos comuns  Elétrodo comum    Elétrodo comum   
    140 mm x 240 mm   autoadesivo 105 mm x 200 mm 
     

        
Cabo de   Cabo de elétrodo comum com  cabo de elétrodo comum com  
elétrodo comum   com conector cinzento (4 polos)  conector branco (8 polos) 
 

     
 
 
Creme de contacto Creme de contacto ThermoTK com doseador 

 
 

Suporte    Suporte para elétrodos e peça de mão 

 

     
Manga em silicone  Manga antiderrapante para peça de mão 
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Sinal de aviso geral: este símbolo alerta para perigos no aparelho. 

  

 

No manual de instruções, este símbolo representa perigos e avisos. 
 

  

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

  

 

Os produtos sinalizados com o símbolo ao lado não podem ser eliminados com 
os resíduos domésticos. 

  

 

 
Observar as instruções de utilização 

  

 

 
Cumprir as instruções de utilização 

  

 
Símbolo ligar/desligar 

  

 

 
Número de série 

  

  
 

Número de lote 

  

 

 
Número de artigo 

  

 
Número GTIN (número de identificação) 

  

 

 
Fabricante 
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Data de fabrico 

  

 
Indicação da quantidade incluída 

  

    

Prazo de validade 

  

 

Não estéril 

  

   

 
Tipo de aparelho BF 

  

 

O aparelho emite energia sob forma de  
radiação eletromagnética não ionizante. 

  

 

Marca CE com número do organismo notificado 

  

 
Dispositivo médico 

  

 

Não reutilizar 

  

   

Não utilizar se a embalagem estiver danificada 

  

    

Proteger do calor (radiação solar) 

  

      

Intervalo de temperaturas de armazenamento 

  

    

Valores limite da humidade do ar 

  

     

Valores limite da pressão atmosférica 
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Este lado para cima 

  

 

Produto frágil 

  

 

Proteger da humidade 

  

 

Limite superior de empilhamento 

  

 

Reciclável 

  
Active Tomada de ligação ativa 
  
NE Tomada de ligação NE 
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Aplicável ao aparelho ThermoTK.  
 

Estas instruções de utilização fazem parte integrante do aparelho e devem ser 
guardadas com o mesmo, por forma a permitir a sua consulta, a qualquer 
momento, por parte das pessoas destacadas para o operar.  
 

As instruções de utilização são válidas a partir de novembro de 2020. 
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Indicações  Tratamento de dores agudas e crónicas 

 Inflamações do sistema músculo-esquelético 

 Melhoria da circulação sanguínea no tecido muscular 

 Relaxamento muscular através da detonização dos músculos 

 Regeneração dos tecidos após atividades físicas 

 Pontos gatilho 
 

  
Contraindicações  Pacemakers e todos os outros implantes ativos 

 Próteses auditivas 

 Implantes metálicos e outros objetos metálicos no campo elétrico como, 
por exemplo, um dispositivo intrauterino 

 Aplicação na região de tumores malignos / benignos 

 Gravidez 

 Tromboses 

 Artroses ativas e inflamações 

 Feridas abertas 

 Terapia em mucosas 

 Temperatura cutânea ou corporal reduzida  

 Tratamento na região da cabeça 

 Tratamento acima do coração 

 Epilepsia 

 Angina Pectoris 

 Distúrbios cardiovasculares 

 Sintomas nervosos 

 Neoplasias 

 Distúrbios de coagulação sanguínea 

 Tromboflebite 

 Distúrbios na perceção da temperatura 
 

Recomenda-se prudência em indivíduos 

 que apresentem distúrbios sensoriais 

 que não consigam indicar adequadamente as dores 

 que estejam sob o efeito de drogas e/ou álcool, uma vez que não é 
possível excluir esforços a nível do sistema circulatório e reações 
inadequadas ao tratamento. 
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Efeitos secundários Em caso de dosagem correta e observância das contraindicações não são 
conhecidos nenhuns efeitos secundários. 
 

  
Finalidade O ThermoTK é um dispositivo médico de diatermia para o aquecimento externo 

dos tecidos da pele humana, que visa aumentar a temperatura dos tecidos e a 
consequente melhoria da circulação sanguínea na região tratada. O aparelho 
destina-se ao tratamento de alguns problemas do sistema músculo-esquelético 
e visa o alívio de dores ou espasmos musculares.  
 
Para além disso, o ThermoTK é utilizado na fisioterapia desportiva para 

 o relaxamento muscular 

 a preparação do músculo para esforços físicos 

 a prevenção de lesões 

 contrariar o cansaço muscular 

 tratar traumatismos diretos ou indiretos 
 

  
Grupo de 
utilizadores 

O ThermoTK está exclusivamente previsto para profissionais de saúde, como 
médicos, terapeutas, profissionais de saúde. Não existem nenhumas outras 
restrições para os utilizadores.  

  
Grupo-alvo de 
doentes 

O ThermoTK não pode ser utilizado em lactentes e crianças.  
O ThermoTK não pode ser utilizado em doentes que apresentem as 
contraindicações mencionadas. Não existem nenhumas outras restrições para 
o grupo-alvo de doentes. 

  
Modo de ação O aparelho aplica campos eletromagnéticos de 460 ou 540 kHz, para 

conseguir aumentar a temperatura através da interação com o tecido. Durante 
este processo, é aplicada mais potência nos tecidos com maior resistência 
elétrica do que nos tecidos com melhor condutividade. No modo capacitivo são 
aquecidas mais as estruturas tecidulares próximas da superfície (tecidos 
adiposos subcutâneos e tecidos musculares subjacentes). Por sua vez, o 
modo resistivo destina-se ao aquecimento das camadas mais profundas 
(tendões, ligamentos). 
Os órgãos internos praticamente não aquecem, uma vez que, muitas vezes, 
estão envolvidos por uma camada de gordura protetora ou outras estruturas. 
 
Em comparação com o elétrodo comum, ocorre uma compactação das linhas 
de campo na peça de mão mais pequena com o elétrodo. Consequentemente, 
isto serve a finalidade da terapia. 
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 Antes da aplicação do aparelho no doente, o utilizador deve familiarizar-se com 
as instruções de utilização ou com os respetivos métodos de tratamento, bem 
como com as indicações/contraindicações, avisos e indicações de aplicação. 
Devem ainda ser observadas outras fontes de informação sobre a terapia. 

  
 Comunique ao fabricante e à autoridade competente todas as ocorrências 

graves que aconteçam em combinação com o produto. 
  

Atenção! 
O ThermoTK não pode ser colocado e utilizado em áreas médicas onde a 
higiene seja crucial, como salas de operações, unidades de cuidados 
intensivos ou serviços de urgência. 

