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Estas instruções são um componente integral do dispositivo. Elas devem ser mantidas junto ao dispositivo para 
assegurar que possam ser acessadas a qualquer momento pelos responsáveis por operar o dispositivo. 
  

As instruções são válidas a partir de setembro de 2022 para o produto ZTone (nome comercial original: Perfect). 
  

Caso as instruções de uso fiquem ilegíveis, sejam danificadas ou não estejam acessíveis ao usuário por outros motivos, 
solicite uma nova cópia ao fabricante e disponibilize-a ao usuário para que o dispositivo seja utilizado com segurança. 
Isso também se aplica às informações nos rótulos no dispositivo. 
  

Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, revisar este documento ou de alterar as especificações do produto 
descritas. Não temos a obrigação de informar o cliente das mudanças. 
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1.1 Definições de símbolos 

  

• Quando for necessário enfatizar uma informação específica nas instruções de uso para fins de 
segurança, os seguintes termos e símbolos serão indicados. Todas as advertências e precauções 
devem ser observadas.  

• O fabricante ou agente do produto não se responsabiliza por danos pessoais/materiais causados por 
uso incorreto, operação para fins diferentes de seu objetivo previsto e negligência na manutenção do 
produto.  
 

 

 

Fabricante Fabricante 

 

Data de fabricação Data de fabricação 

 

Importador 
Pessoa física ou jurídica estabelecida na União que coloca 
um dispositivo de um país terceiro no mercado da União 

 

Número de série Número de série 

 

Número do catálogo 

Identifica o número do catálogo do fabricante, por exemplo, 
em um dispositivo médico ou na embalagem 
correspondente. O número do catálogo deverá estar ao lado 
do símbolo. 

 
Instruções de uso Siga as instruções de uso. 

 
Cuidado 

O símbolo de “Cuidado” é usado para indicar que, se a 
instrução for ignorada, poderá haver lesões ou danos. 

 
Tipo BF Tipo BF da parte aplicada 

 
Voltagem perigosa Indica riscos decorrentes de voltagens perigosas. 

 
Equipotencialidade 

Identifica os terminais que, ao serem conectados, colocam 
as diversas partes de um equipamento ou sistema no 
mesmo potencial, não sendo necessariamente o potencial 
de terra, por exemplo, a ligação local. 

 
Corrente alternada 

Indica, na placa de especificações, que o equipamento é 
adequado apenas para corrente alternada para identificar 
terminais relevantes. 

 
“OFF” (energia) 

Indica a desconexão da rede elétrica, pelo menos para os 
interruptores principais ou suas posições e para todos os 
casos que envolvam segurança. 

 “ON” (energia) 
Indica a conexão à rede elétrica, pelo menos para os 
interruptores principais ou suas posições e para todos os 
casos que envolvam segurança. 
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Este lado para cima 

Indica a posição vertical correta do transporte da 
embalagem. 

 
Frágil 

Indica que o conteúdo da embalagem transportada é frágil e 
que ela deve ser manuseada com cuidado. 

 

Manter ao abrigo de chuva 
Indica que a embalagem transportada deve ser mantida 
seca e ao abrigo de chuva. 

 
Limitação de temperatura  

Indica os limites máximo e mínimo de temperatura aos quais 
o item deve ser armazenado, transportado ou utilizado. 

 
Limitação de umidade 

Indica os limites máximo e mínimo de umidade relativa para 
o transporte e armazenamento. 

 
Limitação de pressão atmosférica 

Indica os limites máximo e mínimo de pressão atmosférica 
para o transporte e armazenamento. 

 

Gerenciamento de resíduos e 
reciclagem 

Indica que este produto deverá ser encaminhado ao 
descarte seletivo para recuperação e reciclagem quando o 
usuário final quiser descartá-lo. 

 

Reciclagem 
Indica a localização de uma lixeira ou um recipiente de 
reciclagem. 

 
Advertência 

O símbolo de “Advertência” é utilizado para indicar um risco 
potencialmente fatal ao operador caso a advertência seja 
ignorada. 

