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Sinal de aviso geral: este símbolo alerta para perigos durante a operação do 
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No manual de instruções, este símbolo representa perigos e advertências. 
 

  

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. Neste caso aplica-se a Diretiva REEE europeia. 
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Aplicável ao aparelho enShock.  
 

Estas instruções de utilização são parte integrante do aparelho; 
elas devem ser guardadas com o mesmo, por forma a poderem 
ser consultadas, a qualquer momento, pelas pessoas que operam 
o aparelho. 
 

As instruções de utilização são válidas a partir de junho de 2021. 
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Finalidade O enShock destina-se à administração de ondas de choque focais, para o 
tratamento de diversas indicações no sistema músculo-esquelético. 

 
Indicações 

 
O enShock aplica ondas de choque focais nas pessoas com problemas 
músculo-esqueléticos e outras patologias. A aplicação é realizada por 
profissionais de saúde. 
 
O enShock está indicado no caso de: 

  pontos-gatilho miofasciais em caso de dores nas costas, cervicalgia e 
síndromes de dor miofasciais 

 tendinite calcária e tendinopatia da articulação do ombro, patologia da 
coifa dos rotadores com ou sem calcificação 

 síndrome de dor subacromial 

 epicondilite úmero radial e ulnar, epicondilite úmero lateral 

 epicondilopatia  

 síndrome da ponta patelar, tendinopatia patelar 

 tendinopatia do tendão de Aquiles 

 fasciopatia plantar e fascite plantar 

 pseudoartrose e fraturas de consolidação difícil ou retardada, bem como 
osteocondrite dissecante, bem como necroses ósseas (necrose da cabeça 
femoral, joelho) 

 síndrome de stress tibial medial 

 síndrome de dor trocantérica  

 fratura de stress 
  
Contraindicações  infeções localizadas 

 patologias tumorais localizadas 

 distúrbios de coagulação (antes da aplicação é necessária uma análise do 
estado de coagulação) 

 toma de medicamentos inibidores da coagulação 

 gravidez 

 tecido pulmonar ou outros órgãos ocos ou órgãos cheios de ar na área de 
tratamento 

 crianças com epífises abertas 

 junta da epífise na área de tratamento 

 cérebro ou coluna vertebral na área de tratamento 

 tratamentos na área dos olhos / do rosto 
 

Recomenda-se prudência em indivíduos 

 com perturbações da sensibilidade 

 com perturbações vegetativas acentuadas 

 com osteoporose 

 que estejam sob o efeito de drogas e/ou álcool 
 

O aparelho não pode ser aplicado em pele com lesões e mucosas. 
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Efeitos secundários  Efeitos secundários frequentes são 

 aumento das dores (temporárias), dores irradiantes 

 irritação cutânea, vermelhidão, lesões localizadas como eritema da 
pele, hemorragias cutâneas petequiais, hematomas, inchaços 
localizados, sensação de dormência temporária 

 náuseas 

 dores de cabeça/enxaquecas 

 irritação dos nervos, lesões dos nervos 
 
Efeitos secundários indesejados, cuja ocorrência é extremamente rara: 

 lesões ou fraturas ósseas após o tratamento 

 rutura de tendão após o tratamento 

 lesões vasculares 

 deterioração do estado 

 agravamento dos sintomas 

 danos nos tecidos moles 

 redução da ligação óssea (no caso de fraturas de stress) 

 pseudoartrose 
 

 
Grupo de 
utilizadores 
 
 
 
Grupo-alvo de 
doentes 

 
O enShock destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde, como 
fisioterapeutas, médicos e pessoal auxiliar médico. 
 
 
O enShock não pode ser utilizado em lactentes e crianças jovens.  
O enShock não pode ser utilizado em doentes que apresentem as 
contraindicações mencionadas.  
Os doentes devem reunir condições psíquicas e físicas para sentir e expressar 
conscientemente estímulos de dor. 

  
Modo de ação/ 
modo de 
funcionamento 

Cristais piezoelétricos criam ondas de pressão, se forem eletricamente 
ativados. Os cristais estão montados num conjunto, para que as ondas de 
pressão emitidas por cada um dos cristais se possam encontrar num ponto 
focal. A profundidade de penetração é determinada pelo distanciador da 
almofada de gel escolhido. 
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 Antes da aplicação do aparelho em doentes, os utilizadores devem familiarizar-

se com as instruções de utilização e os respetivos métodos de tratamento, 
bem como com as indicações/contraindicações, advertências e indicações de 
aplicação. Devem ainda ser observadas outras fontes de informação sobre a 
terapia. 

  
 Todos os incidentes graves que ocorram em correlação com o produto, 

deverão ser comunicados ao fabricante e à entidade competente do Estado-
Membro, no qual os utilizadores ou os doentes estejam estabelecidos ou 
residam. 