  

Atenção! 
Antes da utilização é necessário assegurar que o aparelho é alimentado 
através de uma tomada com contacto de proteção que cumpra as prescrições 
em vigor (instalação elétrica conforme a DIN VDE 0100 Parte 710 ou 
equiparável). O aparelho pode apenas ser alimentado com o cabo de 
alimentação fornecido. O cabo de alimentação tem de ser protegido contra 
esforços mecânicos. 

  

Atenção! 
Os dispositivos médicos elétricos estão sujeitos a medidas de precaução 
especiais no que respeita a compatibilidade eletromagnética (CEM) e devem 
ser instalados de acordo com as indicações CEM contidas nos documentos 
que acompanham os mesmos. Para o efeito, consultar o capítulo 18 
“Declaração do fabricante sobre a CEM”. 
A utilização do aparelho na proximidade de campos eletromagnéticos intensos 
(por exemplo tomógrafos, equipamentos de raios X ou de diatermia) pode 
interferir com o funcionamento do mesmo. Manter uma distância de segurança 
de 5 metros. 

  
 O ThermoTK não se destina à utilização em áreas com atmosferas explosivas, 

combustíveis ou comburentes. 
  
 Durante a aplicação, o aparelho deve ser posicionado de forma a permitir o 

acesso direto à alimentação de corrente central do mesmo, para que, a 
qualquer altura, seja possível proceder ao seu corte da rede de alimentação 
elétrica.  

  
 Por forma a evitar o perigo de choque elétrico, o aparelho deve ser sempre 

desligado da rede de alimentação, retirando a respetiva ficha da tomada da 
rede elétrica antes de se realizarem trabalhos de manutenção ou limpeza. 

  
 Antes da utilização, inspecione o aparelho e as peças de aplicação. Estes não 

podem ser utilizados se apresentarem danos.  
  

Atenção! 
Podem ser usados apenas acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH que 
estejam previstos para este aparelho. Isto aplica-se em particular aos fios e 
elétrodos. O ThermoTK não pode ser combinado com nenhum outro 
dispositivo médico ou não médico. 
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Durante a vida útil do aparelho não podem ser efetuadas modificações no 
mesmo ou no sistema médico.  
 

Não modifique o aparelho sem a autorização por escrito do fabricante. 
 
 
 

Atenção! 
Se não estiver inserido nenhum cartão SD no aparelho, não são apresentadas 
imagens no menu “Protocolos”. 



 Advertências 

4  
 

 Página 5  
 

  

 

As instruções de tratamento sobre a região, a duração e a intensidade do 
tratamento requerem conhecimentos médicos e podem apenas ser dadas por 
médicos, terapeutas e profissionais de saúde autorizados. A observância 
destas instruções é obrigatória. 

  

 

O doente não pode ficar sem supervisão durante a terapia. 

  

 

É proibida a realização de tratamentos intracranianos, transcardiais e cervico-
occipitais. A inobservância desta indicação pode constituir um perigo para o 
doente. 

  

 

É proibido ligar simultaneamente um doente ao sistema ThermoTK e a um 
dispositivo cirúrgico de radiofrequência. A inobservância desta indicação pode 
constituir um perigo para o doente, em particular devido a queimaduras sob os 
elétrodos. 

  

 

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

  

 

Nunca aplique a peça de mão sem elétrodo ou com um elétrodo danificado. A 
inobservância desta indicação pode constituir um perigo para o doente. 

  

 

O elétrodo comum deve ter sempre um contacto abrangente com o doente. 
Caso contrário, podem ocorrer compactações indesejadas das linhas de 
campo e, consequentemente, resultar em ferimentos no doente. 
Por este motivo, é necessário monitorizar sempre o estado de contacto do 
elétrodo durante o tratamento. 

  

 

A função de determinados dispositivos elétricos implantados, por ex. 
pacemakers, pode sofrer interferências devido ao tratamento com aparelhos de 
ondas compridas.  

  

 

Por norma, os doentes não devem ser sujeitos a nenhuma terapia por ondas 
compridas se tiverem uma sensibilidade reduzida ao calor e à dor na região 
onde está previsto o tratamento. 

  

 

A terapia por ondas compridas não deve ser aplicada ao doente por cima do 
vestuário. Além disso, não deve ser aplicada em doentes que estejam a usar 
objetos metálicos, como joias ou vestuário com acessórios de metal (por ex. 
botões, molas de pressão ou fios metálicos). 

  

 

Por norma, as partes do corpo do doente onde existam implantes metálicos 
(por ex. um cavilha óssea, DIU, etc.) devem ser excluídas do tratamento.  
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Certifique-se de que, antes do tratamento, o doente remove eventuais próteses 
auditivas e outros dispositivos eletrónicos que possa trazer consigo. 

  

 

Os doentes não podem entrar em contacto com peças condutoras que estejam 
ligadas à terra ou que tenham uma elevada resistência à terra, e que possam 
constituir rotas indesejadas para a faixa de radiofrequência. Em especial, não 
devem ser utilizados apoios nem cadeiras com estruturas metálicas. 

  

 

Os fios até ao elétrodo devem ser passados de forma a impedir o contacto com 
o doente ou com objetos condutores ou objetos que absorvam energia. 

 

 
 
 
 

 
No aparelho é gerada radiação não ionizante. 
 
Utilize o elétrodo comum autoadesivo apenas para um tratamento num doente, 
e elimine-o após o tratamento. A reutilização do elétrodo pode resultar em 
contaminações cruzadas ou numa capacidade de aderência insuficiente, e 
provocar queimaduras! 
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Certifique-se de que, durante o funcionamento, a peça de mão com elétrodo 
nunca é apontada para os olhos. 
 
Certifique-se de que a peça de mão com elétrodo não é apontada para 
superfícies metálicas (por ex. maca, lavatório, caixa do aparelho, etc.). 
 
Certifique-se de que o aparelho não é aberto. A abertura do aparelho pode 
provocar uma tensão fatal. 
 
Certifique-se de que as aberturas de ventilação no lado posterior do aparelho 
são mantidas desobstruídas. 
 
Certifique-se de que o cabo de alimentação é imediatamente desligado da rede 
caso entrem objetos estranhos ou humidade na caixa. 
Certifique-se de que o aparelho é inspecionado por um assistente técnico 
autorizado, antes de voltar a ser colocado em funcionamento. 
 
Para desligar o aparelho totalmente da rede elétrica, retire o cabo de 
alimentação da tomada elétrica. 
 
Se a potência de saída parecer demasiado baixa ou se não for possível ajustar 
nenhuma potência, a causa pode ser a aplicação incorreta do elétrodo neutro 
ou um mau contacto na ligação do elétrodo neutro. Neste caso, é necessário 
verificar a aplicação correta do elétrodo neutro e as ligações antes de se voltar 
a aumentar a potência de saída. 
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O que é o ThermoTK? Um sistema de tratamento ultramoderno inovador para a terapia de calor 
profundo. 
 