 
Não arrastar Indica que o objeto não deve ser arrastado 

 

Não empilhar 
Indica que os itens não devem ser empilhados 
verticalmente, seja devido à natureza da embalagem 
transportada ou devido à natureza dos próprios itens. 
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1.2 Requisitos de 
segurança  
 

1.2.1 Advertência 

• Os pacientes a seguir não podem ser tratados com este equipamento e 
devem ser aprovados pelo médico responsável durante o procedimento: 
- pacientes com pressão alta; 
- gestantes e crianças pequenas; 
- pessoas com problemas cardíacos (sobretudo com marca-passo); 
- pessoas com doenças agudas; 
- pessoas com implantes no corpo, como uma prótese de quadril; 
- não utilizar em pacientes com metais condutores, ferromagnéticos ou 

outros metais magneticamente sensíveis nas proximidades da 
cabeça ou da bobina de tratamento (p.ex., implantes cocleares, 
eletrodos/estimuladores implantados, clipes ou bobinas para 
aneurisma, stents, estimuladores cerebrais profundos, estimuladores 
do nervo vago, fragmentos de projéteis, joias ou presilhas de cabelo 
etc.). 

 
 
1.2.2 Observações sobre objetivos de uso, idade ou estado de saúde etc., levando 
em conta as características dos dispositivos médicos 

• Os pacientes a seguir devem obter permissão de seu médico durante o 
procedimento: 
- pacientes com febre alta, gestantes e idosos; 
- pacientes com histórico ou que apresentem epilepsia ou transtorno 

convulsivo; 
- pacientes com marca-passos artificiais, bombas de infusão de 

medicamentos e aparelhos auditivos; 
- pessoas com implantes no corpo, como uma prótese de quadril. 

 

• Este dispositivo deve ser utilizado em pacientes que consigam expressar e 
comunicar a sensação de dor de forma precisa durante a estimulação 
(pode ser utilizado em homens e mulheres entre 13 e 60 anos de idade. 
Pode ser utilizado em pessoas mais velhas, acima desse intervalo, 
conforme prescrição médica). 

 
 
1.2.3 Precauções acerca de reações adversas que podem ocorrer em decorrência 
do uso de dispositivos médicos, efeitos colaterais fatais devido à negligência 
durante o uso e acidentes 

• Poderá haver dor na área de aplicação. 

• Caso se descubra, durante o uso, alguma anormalidade além dos 
fenômenos previstos, suspenda o uso imediatamente e consulte seu 
médico. 

• O dispositivo deve ser utilizado sob a supervisão de uma pessoa com 
licença médica profissional ou de uma pessoa formada em área 
relacionada. 

 
 
1.2.4 Precauções gerais 

• O dispositivo deve ser utilizado conforme as instruções de uso. 
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• A instalação e a reinstalação do equipamento devem ser executadas por 
profissionais autorizados pelo fornecedor. 

• Operadores e gerentes do equipamento devem se familiarizar com as 
instruções de uso e mantê-las perto do equipamento. 

• Não coloque o equipamento médico elétrico em um local no qual seja difícil 
desconectar o plugue de energia ou outro plugue removível. 

• Para fins de prevenção de acidentes e manutenção adequada, mantenha a 
sinalização de segurança e as informações fornecidas com o equipamento, 
além de listas de verificação regulares, em um local bem visível próximo ao 
equipamento. 

• Mantenha a área onde o equipamento está instalado ao abrigo de água, 
álcool e substâncias inflamáveis. 

• Para fins de segurança elétrica, o dispositivo deve estar conectado a uma 
fonte de energia aterrada. 

• Para prevenir fenômenos indesejados, mantenha o dispositivo ao abrigo de 
luz solar direta ou campos eletromagnéticos fortes. 

• Enquanto o equipamento estiver em operação, não utilize telefones 
celulares, walkie-talkies, transmissores portáteis sem fio e brinquedos sem 
fio nas proximidades. 

• Como a estrutura central do equipamento contém um ventilador para a 
circulação interna de ar, remova cortinas ou outros objetos que possam 
bloquear o fluxo de ar ao redor da máquina. 

• Um campo magnético forte é gerado ao redor do gerador de campo 
magnético; portanto, enquanto o equipamento estiver sendo operado, o 
operador, o assistente e o paciente não deverão portar objetos que 
possam ser afetados pelo campo magnético. 