  
Atenção! O enShock não pode ser colocado e utilizado em áreas médicas, como salas 

de operações, unidades de cuidados intensivos ou serviços de urgência, onde 
a higiene seja crítica. 

  
Atenção! Antes da utilização é necessário assegurar que o aparelho é alimentado 

através de uma tomada elétrica 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 17 
“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. Observar uma distância de 
segurança de 5 metros até aparelhos que criem campos eletromagnéticos 
fortes. 

  
 O enShock 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. O aparelho 

não pode ser utilizado se forem detetados danos. 
  



 Indicações de aplicação  

2  
 

 Página 4  
 

Atenção! Podem apenas ser utilizados acessórios da Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
que estejam previstos para este aparelho. O enShock não pode ser combinado 
com nenhum outro equipamento médico ou não-médico. 

  
  

 
Durante a vida útil do aparelho não podem ser efetuadas modificações no 
mesmo ou no sistema médico.  
 

 A consistência do gel das almofadas de gel altera-se com calor, frio, radiação 
solar direta, danos mecânicos ou envelhecimento natural. Assim sendo, proteja 
as almofadas de gel de influências ambientais naturais. 
 
Por forma a obter uma consistência estável do gel e, consequentemente, um 
sucesso de tratamento constante, guarde as almofadas de gel, entre os 
intervalos de tratamento, e as almofadas de gel não utilizadas, durante a 
terapia, sempre na caixa de conservação prevista para o efeito. Proteja esta 
caixa contra a radiação solar direta e guarde-a num local seco com uma 
temperatura ambiente (não inferior a 1 °C até, no máximo, 30 °C).  
 
Para a terapia, utilize apenas almofadas de gel que, antes da terapia, tenham 
estado durante, pelo menos, 2 horas à temperatura ambiente. 
 
Não utilize almofadas de gel que apresentem danos visíveis. Substitua as 
almofadas de gel se estas apresentarem danos mecânicos ou se a 
consistência das mesmas apresentar alterações significativas. No máximo, um 
ano após a aplicação deve proceder-se à substituição das almofadas de gel. 
 
Remova gel excedente das almofadas e do aplicador imediatamente após o 
fim da terapia. 
 
As peças de aplicação só podem entrar em contacto com pele intacta dos 
doentes. 
 
Utilize apenas o gel previsto para o efeito, fornecido com o aparelho.  
 
Não realize a terapia sem gel condutor e sem almofada de gel colocada. Caso 
contrário, não é possível administrar nenhuma onda de choque focal ao 
doente. O gel condutor é imprescindível para uma transmissão uniforme da 
energia. 
 
Se o enShock for colocado sobre um carro de outro fabricante ou outras 
superfícies de apoio, é necessário assegurar que o local em causa é adequado 
para o peso máximo do aparelho com os acessórios, e que o aparelho está 
posicionado de forma segura, de forma a não poder cair durante o transporte. 
A peça de mão também deve ser protegida contra quedas. 
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Indicações relativamente ao local, duração e intensidade do tratamento exigem 
conhecimentos médicos, e podem apenas ser dadas por profissionais de 
saúde.  

  

 

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 os 
doentes. 

  

 

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

  

 

Nunca utilize a peça de mão sem uma almofada de gel adequada ou com uma 
almofada de gel danificada. A inobservância destas indicações pode constituir 
um perigo para o doente. 

  

 

Regiões a tratar onde existam implantes (metálicos), (como parafusos ósseos, 
pacemakers, ICD, DIU, etc.), devem ser excluídas da aplicação. 

  

 

Os cabos até ao aplicador devem ser colocados de forma a impedir um 
contacto com o/a doente ou com objetos condutores ou que absorvam energia. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Certifique-se de que, durante o funcionamento, a peça de mão, com a 
almofada de gel, nunca é apontada para os olhos. 
 
Certifique-se de que a peça de mão, com a almofada de gel, não é apontada 
para superfícies metálicas (por ex. maca, lavatório, caixa do aparelho, etc.). 
 
Certifique-se de que o aparelho não é aberto. 
 
Certifique-se de que o cabo de alimentação é imediatamente desligado da rede 
se entrarem objetos estranhos ou líquidos na caixa. 
Certifique-se de que o aparelho é inspecionado por um assistente técnico 
autorizado, antes de voltar a ser colocado em funcionamento. 
 
Por forma a desligar totalmente o aparelho da rede elétrica, retire o cabo de 
alimentação da tomada elétrica. 
 
Certifique-se de que as duas ranhuras de ventilação não são tapadas. Não 
pouse objetos sobre o aparelho, que possam tapar as ranhuras de ventilação. 
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O que é o enShock? Um sistema de tratamento ultramoderno inovador para ondas de choque 
extracorporais focais. 

  
O que faz o enShock?  
 

Durante a aplicação, são administradas ondas de pressão de ativação 

elétrica ao corpo humano. 

As ondas de pressão individuais encontram-se num ponto focal. Neste 
processo, a profundidade de penetração é determinada pela almofada de gel 
escolhida. 