  
O que faz o  
ThermoTK? 

Durante o tratamento é aplicada uma corrente de radiofrequência 

impercetível para o doente. 

A corrente de radiofrequência penetra no tecido sob forma de energia 
eletromagnética, onde é convertida em calor. 

  
Quais são as 
vantagens do 
ThermoTK? 

O moderno ecrã a cores, com a representação de todos os parâmetros 
relevantes para a terapia e a moderna operação tátil garantem prazer e 
motivação durante o tratamento. 
Definições de arranque de programa personalizadas e menus claros e 
simples proporcionam o máximo conforto ao utilizador. 
 
A construção compacta ocupa pouco espaço no consultório e é 
extremamente adequada para a utilização móvel. 

 
A particularidade do 
ThermoTK 
 

 
Como terapia integrativa, o ThermoTK pode ser combinado com 
praticamente todos os outros processos de terapias manuais ou ainda ser 
aplicado como terapia individual. 
 
Três elétrodos de tamanhos diferentes, de troca simples, permitem uma 

adaptação perfeita à região que se pretende tratar. 

 
Nota: A aplicação do aparelho está reservada a profissionais clínicos  

(por ex. médicos, terapeutas, profissionais de saúde). 
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Nota: 
 
 
Nota: 
 
 
 
 
Nota 
Manga em silicone: 
 
 
Nota: 

Para a terapia é necessário um elétrodo ativo e um elétrodo neutro (elétrodo 
comum). 
 
Independentemente do método escolhido para a realização do tratamento, 
a potência é sempre emitida através da saída ACTIVE 
e o circuito de corrente do doente é sempre fechado através do elétrodo 
neutro. 
 
A utilização da manga de silicone visa tornar o manuseamento da peça de 
mão mais confortável para o utilizador. Para o efeito, esta é passada com o 
lado mais largo sobre a ligação do elétrodo na peça de mão. 
 
O ThermoTK disponibiliza diversos métodos durante a realização  
do tratamento. 
Dinâmico 1:       1 elétrodo dinâmico (usar apenas a tomada “active”!, 
caso contrário não é detetado o elétrodo dinâmico) 
                     + 1 elétrodo comum fixo 
Dinâmico 2:       2 elétrodos dinâmicos 
Mãos-livres:      2 elétrodos fixos autoadesivos 
 
Certifique-se de que o aparelho está pousado sobre uma base estável. 

  
Nota: 
 

Certifique-se de que o interruptor de rede do aparelho está na posição “0”. 

Ligar o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva tomada (13) do aparelho e ligue o 
cabo à rede de alimentação. 

  
Nota: O aparelho só pode ser ligado a tomadas elétricas com contacto de 

proteção. 
  

Método dinâmico 1 
1 elétrodo dinâmico + 1 elétrodo comum fixo 
 

Ligar a peça de mão Ligue a peça de mão com o conector branco à tomada de ligação ACTIVE 
branca. 

  
Nota: Certifique-se de que está um elétrodo na peça de mão e que este está total 

e corretamente encaixado na mesma. 
 

Ligar o elétrodo 
comum ao cabo 

Fixe o conector do cabo à patilha do elétrodo comum (elétrodo reutilizável 
ou elétrodo descartável autoadesivo). 
 

 
Ligar o cabo do 
elétrodo  
comum 

 
Ligue o cabo do elétrodo comum com o conector cinzento à tomada de 
ligação NE cinzenta. 
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Método dinâmico 2 
2 elétrodos dinâmicos 

 
Ligar a peça de mão 

 
Ligue a peça de mão com o conector branco à tomada de ligação ACTIVE 
branca. 
 
Ligue a peça de mão com o conector cinzento à tomada de ligação NE 
cinzenta. 

  
Nota: Certifique-se de que está um elétrodo na peça de mão e que este está total 

e corretamente encaixado na mesma.  
Certifique-se de que ambas as peças de mão 
foram ligadas ao mesmo tipo de elétrodo (ou ambos capacitivos ou ambos 
resistivos). 
Preste atenção ao tamanho dos elétrodos.  
São recomendadas as seguintes combinações: 
S + M, M + L. 

  
 
 
 

Método mãos-livres 
2 elétrodos fixos autoadesivos 
 

Ligar o cabo do 
elétrodo  
comum 

Ligue o cabo do elétrodo comum com o conector cinzento à tomada de 
ligação NE cinzenta. 
 

 Ligue o cabo do elétrodo com o conector branco à tomada de ligação 
ACTIVE branca. 
 
 

Ligar o elétrodo 
comum ao cabo 

Fixe os conectores dos cabos às respetivas patilhas dos elétrodos comuns 
autoadesivos.  
 

Ligar o elétrodo ao 
cabo 

Fixe os conectores dos cabos às respetivas patilhas dos elétrodos comuns 
autoadesivos.  
 

Desligar o aparelho O aparelho é desligado através do Interruptor ligar/desligar (8).  
Por forma a separar o aparelho na totalidade da rede de alimentação, é 
necessário retirar o cabo de alimentação da tomada elétrica. 

  

Atenção! 
Todos os cabos têm de ser protegidos contra entalamento ou outros danos 
mecânicos. 
 
 



 Colocação em funcionamento do 
sistema 
 

6.2 Elétrodo autoadesivo 

6  
 

 Página 11  
 

 

Indicações 
de aplicação 
 

Aquando da aplicação dos elétrodos autoadesivos observe as seguintes 
indicações de aplicação: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avisos / medidas de 
precaução 

1. Depois de retirar o elétrodo da embalagem, verifique se este não 
apresenta danos.  

2. Escolha uma zona de musculatura bem irrigada para a aplicação 
dos elétrodos. 

3. Certifique-se de que as áreas de aplicação estão muito bem limpas e 
secas.  

4. Garanta um contacto seguro e uniforme com a pele, e alise todas as 
extremidades. Evite a entrada de humidade na área de contacto.  

5. Com os conectores dos cabos, ligue os elétrodos às respetivas patilhas. 
6. Ligue os cabos às tomadas de ligação no aparelho. 
7. Após a utilização, remova os elétrodos da pele, puxando-os lentamente 

a partir de um dos cantos. Arrancar os elétrodos com demasiada rapidez 
da pele pode provocar lesões. 
 

 Um contacto insuficiente com a pele ao longo de toda a superfície de 
aderência do elétrodo pode resultar em queimaduras na pele ou numa 
emissão de potência mais reduzida. 

 A emissão de potências muito elevadas pode resultar em problemas. 