• Apenas os profissionais autorizados pelo fornecedor podem consertar ou 
instalar o equipamento; portanto, é sumariamente proibido que o usuário 
arbitrariamente desmonte e monte o equipamento. 

• O equipamento instalado e em operação deve ser regularmente 
inspecionado, para fins de segurança, por profissionais qualificados e 
autorizados pelo fornecedor. 

• Verifique se a rede elétrica no local da instalação atende às condições de 
entrada do dispositivo. 

• O equipamento só deve ser operado em local fechado, com temperatura 
de 5 a 28 °C e umidade relativa de 30 a 75 %. 

 
 
1.2.5 Interação 

• Não utilize este dispositivo em conjunto com outros dispositivos médicos 
eletrônicos. 

 
 
1.2.6 Uso em gestantes, lactantes, mulheres em idade fértil, recém-nascidos, 
crianças pequenas, crianças e idosos 

• O uso é proibido em gestantes, lactantes, recém-nascidos, crianças 
pequenas e crianças. 

 
 
1.2.7 Observações sobre a aplicação 
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• Tenha cuidado para que a estimulação magnética não atinja a área do 
coração. 

• Você deve revisar seu nível atual ou histórico de resistência a 
medicamentos. 

• Antes de utilizar o dispositivo, verifique a conexão dos fios e conectores 
conectados ao dispositivo, a presença de danos e a superfície dos 
acessórios para confirmar que não haja problemas antes do uso. Caso 
ocorra algum dano, entre em contato com a central de atendimento. 

• Um campo magnético forte é gerado ao redor do campo magnético; 
portanto, operadores do equipamento, cirurgiões, assistentes e pacientes 
não deverão portar objetos que possam ser afetados pelo campo 
magnético. Em especial, se um paciente estiver usando acessórios 
metálicos (como colares, brincos, relógios de pulso, anéis, cintos de metal, 
fivelas, botões de metal etc.) em seu corpo, poderá haver queimaduras; 
portanto, certifique-se de removê-los antes de prosseguir. 

• Se forem afetados por campos magnéticos, relógios de pulso, telefones 
celulares etc. poderão sofrer avarias; portanto, tenha cuidado e guarde-os 
separadamente. 

• Não utilize telefones celulares, walkie-talkies, transmissores portáteis de 
rádio e brinquedos sem fio nas proximidades enquanto o dispositivo estiver 
em operação. 

• Você deve informá-los dos riscos do uso de longo prazo do dispositivo. 
 
 
1.2.8 Questões necessárias para a prevenção de acidentes 

• Como o equipamento só pode ser consertado por profissionais 
especializados e autorizados pelo fabricante, é sumariamente proibido que 
o usuário desmonte ou monte o equipamento. 

• O equipamento e os acessórios fornecidos não devem ser usados para 
outras finalidades, pois há o risco de choque elétrico ao utilizá-los para 
qualquer finalidade diferente do uso previsto deste equipamento. 

• Este dispositivo não deve ser operado por crianças. 

• Caso o equipamento não esteja funcionando normalmente durante a 
operação, desligue imediatamente o interruptor central de alimentação (em 
“OFF”) e entre em contato com uma empresa de serviços designada. 

• Este dispositivo é um dispositivo médico de uso hospitalar e deve ser 
manuseado apenas por pessoas com formação hospitalar sob a 
supervisão de um médico. 

 
 

1.3 Dispositivo de 
segurança 

• Quando um campo magnético estiver sendo produzido, haverá um sinal 
sonoro periodicamente como lembrete. 

• Quando o modo for alterado ou a energia for ligada, a produção sempre 
começará em “0”. 

 
 

1.4 Indicações 
 

• Estimulação de tecido muscular; 

• Regeneração de nervos; 

• Controle da dor geral; 

• Recuperação de fraturas; 
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• Melhora na circulação sanguínea; 

• Incontinência urinária. 
 
 

1.5 Contraindicações 
 

• Não utilize o equipamento em conjunto com outros equipamentos médicos 
eletrônicos. 

• Tenha cuidado para que a estimulação magnética não atinja a área do 
coração. 

• De modo geral, pacientes das categorias a seguir não podem ser tratados 
com este equipamento. O médico responsável deve fornecer uma 
permissão antes de qualquer tratamento com este equipamento. 