  
Quais são as 
vantagens do 
enShock? 

O moderno ecrã a cores, com a apresentação de todos os parâmetros 
relevantes para a terapia e a moderna operação tátil asseguram um 
tratamento motivado e altamente eficiente do/da doente. O interruptor de 
pedal opcional oferece um conforto de tratamento adicional. 
 
A construção compacta ocupa pouco espaço no consultório e é 
extremamente adequada para a utilização móvel. 
 
Mesmo em caso de utilização intensiva, a peça de mão silenciosa garante a 
ausência de efeitos secundários para os doentes. 
 

Nota: A aplicação do aparelho está reservada a profissionais clínicos  
(por ex. fisioterapeutas, médicos e pessoal auxiliar médico). 
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Certifique-se de que o aparelho está pousado sobre uma superfície estável. 
 
A utilização do aparelho não pressupõe formações ou instruções específicas. 
Contudo, o aparelho pode apenas ser utilizado por profissionais de saúde 
que, previamente se tenham familiarizado com o aparelho e as suas 
instruções de utilização, e que compreendam as indicações de utilização e 
aplicação, e as advertências descritas nas mesmas. 

  
 
 

Certifique-se de que o interruptor de alimentação do aparelho está na posição 
"0". 

Ligar o cabo de 
alimentação 

Ligue o cabo de alimentação à respetiva tomada (9) do aparelho e ligue o 
cabo à rede de alimentação. 

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

 

Ligar a peça de mão Ligue a peça de mão à respetiva porta (1). 
  
Instalar a almofada 
de gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apenas utilize almofadas de gel se, antes da terapia, estas tiverem estado 
durante, pelo menos, 2 horas à temperatura ambiente. 
 
Rode o anel de fixação (18) da almofada de gel no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio, para o remover. 
 
Escolha uma almofada de gel e aplique gel condutor suficiente na parte de 
trás da almofada. 
 
Coloque a parte de trás da almofada na peça de mão, e volte a colocar o anel 
de fixação (18) da almofada de gel na peça de mão. 
 
Aperte o anel de fixação (18) da almofada de gel, rodando-o no sentido dos 
ponteiros do relógio. 
 
Certifique-se de que, durante um tratamento, também aplica gel condutor 
suficiente na parte da frente da almofada de gel. 
 

Ligar o interruptor de 
pedal 

O interruptor de pedal opcional deve ser ligado à respetiva porta (4). 
O interruptor de pedal possui 3 botões. A energia ajustada é administrada 
através do botão branco (lado esquerdo). A energia é reduzida através do 
botão azul do meio. A energia é aumentada através do botão amarelo (lado 
direito). 

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

Por forma a desligar totalmente o aparelho da rede elétrica, é necessário 
retirar o cabo de alimentação da tomada elétrica. 

  

Atenção! 
Todos os cabos têm de ser protegidos contra entalamento ou outros danos 
mecânicos. 
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Nota: As seguintes descrições baseiam-se nas definições de origem. 
 

Menu de 
configurações 
 
 

Escolher 
configuração 
 

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

A ativação do botão “Definições” abre a máscara “Configuração”.  

 
 

Texto de boas-
vindas 
 
Idioma 
 
Tempo de 
funcionamento 
 
Contagem 
total 
 
Administrador 
 
Software 
 
Firmware 
 
Contador da 
sonda 
 
Volume 
 
Luminosidade 
 
Vida útil da  
sonda 
 

A ativação do botão “Texto de boas-vindas” abre o teclado para a 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. 
 

Indica o tempo de funcionamento total do aparelho 
 
Número total de ondas de choque geradas pelo aparelho, através da peça de mão 
conectada, desde a colocação em funcionamento 
 
Botão para aceder ao modo Admin (protegido por palavra-passe) 
 
Mostra a versão de software atualmente instalada 
 
Mostra a versão de firmware atualmente instalada 
 
Número total de ondas de choque geradas pela peça de mão atualmente 
conectada, desde a colocação em funcionamento. 
 
Botão para ajustar o volume 
 
Botão para ajustar a luminosidade do ecrã 
 
Mostra a vida útil da peça de mão atualmente conectada em % 

Bem-vindo 
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Nota: 
 

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

Almofadas de gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
 
Gel condutor 
 
 
Tempo de tratamento 
 

 
Intensidade: 
 

 

Nota: 
 

 

O enShock é fornecido com 8 almofadas de gel, para assegurar uma 
profundidade de penetração ideal. A profundidade de penetração no tecido 
humano depende da almofada de gel utilizada. O diâmetro das almofadas de 
gel reflete a profundidade de penetração. Exemplo: uma almofada de gel com 
um diâmetro de 20 mm resulta numa intensidade de energia máxima a uma 
profundidade de 20 mm. O diâmetro da almofada de gel pode ser consultado 
na respetiva almofada de gel. 
 