 Verifique o contacto uniforme com a pele do doente, 
os clipes, cabos de ligação e uniões. 

 Verifique a operacionalidade de todos os acessórios com os quais 
realiza a terapia. Se for detetado um problema, substitua os acessórios 
ativos antes de proceder ao tratamento. 

 O elétrodo não pode, de maneira alguma, ser recortado ou  
modificado. 

 Guarde o elétrodo em estado seco protegido da radiação solar direta. A 
temperatura de armazenamento recomendada situa-se entre os 5 °C e 
os 30 °C. 

 Não continue a utilizar o elétrodo após a data de validade! 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas definições de origem. 
 

Menu das definições 
 
 

Escolher 
definição 

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

A ativação do botão “Definições” (1) abre o ecrã “Definições”. 

  
Texto de boas-
vindas 
 

Idioma 
 

 
 
 
Iniciar 
 
 
Protetor de ecrã 
 
 
 
 
Sons 
 
 
 
Volume 
 
 
Brilho 
 
 
Acoplamento 
 
 
 
Carregar 
predefinição 
 
Assistência 
 
Versão do software 
 

A ativação do botão “Texto de boas-vindas” abre o teclado alfabético para 
introdução de um texto de boas-vindas no ecrã inicial. 
 

A ativação do botão “Idioma” abre uma janela de seleção com diversos 
idiomas. 
A lista é percorrida através das teclas de seta. O idioma pretendido é 
selecionado diretamente na linha correspondente. 
 

A ativação do botão “Iniciar” permite selecionar entre os ajustes padrão 
“Protocolos, Favoritos e Terapia”. 
 
A ativação do botão “Protetor de ecrã” permite ativar ou desativar o protetor 
de ecrã. 
Tocando diretamente no visor ou rodando o regulador esquerdo/direito 
desativa-se o modo de suspensão. 
 
Premindo o botão “Sons” é possível ativar ou desativar os sons acústicos. 
Se estiver ativado “Sons desligados”, a função do ajuste do volume está 
desativada. 
 
Opção de ajuste do volume dos sons acústicos. O ajuste é realizado através 
das teclas de seta.  
 
Opção de ajuste do brilho do ecrã. O ajuste é realizado através das teclas 
de seta. 
 
Opção de ajuste (0 – 100 %) do valor limite do acoplamento. O ajuste é 
realizado através das teclas de seta. 
 
 
A ativação do botão “Load default” (Carregar predefinição) repõe os ajustes 
padrão de origem. 
 
Este menu está apenas acessível a pessoas autorizadas. 
 
A ativação do botão “Versão do software” abre uma janela com informações 
sobre a atual versão do software. 
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Nota: 
 

As seguintes recomendações servem meramente como orientação e, 
naturalmente, devem ser adaptadas à situação individual do  
doente. 
 

Modos 
 
 
 

1. Modo capacitivo: para aplicação em estruturas superficiais como, por 
exemplo, a musculatura. 
2. Modo resistivo: para aplicação em estruturas mais profundas como, por 

exemplo, tendões e ligamentos. 

 

Frequências  460 kHz capacitivas/resistivas 

 540 kHz capacitivas/resistivas 

 alternadas (460/540 kHz) capacitivas/resistivas 
  
Modos de 
funcionamento 

 modo não pulsado 

 modo pulsado 
 
Elétrodos 
 
 
 
 
Posicionamento do 
elétrodo comum 
 
Nota:   
 
 
 
Creme ThermoTK 
 
Nota: 
 
 

 

 

 

 

Tempo de 
tratamento: 
 

Intensidade: 
 

 

Nota: 
 

 

 
3 elétrodos, respetivamente para a aplicação capacitiva e a aplicação 
resistiva, com diferentes tamanhos: 
L/M:  para aplicação em áreas maiores 
S: para aplicação em áreas mais pequenas  
 
Se possível, o elétrodo comum deve ser posicionado por baixo da região a 
tratar. 
 
Se a terapia for realizada com 2 elétrodos articulados, 
neste modo, o elétrodo comum transforma-se num elétrodo de tratamento 
ativo. 
 
 
 
A transmissão de energia ideal pode apenas ser garantida com o creme 
condutor ThermoTK especial. 
 
O creme ThermoTK permite ao terapeuta um deslizamento perfeito com o 
elétrodo na pele, é extremamente compatível com a pele, e pode ser aplicado 
mesmo nas peles mais sensíveis. 
 
Em função do tamanho da região a tratar e do estado da patologia, o tempo 
de tratamento situa-se entre os 10 e 20 minutos. 
 
A intensidade deve criar uma sensação de calor agradável e depende da 
perceção subjetiva do doente. 
 
O doente deve ser observado cuidadosamente durante o tratamento. 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas definições de origem. 
 

Nota: Todos os botões, menus e submenus são ativados diretamente no ecrã, 
mediante contacto com os dedos. 

 
Abrir o ecrã 
de terapia  

A ativação do botão “Iniciar” abre o ecrã de terapia. 
 

  

Selecionar o 
elétrodo 
 

Selecione o elétrodo capacitivo ou resistivo adequado para a terapia 
pretendida, e coloque-o corretamente na peça de mão. 
 

Selecionar o 
elétrodo 
comum 
 
Aplicar creme 
ThermoTK 
 
 

Selecione o elétrodo comum adequado para a terapia pretendida. 
 
Aplique e espalhe uniformemente o creme ThermoTK em toda a região a 
tratar. 
Nos doentes com pele sensível recomenda-se aplicar creme também no 
elétrodo comum. 

Nota: 
 
 
 
 
 
Colocar o elétrodo 
 
Ajustar a potência 

Por princípio, durante a aplicação com elétrodos autoadesivos não é 
necessário creme ThermoTK. O local da pele onde é colocado o elétrodo 
comum não deve nunca ser mais pequeno do que a superfície do elétrodo 
de tratamento. Uma terapia sem elétrodo comum não é possível. 
 
 
Colocação do elétrodo no ponto / região de tratamento selecionada. 
 
Ajuste da potência pretendida através do regulador esquerdo. 
A potência ajustada é apresentada no gráfico de barras. 

 
Início da terapia 
 
 
Nota:   
Nota: 
 
 

 
Nota: 
 

 
A ativação do botão “Iniciar” inicia a terapia.  
 
 
Se o botão Iniciar não estiver ativado, não é emitida potência. 
 
Através do regulador, é possível aumentar ou reduzir a potência durante a 
terapia. 
 

A terapia deve apenas ser iniciada após a colocação do elétrodo no doente. 
 

 
Fim da terapia: 
 
Nota: 
 

 
Depois de decorrido o tempo de terapia é emitido um sinal acústico. 
 