- Pacientes com febre alta, gestantes, idosos e crianças; 
- Pacientes com histórico ou que apresentem epilepsia ou 

transtorno convulsivo; 
- Pacientes com suspeita de epilepsia com base em 

eletroencefalografia; 
- Pacientes com evidência de lesões externas no cérebro e no 

pescoço; 
- Pacientes com marca-passos cardíacos, bombas de infusão de 

medicamentos ou aparelhos auditivos; 
- Pacientes com implantes cranianos. 

 
1.6 Efeitos colaterais 
 

Não há relatos de efeitos colaterais. No entanto, se o paciente apresentar algum 
sintoma anormal, o operador deverá interromper o tratamento imediatamente e 
entrar em contato com o médico responsável. 
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2.1 Princípio O transdutor utilizado para a estimulação magnética produz campos elétricos por 

corrente pulsada partindo de um capacitor conforme o princípio da Lei de Faraday. 

Sempre que o banco de capacitores é descarregado pela ação do sistema de 

controle, um pulso da corrente passa pela bobina de estimulação. A estimulação 

magnética cria campos eletromagnéticos intensos e rapidamente variáveis que são 

capazes de penetrar tecidos moles e ossos para atingir estruturas nervosas 

profundas. Esses campos eletromagnéticos são usados para o tratamento. 

Este dispositivo gera (induz) corrente elétrica diretamente em músculos, tecidos 

nervosos etc. afetados por um campo magnético de alta indução e os estimula 

eletricamente para aliviar dores e conter a disúria, como na incontinência urinária. 

2.2 Indicações de uso 
 

O ZTone é um dispositivo movido a eletricidade que se destina a fins médicos e, 

repetidamente, contrai o tecido muscular ao passar correntes elétricas por meio de 

eletrodos que não estão em contato com a parte do corpo afetada. Além disso, o 

dispositivo se destina a proporcionar uma estimulação eletromagnética totalmente 

não invasiva da musculatura do assoalho pélvico para fins de reabilitação de 

músculos pélvicos fracos e restauração do controle neuromuscular para o 

tratamento da incontinência urinária em humanos. 

2.3 Descrição do 
dispositivo 

O ZTone é um dispositivo indicado para aliviar dores musculares e tratar a 

incontinência urinária por meio da função de estimulação magnética. Este ZTone 

consiste na estrutura central e no transdutor para estimulação magnética. A 

estrutura central do ZTone é utilizada para controlar ambas as funções. A função de 

estimulação magnética é operada com parâmetros como configuração do modo de 

área, canal de saída, nível de saída, intensidade, tempo de operação e 

sincronização. Esses parâmetros podem ser controlados pelo usuário na tela de 

LCD sensível ao toque. 
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3.1 Componentes • Estrutura central com transdutor 

 
• Transdutor 

 
• Cabo de alimentação 

 
• Instruções de uso 

 

 
 

3.2 Condição das 
instalações elétricas 
 

• Potência de entrada: 220-240 V~, 50/60 Hz  

• Consumo de energia: 3,6 kVA 
 

 
3.3 Condição ambiental 
 

3.3.1 Ambiente de operação 

• Temperatura: 5 – 28 °C (41 – 82,4 °F) 

• Umidade relativa: 30 – 75 % 

• Pressão: 80 – 106 kPa 
 
3.3.2 Ambiente de transporte e armazenamento 

• Temperatura: -10 – 60 °C (14 – 140 °F) 

• Umidade relativa: 0 – 85 % 

• Pressão: 70 – 106 kPa 
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3.4 Método de 
instalação 
 

3.4.1 Precauções durante a instalação 

• Instale o equipamento sobre uma superfície plana.  

• Instale o equipamento em um local com níveis apropriados de temperatura 
e umidade e não o instale em um local no qual esteja exposto a poeira ou 
materiais inflamáveis.  

• Tenha cautela para não danificar o equipamento por impactos em excesso.  

• Não coloque o dispositivo médico elétrico em um local no qual seja difícil 
desconectar o plugue de energia. 

 
3.4.2 Conexão de energia 

• Não conecte o equipamento à rede elétrica antes de concluir a instalação. 