 
Para uma vida útil mais longa, recomendamos que as almofadas de gel sejam 
armazenadas num local protegido contra a radiação solar direta e a uma 
temperatura entre os 1 °C e os 30 °C. 
 
Uma transmissão de energia ideal pode apenas ser garantida em combinação 
com o gel condutor. 
 
Em função do tamanho da região a tratar e do estado da patologia, o tempo 
de tratamento situa-se entre os 5 e 20 minutos. 
 
É recomendável começar com uma intensidade reduzida, e de a ir 
aumentando até o/a doente começar a sentir as ondas de choque. 
 
O/a doente deve ser cuidadosamente observado/a 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 pressão dos dedos. 

 
Abrir o 
ecrã de terapia 
  

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

  
Escolher a  
almofada de gel 
 

Escolha a almofada de gel adequada e coloque-a corretamente na peça de 
mão. 

Nota: Por forma a garantir uma transmissão de energia ideal, utilize gel condutor 
suficiente entre a peça de mão e a almofada de gel. 

  
Ajustar  
parâmetros 

Ajuste da intensidade de energia pretendida, do número de ondas de choque 
e da frequência, mediante escolha dos respetivos parâmetros e definições 
com o botão rotativo central. 
Se estiver conectado o interruptor de pedal opcional, também é possível 
utilizar os pedais “-” e “+” para fins de ajuste. 
 

Aplicação de 
gel condutor 

Aplique o gel condutor sobre a área de tratamento e espalhe-o uniformemente 
em toda a região que se pretende tratar. 
 

Início da terapia 
 
 
 
Nota:   
 
 
Nota: 
 
 

Inicie um tratamento, selecionando o botão “Start” e, logo de seguida, 
ativando o botão cor de laranja na peça de mão (19) ou, opcionalmente, 
ativando o interruptor de pedal. 
 
Se o botão Iniciar não estiver ativado, não é emitida potência. 
 
 
A intensidade de energia e a frequência podem ser aumentadas ou reduzidas 
durante a terapia, mediante seleção do respetivo parâmetro e subsequente 
acionamento do botão rotativo central ou do interruptor de pedal opcional. 
 

Fim da terapia: 
 
Nota: 
 

Depois de decorrido o tempo de terapia é emitido um sinal acústico. 
 
Se no menu Definições, o volume estiver ajustado para "0", não é emitido 
nenhum sinal acústico. 
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Descrição dos 
elementos de 
indicação e botões 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Energia 
 
 
(2) Aplicador 

Indicação e ajuste da emissão de potência de 0,005 até 0,500 mJ/mm2 em 
incrementos de 0,005 mJ 
 
Indicação da almofada de gel recomendada 
 

(3) Tempo de 
tratamento 
 
(4) Energia total 
 

Indicação do tempo de tratamento remanescente. Este tempo não pode ser 
ajustado e depende do número de choques ajustado e da frequência. 
 
Indica a soma de todas as energias. Este valor não pode ser ajustado e 
resulta da energia multiplicada pelo número de choques. 
 

(5) Número de 
choques 
 

Indica o número de choques ajustados (alvo), ajusta-os e indica o número de 
choques gerados (atual). O número máximo de choques é de 10 000 e pode 
ser ajustado em incrementos de 100 choques. 
 

(6) Sentido de 
contagem 

Alteração da indicação dos choques, contagem ascendente/contagem 
descendente 

  
(7) Repor Repõe o valor dos choques efetivamente gerados 

 
(8) Frequência Indicação e ajuste da frequência, de 1 a 12 Hz em incrementos de 1 Hz 

 
(9) Iniciar Botão tipo de tratamento 

 
(10) Memorizar Botão para adicionar o protocolo atualmente definido aos “Favoritos” 

 
 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Protocolos Passar para “Protocolos” 
 

(12) Favoritos Passar para “Favoritos” 
 

(13) Terapia Passar para “Terapia” 
 

(14) Definições Passar para “Definições” 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Protocolos O menu “Protocolos” destina-se a apoiar a seleção da terapia e disponibiliza 

informações sobre a aplicação. 
 

    
  
Seleção da região 
corporal 

Ativando o quadrado branco é selecionada a região corporal pretendida. 
Após seleção da região corporal pretendida, é aberta a janela com os dados 
correspondentes. 

  
Seleção da indicação 
 

Selecione a indicação correspondente e prima o botão “Confirmar” 

  
Informações da 
terapia 
 
 
 

É aberto o ecrã de terapia com as respetivas recomendações de tratamento. 
Todos os parâmetros podem ser alterados de acordo com as instruções no 
capítulo 7.3. 
 

Início da terapia Inicie o tratamento, selecionando o botão “Start” e, logo de seguida, clicando 
uma vez no botão cor de laranja na peça de mão ou ativando o interruptor de 
pedal opcional. 
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Favoritos Os programas que tenham sido alterados e memorizados no ecrã de terapia 
são guardados nos Favoritos, através do processo de memorização. 
 