Programa de 2 fases: 
Quando é utilizado um programa de 2 fases, depois de decorrida a fase 1, é 
necessário ajustar o modo manual para a fase 2, trocar os elétrodos de 
forma correspondente e ajustar a terapia recomendada. É necessário voltar 
a iniciar a terapia para a fase 2. 
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Descrição dos 
elementos de 
indicação e botões 

 

 

 

 

 
 

  

 

(1) Iniciar/Parar 
 
 
(2) Potência 

Ativação do botão “Iniciar/parar” inicia ou para a emissão de potência. 
 
O gráfico de barras indica a potência atualmente ajustada. 
O ajuste é realizado através do regulador esquerdo. 
 
Opção de ajuste do intervalo de potência no modo resistivo: 
0 – 150 W/ modo mãos-livres: máx. 60 Watts 
 
Opção de ajuste do intervalo de potência no modo capacitivo: 
0 – 250 VA 

  

(3) Acoplamento 
 
 
Indicação de 
acoplamento 
visual na peça de 
mão 
 
(4) Modo /  
frequência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicação percentual do valor limite do acoplamento. 
 
 

O LED verde está aceso:  acoplamento suficiente 
O LED verde pisca:              acoplamento insuficiente 
 
 
A ativação do botão (4) abre uma janela de seleção com 2 botões, na qual é 
possível ajustar o modo e a frequência. 
A seleção direta do botão superior define o modo pretendido: 

 Resistivo 

 Capacitivo 

 Mãos-livres 
 

A seleção direta do botão inferior define a frequência pretendida: 

 460 kHz 

 540 kHz 

 460 kHz/540 kHz alternada, ajustável de 2 – 9 segundos 

  

2 

4 

6 

7 

3 5 

1 
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(5) Modo de 
funcionamento 
 
 

Representa o modo de funcionamento ajustado. 
 
Modos de funcionamento: 

 Não pulsado 

 Modo pulsado 
O modo de funcionamento ajustado tem o fundo a azul. 
Para alterar o modo de funcionamento, este é ativado diretamente no símbolo. 
 

Se estiver ativado o modo de funcionamento pulsado, após a seleção do 
símbolo 
pulsado, abre-se uma janela de seleção na qual é possível ajustar a relação 
de impulsos/pausas entre 
1 e 10 segundos. O ajuste é realizado através das teclas de seta por baixo do 
gráfico de barras. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

Opções de ajuste: 

 Resistivo:   não pulsado, pulsado 

 Resistivo alternado:  não pulsado    

 Capacitivo:   não pulsado, pulsado 

 Capacitivo alternado:  não pulsado 

 Mãos-livres:   não pulsado, pulsado, alternado 
 

No modo de funcionamento “Mãos-livres” pode apenas ser selecionada a 
frequência. 
O modo de trabalho é resistivo. 

 
(6) Tempo 

 
Indica o tempo de terapia. Ajustável de 1 – 60 minutos. 
O ajuste é realizado através do regulador direito. 

 
 

 

(7) Salvar A ativação do botão “Salvar” (Guardar) abre o teclado alfabético para 
introdução de uma designação personalizada do programa, e grava estes 
ajustes nos Favoritos. 
 
 

Nota: De origem, a monitorização de acoplamento vem definida com um valor de 
50 %. Se definir um valor de 0 %, a monitorização de acoplamento está 
desativada e o tempo de terapia continua a decorrer, apesar de não ser 
administrada nenhuma energia. 
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Protocolos O menu “Protocolos” destina-se a apoiar a seleção da terapia e disponibiliza 

informações detalhadas relativamente à aplicação. 
 

    
  
Seleção da 
região corporal 

A região corporal pretendida é selecionada mediante ativação do quadrado 
branco. 
 

  
Selecionar 
quadro clínico 

Depois de selecionar a região corporal pretendida, abre-se a janela com  
quadros clínicos da região corporal selecionada. 
O quadro clínico é selecionado diretamente na linha correspondente. 
 

  
Selecionar 
agudo/crónico 
 
 
Informações 
da terapia 
 
Selecionar 
programa de terapia 
 
 

O estado diferenciado do quadro clínico “Agudo/crónico” 
é selecionado diretamente na linha correspondente. 
 
 
Depois de selecionar o quadro clínico diferenciado, abre-se outra janela com 
informações detalhadas de terapia e tratamento. 
 
No caso de informações de terapia com várias páginas é ativado um gráfico 
de barras. 
As páginas são percorridas para cima e para baixo através das teclas de seta. 
 
A ativação do botão “Iniciar” abre o ecrã de terapia com o respetivo programa. 
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Favoritos Os programas alterados no ecrã de terapia e guardados são armazenados 
nos Favoritos, através do processo de armazenamento. 

  
Lista de favoritos Na lista de favoritos, é possível aceder aos programas 

 
1. para a terapia: 
Para o efeito, o programa pretendido é diretamente selecionado na linha 
correspondente. 
 
2. para serem apagados: 
Para o efeito, é ativado o botão “Apagar” (fundo azul). 
A seleção do programa diretamente na linha apaga o mesmo. 
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Tensão de rede 
 

100 V – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Potência absorvida 
 

Máx. 300 VA 
 

Potência de saída 
 

150 W efetivos em 500 Ω no modo resistivo 
250 VA efetivos em 500 Ω no modo capacitivo 
60 W efetivos em 500 Ω no modo mãos-livres 
 
Intervalo: incrementos de 1 W/VA até 10 W/VA  
               incrementos de 5 W/VA a partir de 10 W/VA 

Frequência 
 

460 kHz / 540 kHz 
 

Precisão 
 

± 20 % 
 

Classe de proteção I 
 

Classe de aplicação 
 

BF, peça de aplicação: elétrodo comum, peça de mão com elétrodos 
 

Modos 
 

capacitivo/resistivo 
 

Modos de 
funcionamento 
  

não pulsado/pulsado 

Dimensões 
 

L 322 mm x A 135 mm x P 234 mm 
 

Peso 
 

3,5 kg (controlador sem acessórios) 
 

Operação 
 

10 °C a 40 °C, 10 % a 85 % humidade relativa, sem condensação 
com 700 hPa – 1060 hPa 
 

Transporte/ 
armazenamento 
 

-10 °C a 50 °C, 10 % a 90 % humidade relativa, sem condensação 
com 500 hPa – 1060 hPa 
 

  
Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original. 
 
Nota: 

 
Indicação de potência W/VA 
Para maior segurança, o aparelho mede a corrente e a tensão emitidas 
em separado. 
A emissão de potência indicada é calculada a partir destes parâmetros. 
Por motivos de ordem física, isto tem de ocorrer no modo resistivo, em W, e no 
modo capacitivo, em VA. 
 