• Encaixe o cabo de alimentação no terminal de alimentação na parte de trás 
do ZTone e conecte a outra extremidade a uma tomada aterrada. 

• Certifique-se de que a tomada e o cabo de alimentação estejam aterrados 
antes do uso. 

• Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja devidamente conectado 
ao terminal de alimentação da máquina e à tomada. Uma conexão 
incorreta poderá causar problemas. 

• Segure o cabo de alimentação pelo plugue ao desconectá-lo. 

• Não conecte vários dispositivos à mesma tomada. 

• Conecte o cabo de alimentação ao terminal do ZTone conforme a figura 
abaixo e conecte a outra extremidade a uma tomada aterrada. 

 
Conexão do cabo de alimentação 

 
 

 
3.4.3 Movendo e fixando o equipamento 

• Antes de mover o equipamento, remova o cabo de alimentação conectado 
e os cabos conectores dos equipamentos periféricos.  

• Ao mover o equipamento, coloque a roda de transporte na posição “solta”, 
conforme demonstrado abaixo.  

• Ao terminar de mover o equipamento, coloque a roda de transporte na 
posição “travada” para evitar que ele balance. 

• Se o equipamento for movido enquanto a roda estiver na posição “travada”, 
ela será danificada; portanto, tenha atenção. 

 
Roda de transporte nas posições “solta” (esquerda) e “travada” (direita) 

 

Advertê
ncia 

Para evitar o risco de choque elétrico, o dispositivo deverá 
ser conectado a uma tomada protegida e aterrada. 
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3.4.4 Conexão do transdutor 

• O transdutor é removível da estrutura central. Antes de utilizar o produto, 
gire a alavanca para conectar o transdutor e a estrutura. 
 

Conexão do transdutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Transdutor 

• O ZTone é um equipamento que produz um campo magnético ao aplicar 
uma forte corrente a um transdutor. À medida que se produz calor a partir 
do transdutor devido à forte corrente utilizada para criar o campo 
magnético, ocorre um resfriamento pela circulação de óleo de 
arrefecimento dentro do transdutor. Se o transdutor estiver em uma 
posição inclinada durante o uso, o óleo de arrefecimento não atingirá todas 
as partes do transdutor, o que poderá causar lesões ou a interrupção da 
operação devido ao superaquecimento do transdutor. Por isso, recomenda-
se que o transdutor seja colocado na posição horizontal tanto quanto for 
possível. 

 
 

 
Cuidado Recomenda-se manter o transdutor na posição horizontal. 
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4.1 Visão externa 4.1.1 Visão frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Função 

Painel de controle 
(sensível ao toque) 

Tela pela qual se opera o dispositivo por toque ou que 
exibe o status de operação do dispositivo 

Transdutor CH1 Transdutor de produção do campo magnético 

Transdutor CH2 Transdutor de produção do campo magnético 

Rodas Rodas para transportar e mover o dispositivo 

 
4.1.2 Visão traseira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Função 

Conector do transdutor 
CH2 

Conector do cabo do transdutor CH2 

Conector do transdutor 
CH1 

Conector do cabo do transdutor CH1 

Interruptor de 
alimentação 

Interruptor para ligar e desligar (ON/OFF) a energia 

Abertura Aberturas para a circulação de ar 

Terminal de alimentação Entrada de energia CA 

Terminal de aterramento Conexão de aterramento de potência igual 
 

Transdutor CH1 

Painel de controle 

Transdutor CH2 

Rodas 

Conector do transdutor CH2 

Terminal de alimentação 

Conector do transdutor CH1 

Interruptor de alimentação 

Abertura 

Terminal de aterramento 
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4.2 Controles 

 
Tela inicial 

 
 

Nome Função 

Janela de seleção da área 
de tratamento 

Seleciona a imagem da área a ser tratada 

Configurações Configurações de brilho e volume 

 
 
Tela de seleção de nível 

 
Nome Função 

Seleção de canal 
Seleciona o transdutor desejado 
(Esquerdo = CH1, Duplo = CH1 e CH2, Direito = CH2) 

Seleção de nível Seleciona o modo de detalhe 

Botão “Próximo” Passa para a janela de configuração da intensidade 

Voltar à tela anterior Retorna à janela de seleção da área de tratamento 

Janela de seleção da área de 
tratamento 

Configurações 

Seleção de canal 

Seleção de nível 

Botão “Próximo” 