 
  
Lista de favoritos Os programas na lista de favoritos podem 

 
1. ser acedidos para a terapia: 
Para o efeito, o programa pretendido é selecionado diretamente na respetiva 
linha e, de seguida, clica-se no botão “Confirmar”. 
 
2. ser apagados: 
Para apagar um favorito, selecione o respetivo tratamento e clique no botão 
“Apagar”. 
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Tensão de rede 
 

220 V CA; 60 Hz 
230 V CA; 50 Hz 
 

Potência absorvida 
 
Fusível 
 

Máx. 300 VA 
 
T5AL/250 VCA 
 

Potência de saída 
 

0,005–0,500 mJ/mm2 ± 20 % 
 

Modo de 
funcionamento 

Impulso único ou impulso contínuo 
 

Frequência de saída 
 
Vida útil estimada da 
peça de mão 
 

1–12 Hz ± 20 % 
 
 
5 000 000 choques 

Classe de proteção I 
 

Classe de aplicação 
 

BF 
 

Peça de aplicação 
 

Peça de mão com almofadas de gel 

Proteção contra a 
entrada de  
partículas e água 

Aparelho: IPX 0 
Interruptor de pedal: IPX 1 

  
Dimensões 
 

C 405 mm x A 207 mm x L 424 mm 
 

Peso 
 

23 kg (controlador sem acessórios) 
 

Operação 
 

10 °C a 40 °C, 30 % a 85 % humidade, sem condensação 
com 700 hPa–1060 hPa 
 

Transporte/ 
armazenamento 
 

-10 °C a 50 °C, 20 % a 85 % humidade, sem condensação 
com 700 hPa – 1060 hPa 
 
O cliente deve guardar as almofadas de gel num local seco, protegido contra a 
radiação solar direta e a uma temperatura entre os 1 °C e os 30 °C. 
 

  
Nota: Armazenamento e transporte apenas na embalagem original 

 
 
 

 Reserva-se o direito a alterações técnicas! 
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Advertência 
 

Antes de iniciar medidas de limpeza e manutenção, é fundamental desligar o 
aparelho no interruptor principal e retirar a ficha de alimentação da tomada. 
 
Observe os dados do produto de limpeza e desinfeção relativamente à sua 
aplicação, compatibilidade com materiais, tempo de atuação, medidas de 
precaução e espetro de ação. 
 
Assegure o uso do equipamento de proteção individual (óculos de proteção, 
luvas de proteção, etc.) em todas as medidas de limpeza e desinfeção. 
 
É necessário assegurar que durante a limpeza não entra humidade no 
sistema/na peça de mão. O aparelho e a peça de mão não possuem proteção 
contra a entrada de líquidos. Por esse motivo, não devem ser usados sprays. 
 
Se, durante a limpeza/desinfeção, entrar líquido no sistema, desligue 
imediatamente o aparelho, proteja-o contra a reativação e informe a assistência. 
 
Certifique-se de que durante a limpeza/desinfeção os elementos de marcação do 
aparelho (por ex. advertências, placa de características) não são danificados. Se 
um destes elementos de marcação se desprender, contacte a assistência e 
solicite elementos de marcação de substituição. 
 
Não use objetos pontiagudos para efeitos de limpeza e desinfeção 
 
Utilize o aparelho e os acessórios apenas em ambientes com perfeitas condições 
de higiene, onde não exista pó nem sujidade. 
 

Restrição de 
repro- 
cessamento 

O enShock e todos os acessórios não precisam de ser esterilizados e não se 
destinam a essa finalidade. O enShock e todos os acessórios não são 
adequados para a limpeza e desinfeção com máquinas. 

 
Primeiro  
tratamento 
no local de 
aplicação 

Antes da primeira colocação em funcionamento e antes do primeiro contacto com 
o/a doente, todas as peças do aparelho que possam entrar em contacto com o/a 
doente, devem ser limpas, para remover resíduos de produção e de embalagem. 
A caixa do aparelho e o cabo de alimentação devem ser posicionados fora das 
imediações do/da doente. 

  
Preparação 
antes da 
limpeza e 
desinfeção/ 
Pré-limpeza 

 Separe o aparelho da rede de alimentação 

 Com toalhetes de papel convencionais, remova gel de contacto excedente 
imediatamente após cada aplicação do aplicador e da almofada de gel (o gel não 
deve ressequir durante muito tempo) 
 

  
Limpeza: com 
máquina 

O enShock e todos os acessórios não se destinam à limpeza com máquina 

  
Limpeza: 
manual 

Em caso de sujidade visível, é possível limpar a caixa e todos os acessórios com 
produtos de limpeza sem álcool convencionais para plásticos ou água da torneira 
sem produtos de limpeza químicos. Para o efeito, seguindo as instruções do 
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fabricante do produto de limpeza, passe um pano embebido, não demasiado 
molhado, nas superfícies, até a sujidade ser removida. 
 