 Reserva-se o direito a alterações técnicas! 
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Antes de iniciar medidas de limpeza e manutenção, é fundamental desligar o 
aparelho no interruptor principal e retirar a ficha de alimentação da tomada. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

É necessário assegurar que durante a limpeza não entra humidade no 
sistema/na peça de mão. Não use sprays. 
 

Se, durante a limpeza/desinfeção, entrar humidade no aparelho, desligue-o de 
imediato, proteja-o contra a reativação e informe a assistência. 
 

Certifique-se de que durante a limpeza/desinfeção, os rótulos do aparelho (por 
ex. avisos, legendas dos elementos de regulação, placa de características) 
não são danificados. 
 
Quando aplicado em pele saudável e sem lesões, o aparelho e a sua peça de 
aplicação são considerados não críticos em termos de higiene. 
 

Nota: Todas as peças de aplicação que possam entrar em contacto com o doente 
devem ser limpas aquando da primeira colocação em funcionamento e antes 
do primeiro contacto com o doente por forma a remover resíduos da produção 
e da embalagem. A caixa do aparelho e o respetivo cabo de alimentação não 
entram no ambiente mais próximo do doente. 

  

Caixa 
Peça de mão 
Elétrodos 
Elétrodo comum 
(em alumínio) 

Limpeza 
Em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa e todas as peças de 
aplicação com produtos de limpeza sem álcool convencionais para plásticos. 
Limpe as superfícies com um pano humedecido, não encharcado, seguindo as 
instruções do fabricante do produto de limpeza, até a sujidade ter sido 
removida. 
Desinfeção 
Recomendamos a realização de uma desinfeção, pelo menos, uma vez por 
semana ou quando existam indícios de possíveis contaminações. Para o 
efeito, consulte o especialista de higiene. Realize sempre uma limpeza antes 
da desinfeção. 
Realizar a desinfeção com um produto de desinfeção de aparelhos sem álcool 
convencional adequado para plásticos. 
A caixa e todas a peças de aplicação podem ser desinfetadas com uma 
desinfeção químico-mecânica. Para o efeito, use um produto de desinfeção 
sem álcool convencional para metais e plásticos, que tenha uma ação 
bactericida, viricida e fungicida. Observe as instruções de utilização dos 
respetivos fabricantes. Limpe todas as superfícies com um pano humedecido, 
não encharcado, com o produto de desinfeção ou com toalhetes desinfetantes, 
seguindo as especificações do fabricante. 
Eventualmente, observe também as especificações para a secagem ou a 
limpeza posterior. 

  

Nota: Após cada utilização, todas as peças de aplicação do aparelho, que entrem 
em contacto com o doente, devem ser limpas e desinfetadas de acordo com 
as instruções de reprocessamento. Quando usar produtos de desinfeção, 
observe as instruções de utilização do respetivo fabricante. 
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Cuidado: se, ainda assim, forem utilizadas soluções inflamáveis para a 
limpeza ou desinfeção, é necessário aguardar o tempo necessário para a 
evaporação das soluções antes de se utilizar o sistema. Caso contrário, pode 
ocorrer uma ignição. 
 

Nota: 
 
 

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

 0123 

 
conforme a diretiva CE relativa aos dispositivos médicos 93/42/CEE e cumpre 
os requisitos essenciais do Anexo I desta diretiva. 
 
O produto foi classificado na classe IIa conforme o Anexo IX da diretiva. 
 

 
Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
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N.º artigo Itens fornecidos 
4801 1 controlador ThermoTK  
50601000 1 peça de mão com conector branco (8 polos) 
50601010 1 peça de mão com conector cinzento (4 polos) 
50601055 1 cabo de elétrodo comum (210 cm) com conector branco (8 polos) 
50601060 1 cabo de elétrodo comum (210 cm) com conector cinzento (4 polos) 
50601080 1 conjunto de elétrodos (elétrodo resistivo, 30 mm; elétrodo resistivo, 50 mm;  

elétrodo resistivo, 70 mm; elétrodo capacitivo, 30 mm; elétrodo capacitivo, 
50 mm; elétrodo capacitivo, 70 mm) 

50601050 1 elétrodo comum (140 x 240 mm) 
50601070  
50601065  

2 elétrodos autoadesivos (105 x 200 mm) 
2 mangas de silicone 

50601075 1 suporte para elétrodos e peça de mão 
50600110 1 creme de contacto ThermoTK com doseador 
118 
10105048 
  

1 cabo de alimentação 
1 instruções de utilização 

N.º artigo Acessórios 
50601000 1 peça de mão com conector branco (8 polos) 
50601010 1 peça de mão com conector cinzento (4 polos) 
50601055 1 cabo de elétrodo comum (210 cm) com conector branco (8 polos) 
50601060 1 cabo de elétrodo comum (210 cm) com conector cinzento (4 polos) 
50601020 1 elétrodo resistivo, 30 mm 
50601025 1 elétrodo resistivo, 50 mm 
50601030 1 elétrodo resistivo, 70 mm 
50601035 1 elétrodo capacitivo, 30 mm 
50601040 1 elétrodo capacitivo, 50 mm 
50601045 1 elétrodo capacitivo, 70 mm 
50601080 1 conjunto de elétrodos (elétrodo resistivo, 30 mm; elétrodo resistivo, 50 mm;  

elétrodo resistivo, 70 mm; elétrodo capacitivo, 30 mm; elétrodo capacitivo, 50 mm; 
elétrodo capacitivo, 70 mm) 

50601050 1 elétrodo comum (140 x 240 mm) 
50601070 
50601090  

1 1 par de elétrodos autoadesivos (105 x 200 mm) 
1      manga de silicone, VE 10 unid. 

50600110 1 creme de contacto ThermoTK com doseador 
118 
10105048  
50601075 

1 cabo de alimentação 
1 instruções de utilização 
1 suporte para elétrodos e peça de mão 
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 O fabricante não previu nenhuns aparelhos de combinação ou ligações a 

outros dispositivos médicos ou não médicos para o ThermoTK. 
 
Quem, em contrário a estas especificações, combinar aparelhos e, assim, criar 
um sistema médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade. 
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 O ThermoTK é fabricado e controlado conforme as normas atualmente em 
vigor para dispositivos médicos. 
 
A Zimmer MedizinSysteme GmbH pode apenas responsabilizar-se pela 
segurança e fiabilidade se 
 

 o aparelho for ligado a uma tomada com contacto de proteção e se a 
instalação elétrica cumprir os requisitos da DIN VDE 0100 Parte 710 ou de 
normas equiparáveis, 

 o aparelho for operado em conformidade com as instruções de utilização, 

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

 o utilizador tiver confirmado a segurança funcional, o estado de perfeitas 
condições e a integridade mecânica antes da utilização do aparelho e da 
peça de mão, incluindo o elétrodo, 

 o aparelho for apenas operado por pessoas com a devida formação, 

 o aparelho não for operado em ambientes potencialmente explosivos e/ou 
numa atmosfera comburente, 

 em caso de entrada de líquidos no aparelho, o mesmo for desligado de 
imediato da rede de alimentação. 
 