Configurações 

Voltar à tela anterior 
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Configurações Configurações de brilho e volume 

Tela de configuração da intensidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Função 

Seleção de canal 
Seleciona o transdutor desejado 
(Esquerdo = CH1, Duplo = CH1 e CH2, Direito = CH2) 

Intensidade do campo 
magnético CH1 

Define a força do campo magnético (0%~100%, em 
incrementos de 1%) 

Intensidade do campo 
magnético CH2 

Define a força do campo magnético (0%~100%, em 
incrementos de 1%) 

Sincronização Controla simultaneamente a intensidade de CH1 e CH2 

Tempo restante Exibe o tempo restante de operação 

Iniciar / Parar Inicia e para a produção do campo magnético 

Voltar à tela anterior Retorna à janela de seleção de nível 

Configurações Configurações de brilho e volume 

 
 
Configurações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome Função 

Fechar a janela Retorna à tela anterior 

Configuração de brilho Ajusta o brilho da tela em sete níveis 

Configuração de 
volume 

Controle do volume em sete níveis 

Intensidade do campo 
magnético CH1 

Sincronização 

Seleção de canal 

Intensidade do campo 
magnético CH2 

Iniciar / Parar 

Configurações 

Voltar à tela anterior Tempo restante 

Fechar a janela 

Configuração de 
brilho 

Configuração de 
volume 
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4.3 Componentes 4.3.1 Transdutor 

 

Nome Função 

Conector do transdutor Conector do transdutor 

Produção do campo 
magnético 

Peça de saída na qual o campo magnético da bobina é 
produzido 

 
 
 
4.3.2 Cabo de alimentação 

 

Nome Função 

Cabo de alimentação Cabo que fornece energia à unidade central 

 
 

Conector do transdutor 

Produção do campo 
magnético 
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5.1 Preparação do 
paciente 

Por questões de higiene, o dispositivo não entra em contato direto com a área de 
tratamento no corpo do paciente. Não é necessário se despir para utilizar este 
dispositivo. 
Prepare algumas toalhas de tecido a serem colocadas sobre a área de tratamento 
no corpo do paciente por questões de higiene. Recomendamos o uso de toalhas ou 
materiais de cobertura à base de algodão a serem aplicados antes do início do 
tratamento.  
 

5.2 Modo de uso 1. Quando o interruptor na parte de trás do dispositivo for colocado na posição “ON”, 
a tela com a logomarca do ZTone aparecerá por alguns instantes, conforme 
demonstrado na figura abaixo, e depois passará a exibir a tela inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ZTone - logomarca                            ZTone - tela inicial 
 
2. Selecione a imagem da área a ser tratada. Aplicam-se diferentes protocolos 
apropriados para cada parte do corpo. 
 
3. Depois de selecionar o transdutor desejado, selecione o nível de acordo com a 
frequência. 
 
4. Selecione a intensidade e posicione o transdutor próximo ao local de tratamento. 
 
 
 
5.2.1 Método 
 

Há cinco modos nos quais o protocolo é aplicado para se adequar à parte do corpo.  
Frequência, tempo ligado, tempo desligado, força e repetição são predefinidos.  
O modo selecionado tem um tempo de operação fixo. 
 

 

(a) Selecione a imagem da área a ser 
tratada na tela sensível ao toque. 
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(b) Selecione o transdutor que você 
quer utilizar. (Esquerdo = CH1, Duplo = 
CH1 e CH2, Direito = CH2) 

 

(c) Selecione o nível de frequência do 
protocolo de tratamento. Em seguida, 
clique no botão “Próximo”. 
 

 

(d) Ao pressionar o botão “Iniciar”, o 
tempo de operação restante será 
exibido. 

 

(e) Ajuste a intensidade, deslizando o 
dedo pela tela. Se você deslizar o dedo 
pela tela depois de pressionar 
“Sincronização”, a intensidade de CH1 
e CH2 será ajustada ao mesmo tempo 
(a sincronização só está habilitada no 
modo duplo). 
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5.3 Configuração do 
ambiente 
 

O brilho da tela e o volume podem ser ajustados. 
 