As almofadas de gel e o anel de fixação na peça de mão também podem ser 
limpos sob água corrente. 
 
Efetue sempre uma limpeza antes de cada desinfeção. 
 
Durante a limpeza, certifique-se de que não entra nenhum líquido nos cabos das 
fichas e na caixa da unidade de controlo do aplicador. 
 

Desinfeção: 
com máquina 

O enShock e todos os acessórios não se destinam à desinfeção com máquina 

  
Desinfeção: 
manual 

Efetue sempre uma limpeza antes de cada desinfeção! 
 
Caixa e interruptor de pedal: 
Não é necessário desinfetar a caixa do enShock, desde que esta não se situe 
nas imediações do/a doente. Contudo, recomendamos que a caixa seja sujeita a 
uma desinfeção com pano, pelo menos, uma vez por semana, com um produto 
de desinfeção convencional, sem álcool, para plásticos e metais adequado para 
dispositivos médicos (por ex. Mikrozid sensitive liquid sem álcool da Schülke). 
O interruptor de pedal possui proteção contra gotejamento vertical de água. 
 
Aplicador e cabo: 
Desinfete o aplicador e o cabo após cada tratamento, com um produto de 
desinfeção convencional, sem álcool, para plásticos e metais adequado para 
dispositivos médicos (por ex. Mikrozid sensitive liquid sem álcool da Schülke). Se 
forem usados toalhetes de desinfeção, estes devem ser passados 3 vezes nas 
superfícies a desinfetar. Não use sprays de desinfeção, uma vez que a caixa não 
possui proteção contra a entrada de líquidos. 
 
Almofadas de gel: 
Após qualquer contacto com o/a doente, desinfete as almofadas de gel utilizadas, 
com um produto de desinfeção convencional, sem álcool, para plásticos e metais 
adequado para dispositivos médicos em spray ou com toalhetes de desinfeção 
(por ex. Mikrozid sensitive liquid sem álcool da Schülke). Se forem usados 
toalhetes de desinfeção, estes devem ser passados 3 vezes nas almofadas de 
gel. Se utilizar um desinfetante em spray, certifique-se de que toda a superfície a 
desinfetar é humedecida uniformemente. 
 
Após a desinfeção, enxague as almofadas de gel sob água corrente, para 
remover resíduos do produto de desinfeção.  
 
Uma desinfeção deficiente das peças de contacto pode causar infeções 
cruzadas! 
 

Secagem Todos os acessórios podem secar em condições ambiente, sem recurso a meios 
auxiliares específicos. 



 Reprocessamento 
Limpeza, desinfeção 9  

 

 Página 18  
 

 
Manutenção, 
controlo e 
inspeção 

Após medidas de limpeza e desinfeção, inspecione os acessórios quanto a 
danos mecânicos visíveis; substitua acessórios que apresentem danos 
mecânicos visíveis e sinais de desgaste. Após o reprocessamento não é 
necessário realizar nenhum controlo funcional ou calibração. 
 

Embalagem Após a limpeza e desinfeção, não é necessário embalar o enShock e os 
acessórios, contudo devem ser protegidos contra pó, humidade e radiação solar 
direta. 
 

Esterilização O enShock e todos os acessórios não se destinam à esterilização, e não são 
adequados para este processo. 
 

Armazena-
mento 

O enShock e todos os acessórios devem ser armazenados num local seco, sem 
pó, à temperatura ambiente, e protegidos contra a radiação solar direta. 
 

Informações 
adicionais 

No âmbito da utilização correta, o aparelho e os acessórios são considerados 
não críticos, com base numa utilização em pele saudável e sã, em ambientes 
que não sejam críticos em termos de higiene. 
 
As instruções enunciadas acima foram aprovadas pelo fabricante de dispositivos 
médicos como sendo adequadas para o reprocessamento de um dispositivo 
médico para efeitos de reutilização. A entidade exploradora é responsável por 
assegurar que o reprocessamento correto, com o pessoal, os aparelhos e 
materiais utilizados, permita atingir o resultado pretendido. Para o efeito, é 
necessária uma verificação ou validação e monitorização de rotina do processo. 
 

Central Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel.: +49 731 9761-0 
Fax: +49 731.9761-118 
www.zimmer.de 
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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 aparelho está classificado na classe IIa, conforme o Anexo IX da diretiva. 

 
Fabricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de  
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N.º artigo Itens fornecidos 
5440 1 controlador enShock  
5445 1 peça de mão 
54201000 1 conjunto de almofadas de gel 
54202500 1 frasco com gel condutor 
54201020 1 cabo de alimentação 
10105113 1 instruções de utilização 
 
 
 
 

 

N.º artigo Acessórios 
5445 1 peça de mão 
54201000 1 conjunto de almofadas de gel 
54202500 1 frasco com gel condutor 
54201010 1 interruptor de pedal 
5446 1 carro de aparelho 
54201020 1 cabo de alimentação 
10105113 1 instruções de utilização 
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 Por parte do fabricante, não estão previstos aparelhos de combinação para o 

enShock.  
 