O aparelho não possui peças que possam ser sujeitas a trabalhos de 
reparação por parte da entidade exploradora. 
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 Antes de iniciar medidas de limpeza e manutenção, é fundamental desligar o 
aparelho no interruptor principal e retirar a ficha de alimentação da tomada 
elétrica. 
 

Elétrodos/ 
elétrodo comum 
 
 
Elétrodo 
autoadesivo 
 

Verifique regularmente a superfície dos elétrodos e dos elétrodos comuns 
quanto a fissuras e outros danos. Se a superfície apresentar danos, é 
necessário substituir a peça. 
 
Verifique regularmente a superfície quanto a fissuras e outros danos. Se a 
superfície apresentar danos ou a capacidade de aderência  
for insuficiente, é necessário substituir o elétrodo. 
Observe as indicações de aplicação na embalagem do elétrodo. 
 

Cabo do elétrodo Verifique regularmente a integridade do cabo do elétrodo da peça de mão e 
do elétrodo comum. Se existirem danos, é necessário substituir o cabo. 
 

Elétrodos Aquando da substituição de um elétrodo, certifique-se de que este é inserido 
até ao batente na peça de mão. 
 
 

Conector Verifique regularmente se o estado do conector do cabo do elétrodo está em 
perfeitas condições.  
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Teste funcional 
 

Verifique regularmente a funcionalidade da peça de mão e do elétrodo. 
Verifique regularmente se a peça de mão e o elétrodo apresentam danos. 
 
Realize o teste conforme descrito de seguida: 

 Ligue a peça de mão com o conector branco ao aparelho. 

 Coloque um elétrodo na peça de mão. 

 Ligue o elétrodo comum com o conector cinzento ao aparelho. 

 Fixe o conector do cabo à patilha do elétrodo comum. 
 
Nenhuma mensagem, a funcionalidade está garantida. 
Mensagem “Peça de mão não detetada”, verifique se escolheu o elétrodo 
correto e se este está devidamente encaixado na peça de mão. 
 
Se o erro voltar a ocorrer, informe obrigatoriamente a assistência/ o serviço de 
apoio ao cliente. 
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 Na Alemanha, não é necessário realizar um controlo técnico de segurança 
nem um controlo técnico de medição para o ThermoTK . 
 
Na Alemanha aplicam-se, entre outros, o regulamento para as entidades 
exploradoras de dispositivos médicos (MPBetreibV), bem como a disposição 
de prevenção de acidentes – sistemas e equipamentos elétricos (DGUV V3), 
na sua versão mais recente. 
Estes devem ser observados durante a utilização do produto. 

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

Observe as prescrições nacionais eventualmente divergentes do seu país. 
 
 



 Falha de funcionamento, 
Mensagem/resolução de erro, 
Eliminação 

17  
 

 Página 29  
 

Falha de 
funcionamento da 
peça de mão / 
sem emissão de 
potência  

Possível causa 1: 
A peça de mão não está ligada corretamente ao aparelho. 
Resolução causa 1:  
Verifique se a peça de mão está ligada corretamente ao aparelho.  
A ficha tem de estar completamente encaixada. 
Verifique o cabo da peça de mão quanto a danos ou vincos. 
 
Possível causa 2: 
O cabo do elétrodo não está ligado corretamente ao aparelho ou o conector do 
cabo do elétrodo não estão ligado corretamente ao elétrodo comum. 
Resolução causa 2:  
Verifique se o cabo do elétrodo está ligado corretamente ao aparelho. A ficha 
tem de estar completamente encaixada. 
Verifique se o conector está ligado corretamente ao elétrodo comum. 
 
Possível causa 3: 
Problema de contacto entre o conector e o elétrodo comum, devido a sujidade 
no conector. 
Resolução causa 3: 
Limpe o conector. 
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Sem transmissão de 
potência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possível causa 1: 
Como lubrificante não é usado creme condutor. 
Resolução causa 1: 
Certifique-se de que é usado exclusivamente creme ThermoTK. 
 
Possível causa 2: 
Defeito de cabo interno 
Resolução causa 2: 
Verifique a situação, realizando o teste “Controlo de cabo”. 
Em caso de mensagem de erro, informe a assistência/ o serviço de apoio ao 
cliente. 
 

Falha de 
funcionamento do 
aparelho 

Sem reação ao interruptor principal/ o visor permanece escuro 
 
Possível causa 1: 
Ligação à rede de alimentação 
Resolução causa 1: 
Verifique se a ficha da rede de alimentação está devidamente inserida na 
tomada elétrica e se a ficha do aparelho está bem conectada à tomada do 
aparelho. 
Verifique o cabo de alimentação quanto a danos. 
Verifique a rede de corrente e a tomada. 
 
Possível causa 2: 
Fusível 
Resolução causa 2: 
Na tomada de entrada da alimentação do aparelho encontram-se 
microfusíveis, que desligam a tensão de rede na eventualidade de um 
problema elétrico. Abra a tampa e verifique os fusíveis. Se necessário, 
substitua o fusível avariado. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Substituir o fusível apenas por outro fusível exatamente idêntico/equivalente. 
Primeiro, verifique toda a alimentação elétrica quanto a eventuais erros. 
 
Se o erro voltar a ocorrer, informe obrigatoriamente a assistência/ o serviço de 
apoio ao cliente. 
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Mensagem de erro/ 
resolução de erro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serviço de apoio ao 
cliente 
 
 
 
 
Central 

218 – Erro de leitura do cartão SD 
Verifique se o cartão SD está totalmente inserido e corretamente encaixado. 
 
219 – A lista de favoritos está cheia 
Apague alguns programas da lista de favoritos. 
 
224 – Erro de comunicação 
Desligue e volte a ligar o sistema. 
 
901 – Peça de mão não detetada 
Ligue a peça de mão com o conector branco (8 polos) 
ao aparelho. 
 
902 – O tipo de elétrodo ligado é errado 
Verifique o tipo de elétrodo e ligue o elétrodo adequado 
à peça de mão. 
 
903 – Sobreaquecimento 
Interrompa a emissão de potência até o sistema arrefecer. 
 
Eventualmente, as anomalias no aparelho podem ser resolvidas desligando o 
mesmo, aguardando 5 segundos e voltando a ligá-lo. 
 
Reparações e trabalhos de assistência podem apenas ser realizados por 
pessoas autorizadas pela Zimmer. 
 