 

(a) Pressione o botão “Configurações” 
no canto inferior direito da tela, usando 
seu dedo. 

 

(b) Ajuste o brilho da tela e o volume, 
utilizando o botão. Depois de concluir 
todas as configurações, pressione o 
botão “OK” para fechar a tela de 
configuração do ambiente (ajustável 
em um total de sete níveis). 

 

5.4 Funções de uso 
frequente 

1) Fixação do transdutor 
O transdutor deve ser aproximado da área afetada e fixado. 
 

2) Encerrar operação 
A tela de LCD exibe uma imagem informando que a operação está finalizada e o 
usuário deve verificá-la a olho nu. 
 

3) Leitura de vídeo 
O usuário deve ser capaz de verificar que o gerador eletromagnético está passando 
pela imagem exibida no LCD. 
 

4) Limpeza 
Deve-se limpar o dispositivo após o uso, esfregando-o suavemente com álcool ou 
água morna em um pano macio. 
 

5) Segurando o dispositivo 
Durante a operação, o usuário deve tratar o paciente, segurando levemente o cabo 
do transdutor. 
 

6) Remoção do dispositivo 
Ao remover o transdutor, não puxe o cabo com força. 
 

7) Ligar o interruptor (“ON”) 
O usuário deve ligar o interruptor na parte de trás da estrutura central para iniciar o 
tratamento do paciente. 
 

8) Desligar o interruptor (“OFF”) 
O usuário deve desligar o interruptor na parte de trás da estrutura central depois de 
usar o dispositivo. 
 

9) Ajuste de potência 
A potência deve ser controlada pela barra de intensidade do campo magnético, que 
vai de 0% a 100%. 
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Armazenamento e 
cuidados após o uso 

• A máquina deve ser armazenada com o interruptor central de alimentação 
desligado (“OFF”). 

• Certifique-se de retirar o plugue de energia da tomada quando a máquina 
não for utilizada por um longo período. 

• Para limpar a máquina, esfregue-a com um pano limpo e seco. 

• Impeça a entrada de substâncias que possam causar choques elétricos ou 
curto-circuito no dispositivo, como água ou álcool. 

• O equipamento utilizado deve ser armazenado em um local bem ventilado 
e sob temperatura ambiente (temperatura de -10 a 60 °C e umidade de 0 a 
85 %), ao abrigo da luz solar direta. 

• Não sujeite o equipamento a impactos severos ou vibrações ao transportá-
lo ou armazená-lo. 
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7.1 Superaquecimento O ZTone é um equipamento que produz um campo magnético ao aplicar uma forte 
corrente a um transdutor. À medida que se produz calor a partir do transdutor, 
utilizando a alta corrente usada para criar o campo magnético, ocorre um 
resfriamento pela circulação de óleo de arrefecimento dentro do transdutor. Se o 
transdutor for utilizado em uma posição inclinada, o óleo de arrefecimento não 
atingirá todas as partes do transdutor, o que poderá causar lesões ou a interrupção 
da operação. Por isso, recomenda-se que o transdutor seja colocado na posição 
horizontal. Quando o transdutor estiver superaquecido, a operação será 
temporariamente suspensa e a mensagem de “Superaquecimento” será exibida. 
Quando essa mensagem for exibida, afaste o transdutor do paciente por um 
instante (sem desligar o equipamento) e aguarde até que a mensagem desapareça 
e o equipamento volte ao estado normal. 
 

Mensagem de superaquecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Cuidado 

Recomenda-se fortemente que o transdutor seja utilizado 
na posição horizontal. 

7.2 Erro no transdutor O ZTone sempre verifica a conexão do cabo do transdutor. Se o cabo estiver 
desconectado ou danificado, a mensagem aparecerá. Nesse caso, o equipamento 
não poderá ser utilizado e o usuário precisará entrar em contato com a equipe de 
manutenção autorizada de nosso distribuidor local. 
 

Mensagem de erro no transdutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidado 

O equipamento sempre verifica o estado da conexão do 
cabo conectado ao transdutor. 

Superaquecimento 

Aguarde. 
Não desligue o dispositivo. 