Quem combinar aparelhos, contrariando estas especificações e, assim, operar 
um sistema médico, fá-lo sob a sua própria responsabilidade.  
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 O enShock é fabricado e testado conforme as normas atualmente em vigor 
para dispositivos médicos. 
 
Enquanto fabricante, a Zimmer MedizinSysteme GmbH pode apenas 
responsabilizar-se pela segurança e fiabilidade se 
 

 o aparelho for ligado a uma tomada elétrica com contacto de proteção e 
corresponder a uma instalação elétrica conforme a DIN VDE 0100 Parte 
710, 

 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, 

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

 o aparelho for utilizado apenas por profissionais de saúde, 

 o aparelho não for operado em ambientes potencialmente explosivos e/ou 
atmosferas comburentes, 

 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. 
 
Fusíveis e outras peças de substituição podem apenas ser substituídos por 
técnicos de assistência com a devida formação. 
 
O serviço de assistência ao aparelho pode apenas ser realizado por técnicos 
de assistência com a devida formação. Todas as descrições necessárias para 
o serviço de assistência podem ser consultadas no manual de serviço do 
enShock ou ser solicitadas junto do fabricante. Mediante pedido, a Zimmer 
MedizinSysteme disponibiliza esquemas de circuitos, listas de componentes, 
descrições ou outros documentos. 
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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. 
 

Peça de mão 
 
 
 

 
 
 
Almofadas de gel 
 
 

Verifique regularmente a ficha, o cabo e a superfície da peça de mão quanto 
a fissuras e outros danos. Se a superfície apresentar danos, é necessário 
substituir a peça. 
 
A peça de mão tem uma vida útil de 5 000 000 choques.  
Após 4 500 000 choques, o utilizador recebe uma mensagem, para substituir 
o aplicador antes de este atingir 5 000 000 choques.  
Não é possível ultrapassar a vida útil de 5 000 000 choques. 
 
Verifique regularmente a superfície quanto a fissuras e outros danos. Se uma 
superfície apresentar danos, é necessário substituir a almofada de gel. 
 

Interruptor de pedal 
(opcional) 

Verifique regularmente a ficha, o cabo e o interruptor de pedal quanto a 
fissuras e outros danos. Em caso de danos, é necessário substituir o 
interruptor de pedal. 
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Teste funcional 
 

Verifique regularmente a funcionalidade da peça de mão e do interruptor de 
pedal opcional.  
Verifique regularmente a peça de mão, as almofadas de gel e o interruptor de 
pedal quanto a danos. 
 
Realize o teste conforme descrito abaixo: 

 Conecte a peça de mão ao aparelho. 

 Se existente, conecte o interruptor de pedal ao aparelho. 
 
Não é exibida nenhuma mensagem: a funcionalidade está assegurada. 
Mensagem “Peça de mão não detetada”: verifique se está ligada corretamente 
ao aparelho. 
 
Se o erro voltar a ocorrer, informe imediatamente o departamento de 
assistência técnica/o serviço de apoio ao cliente. 
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 Na Alemanha não é necessário um controlo técnico de segurança ou da 
calibração para o aparelho enShock. 
 
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), 
nas suas versões mais recentes. 
Estes devem ser observados durante a operação do aparelho. 

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

prescrições eventualmente divergentes que possam ser aplicáveis no seu 
país. 
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Falha da peça de 
mão/ 
sem emissão de 
potência 

Possível causa 1: 
A peça de mão não está corretamente conectada ao aparelho. 
Resolução causa 1:  
Verifique se a peça de mão está corretamente conectada ao aparelho.  
A ficha deve estar completamente encaixada. 
Verifique o cabo da peça de mão quanto a danos ou vincos. 

 

Sem transmissão de 
energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possível causa 1: 
Não foi usado gel condutor entre a peça de mão e a almofada de gel. 
Resolução causa 1: 
Certifique-se de que é usado gel condutor. 
 
Possível causa 2: 
Não foi usado gel condutor entre a almofada de gel e a pele. 
Resolução causa 2: 
Certifique-se de que é usado gel condutor. 
 
Possível causa 3: 
Defeito de cabo interno 
Resolução causa 3: 
Verifique a situação, realizando o teste “Comando do cabo”. 
Em caso de mensagem de erro, informe o departamento de assistência 
técnica/o serviço de apoio ao cliente. 
 

Anomalia no 
aparelho 

Sem reação ao interruptor principal/o visor permanece escuro 
 
Possível causa 1: 
Ligação da ficha de alimentação 
Resolução causa 1: 
Verifique se a ficha 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 e a tomada elétrica. 
 