Se as anomalias ocorrerem frequentemente ou se as mesmas não permitirem 
ser resolvidas informe obrigatoriamente a assistência/o serviço de apoio ao 
cliente. 
Este pode ser contactado através do representante de vendas competente ou 
através da central em Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
  
Eliminação 
 
 
 
 

 

O aparelho só pode ser devolvido à fábrica na embalagem original. O aparelho 
só pode ser eliminado através da fábrica em Neu-Ulm. 
 
No estrangeiro (Europa), a eliminação fica a cargo do revendedor autorizado 
da Zimmer MedizinSysteme. 
 
Os materiais de embalagem devem ser mantidos fora do alcance das crianças, 
uma vez que existe perigo de asfixia! 
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 O aparelho ThermoTK foi desenvolvido de acordo com as regras reconhecidas da técnica; os dados 
referentes à finalidade correta dos componentes foram tidos em consideração. 

  

 

O ThermoTK não pode ser operado na proximidade de dispositivos cirúrgicos RF ou tomógrafos de ressonância 
magnética ativos, que possam causar fortes interferências eletromagnéticas. 

  

 O ThermoTK foi previsto e testado exclusivamente para estabelecimentos de saúde como hospitais. 

  

 O ThermoTK 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 ThermoTK foi testada no aparelho original com os acessórios originais 
especificados. 

  

 

AVISO: a utilização de acessórios, conversores e cabos que não sejam especificados ou disponibilizados pelo 
fabricante deste aparelho pode resultar numa maior emissão de interferências eletromagnéticas ou numa menor 
resistência a interferências eletromagnéticas deste aparelho e, consequentemente, levar a um funcionamento 
indevido. 

  

 O ThermoTK não contém componentes de substituição, cabos nem outras peças que possam 
deteriorar a CEM. 

  

 

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

  

 A imunidade RF do aparelho foi apenas testada com frequências selecionadas. Transientes que possam ocorrer 
com outras frequências, na proximidade, podem provocar anomalias de funcionamento. As frequências testadas 
podem ser consultadas na tabela 4. 

  

 O ThermoTK não possui componentes que, ao longo da sua vida útil, envelheçam e que possam 
deteriorar a compatibilidade eletromagnética. Assim sendo, não é necessária nenhuma manutenção durante a 
sua vida útil para que fiquem garantidas as condições de segurança fundamentais. 

  

 Foram realizados todos os testes conforme a norma CEI 60601-1-2 Ed. 4.0. Não foram aplicadas outras normas 
nem prescrições relativamente à compatibilidade eletromagnética. 
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Tabela 1 

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões de interferências eletromagnéticas 

O ThermoTK destina-se à utilização no ambiente eletromagnético indicado abaixo. O cliente ou o utilizador do 
ThermoTK deve assegurar que o aparelho é utilizado num ambiente com estas características. 

Medições das emissões de 
interferências 

Conformidade Ambiente eletromagnético – Diretrizes 

Emissões de interferências RF 
conforme a CISPR 11 

grupo 2 O ThermoTK tem de emitir energia eletromagnética 
para que a sua finalidade prevista seja garantida. 
Aparelhos eletrónicos que se encontrem nas 
imediações podem sofrer interferências. 

Emissões de interferências RF 
conforme a CISPR 11 

classe A O ThermoTK destina-se à utilização em todas as 
instalações, incluindo espaços residenciais e outros 
que estejam ligados diretamente à rede de 
alimentação pública, e que alimente também edifícios 
residenciais. 

Emissões harmónicas conforme 
CEI 61000-3-2 

classe A 

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

cumprida 

Tabela 2 

Diretrizes e declaração do fabricante – resistência a interferências eletromagnéticas 

O ThermoTK destina-se à utilização no ambiente eletromagnético indicado abaixo. O cliente ou o utilizador do 
ThermoTK deve assegurar que o mesmo é utilizado num ambiente com estas características. 

Testes de resistência a 
interferências 

CEI 60601 - nível de 
teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Descarga eletrostática 
(ESD) conforme CEI 61000-
4-2 

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

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

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

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

± 2 kV 
 
Frequência de repetição 
100 kHz 

± 2 kV 
 
Frequência de repetição 
100 kHz 

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

Tensões de pico (surges) 
conforme CEI 61000-4-5 
(condutor externo – 
condutor externo) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Tensões de pico (surges) 
conforme CEI 61000-4-5 
(condutor externo - terra) 

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

Quedas de tensão conforme 
CEI 61000-4-11 

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

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

A qualidade da 
tensão de alimentação deve 
corresponder a um ambiente 
tipicamente  
empresarial ou 0 % UT; 1 período 

e 
0 % UT; 1 período 
e 
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Tabela 3 

Diretrizes e declaração do fabricante – resistência a interferências eletromagnéticas 

O ThermoTK destina-se à utilização no ambiente eletromagnético indicado abaixo. O cliente ou o utilizador do 
ThermoTK deve assegurar que o mesmo é utilizado num ambiente com estas características. 

Teste de resistência a 
interferências 

CEI 60601 - 
nível de teste 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Interferências por condução 
devido a campos RF 
conforme CEI 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 na proximidade 
de dispositivos com o seguinte 
símbolo: 
 

 

Campos RF eletromagnéticos 
radiados conforme CEI 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 com 1 kHz 

 

 

70 % UT; 25/30 períodos 
monofásico: com 0° 

70 % UT; 25/30 períodos 
monofásico: com 0° 

hospitalar. Se o 
utilizador do 
ThermoTK 
precisar de continuar a 
utilizar o mesmo, 
mesmo em caso de interrupção 
da alimentação de tensão, 
recomenda-se 
que o ThermoTK seja 
alimentado através 
de uma fonte de alimentação 
ininterrupta 
ou uma bateria. 

Interrupções de tensão 
conforme a CEI 61000-4-11 

0 % UT; 250/300 
períodos 

0 % UT; 250/300 períodos 

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

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Os campos magnéticos da 
frequência de rede devem 
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. 
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Tabela 4 

 

 Resistência a interferências eletromagnéticas contra dispositivos rádio RF 

Frequência 
de teste 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Assistência Modulação 
Energia 
máxima 

(W) 

Distância 
(m) 

Nível de teste 
Resistência a 
interferências 

(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Modulação 
pulsada 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 kHz desvio 

1 kHz 
sinusoidal 

2 0,3 28 

710 704 – 787 Banda LTE 
13, 17 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 960 GSM 
800/900, 

TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
banda LTE 5 

Modulação 
pulsada 

18 Hz 

2 0,3 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 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 

b/g/n, RFID 
2450, banda 

LTE 7 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 
802.11 a/n 

Modulação 
pulsada 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

ThermoTK
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