Possível causa 2: 
Fusível 
Resolução causa 2: 
Informe o serviço de apoio ao cliente. O fusível só pode ser substituído pelos 
técnicos de assistência. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Se o erro voltar a ocorrer, informe imediatamente o departamento de 
assistência técnica/o serviço de apoio ao cliente. 
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Mensagem de erro/ 
resolução de erros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviço de apoio ao 
cliente 
 
 
 
 
Central 

Verificar o cartão SD 
Verifique se o cartão SD está totalmente inserido e corretamente encaixado. 
 
Aplicador não conectado 
Conecte a peça de mão com o conector branco (8 polos) ao aparelho. 
 
Sobreaquecimento 
Interrompa a emissão de potência até o sistema arrefecer. 
 
Ocasionalmente é possível resolver falhas no aparelho, desligando o sistema, 
aguardando 5 segundos e voltando a ligar o mesmo. 
 
Reparações e trabalhos de assistência podem apenas ser realizados por 
pessoas devidamente autorizadas pela Zimmer. 
 
Problemas que ocorram com frequência ou que não possam ser resolvidos 
devem, obrigatoriamente, ser comunicados à assistência técnica/ao serviço de 
apoio ao cliente. 
Pode entrar em contacto com este serviço através do seu representante 
comercial ou através da central em Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Alemanha 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
  
Eliminação 
 
 
 
 
 

 

O aparelho só pode ser devolvido à fábrica na embalagem original, e este só 
pode ser eliminado pela unidade em Neu-Ulm. 
 
No estrangeiro (Europa), a eliminação fica a cargo dos distribuidores 
autorizados da Zimmer MedizinSysteme. 
 
Os materiais de embalagem devem ser guardados fora do alcance de 
crianças, uma vez que constituem um perigo de asfixia! 
 
As almofadas de gel podem ser eliminadas com os resíduos domésticos, não 
contêm substâncias perigosas. 
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 O enShock foi desenvolvido de acordo com as mais recentes regras 
reconhecidas da técnica; foram observados os dados relativamente à correta 
utilização dos componentes. 

  

 

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

  
 O enShock foi previsto e testado exclusivamente para estabelecimentos de 

saúde, como hospitais. 
  
 O enShock não possui características de desempenho essenciais que possam 

ser afetadas por interferências eletromagnéticas. 
  

 

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

  

 A compatibilidade eletromagnética do enShock 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, resultar num funcionamento incorreto. 

  
 O enShock 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 antenas) devem ser utilizados a uma distância 
mínima de 30 cm (12 polegadas) até qualquer peça do enShock; 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 ocorram na proximidade, com outras frequências, podem 
provocar anomalias de funcionamento. As frequências testadas podem ser 
consultadas na tabela 4. 

  
 O enShock não possui componentes que envelheçam ao longo da sua vida útil, 

e que possam deteriorar a compatibilidade eletromagnética. Assim sendo, não 
é necessária nenhuma manutenção durante a vida útil do aparelho, para que 
fiquem garantidas as condições de segurança fundamentais. 
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 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. 

 
 

Tabela 1 

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões de interferências eletromagnéticas 

O aparelho enShock destina-se à utilização nos ambientes eletromagnéticos descritos abaixo. O cliente ou utilizador 
do enShock 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 enShock deve 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 enShock 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 

a CEI 61000-3-2 
classe A 

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

cumprida 
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Tabela 2 

 

 

Diretrizes e declaração do fabricante – resistência a interferências eletromagnéticas 

O enShock destina-se à utilização no ambiente eletromagnético indicado abaixo.  
Clientes ou utilizadores/as do aparelho enShock devem assegurar que o mesmo é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Testes de resistência a 
interferências 

Nível de teste – 
CEI 60601 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Descarga eletrostática 
(ESD) conforme a 
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 a 
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 comercial ou 
hospitalar. 

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

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Tensões de pico (surges) 
conforme a 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 
a 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 
hospitalar. Se o 
utilizador do 
enShock  
tiver de continuar a 
utilizar o aparelho, 
mesmo em caso de interrupção 
da alimentação de tensão, 
recomenda-se 
que o enShock seja 
alimentado através de uma 
fonte de alimentação ininterrupta 
ou uma bateria. 

0 % UT; 1 período 
e 
70 % UT; 25/30 períodos 
monofásico: com 0° 

0 % UT; 1 período 
e 
70 % UT; 25/30 períodos 
monofásico: com 0° 

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 a 
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 3 

Diretrizes e declaração do fabricante – resistência a interferências eletromagnéticas 

O enShock destina-se à utilização no ambiente eletromagnético indicado abaixo.  
Clientes ou utilizadores/as do aparelho enShock devem assegurar que o mesmo é utilizado num ambiente com estas 
características. 

Teste de resistência a 
interferências 

Nível de teste 
– CEI 60601 

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético – 
Diretrizes 

Interferências por condução 
devido a campos RF 
conforme a 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 a 
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 
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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 
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