Erro no transdutor 

Entre em contato com seu parceiro de 
serviços. 
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7.3 Advertência  O ZTone mede a temperatura do transdutor em intervalos regulares e, caso a 

temperatura seja superior à temperatura definida, implementa-se uma função para 
notificar o usuário com um som e uma mensagem de advertência. 
 

Mensagem de advertência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADVERTÊNCIA 

O módulo de resfriamento requer 
manutenção. 
Entre em contato com seu parceiro de 
serviços. 
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8.1 Dimensões e peso • Dimensões: 570 (C)  700 (L)  1180 (A) mm   

• Peso: aproximadamente 81 kg (sem carga de trabalho segura) 
 

8.2 Força do campo 
magnético 

• CH1: 3,0 T – pp (±20%) 

• CH2: 3,0 T – pp (±20%) 
 

8.3 Protocolo fornecido 
(campo 
eletromagnético) 

• Abdominais 

• Tríceps 

• Glúteos 

• Pernas 

• Bíceps 
 

8.4 Frequência de 
estimulação 
 

• 3 ~ 40 Hz (±20%) 

8.5 Largura do pulso 
de estimulação 
 

• CH1: 420㎲ (±20%) 

• CH2: 420㎲ (±20%) 

 
8.6 Classificações 
 

• Tipo e nível de proteção contra choque elétrico: classe I, tipo BF 

• Padrão do teste de compatibilidade eletromagnética: classe A 
 

8.7 Vida útil prevista • 2,4 anos 
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As características de EMISSÃO deste equipamento o tornam adequado para o uso em áreas industriais e 
hospitais (CISPR 11, classe A). 
Se for utilizado em um ambiente residencial (para o qual se costuma exigir CISPR 11, classe B), este 
equipamento poderá não fornecer proteção adequada para serviços de comunicação por radiofrequência. O 
usuário poderá ter que tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento. 
 
 

Orientação e declaração do fabricante — emissão eletromagnética 

O COMPACT-II é destinado a uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. Consumidores e 
usuários do COMPACT-II devem garantir o uso do ZTone nesse ambiente. 

Teste de radiação Compatibilidade Ambiente eletromagnético — orientação 

Emissão de RF 
CISPR 11 

Grupo 1 

O ZTone utiliza energia de RF apenas para seu 
funcionamento interno. 
Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e, 
provavelmente, não causarão interferência em 
equipamentos eletrônicos nas proximidades. 

Emissão de RF 
CISPR 11 

Classe A 
O ZTone é adequado para o uso em todos os 
estabelecimentos, exceto os domésticos, mas pode 
ser utilizado em estabelecimentos domésticos e 
naqueles diretamente conectados à rede elétrica 
pública de baixa voltagem que alimenta edificações 
utilizadas para fins residenciais desde que se atenda à 
advertência abaixo. 
Advertência: este ZTone destina-se exclusivamente 
ao uso por profissionais de saúde. Este 
equipamento/sistema pode causar interferências de 
rádio ou interferir na operação de equipamentos nas 
proximidades. Pode ser necessário tomar medidas de 
mitigação, como reorientar ou realocar o ZTone ou 
proteger o local. 

Emissão harmônica 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuação de tensão / 
Flicker 
IEC 61000-3-3 

Cumpre 
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Orientação e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética 

O COMPACT-II é destinado a uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
O consumidor ou usuário do ZTone deve garantir seu uso nesse ambiente. 

Teste de 
imunidade 

IEC 60601 
Nível de teste 

Nível de ajuste 
Ambiente eletromagnético — 

orientação 

Descarga 
eletrostática 
IEC 61000‐4‐2 

±8 kV (contato) 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15 kV (ar) 

±8 kV (contato) 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
±15kV (ar) 

Os pisos devem ser feitos de 
madeira, concreto ou placas de 
cerâmica. 
Se os pisos estiverem cobertos 
por material sintético, 
recomenda-se que a umidade 
relativa seja de pelo menos 
30%. 

Transientes 
elétricos  
rápidos/burst 
IEC 61000‐4‐4 

± 2 kV  
(para linhas elétricas) 
± 1 kV  
(para linhas de entrada / 
saída) 

± 2 kV  
(para linhas elétricas) 
± 1 kV  
(para linhas de entrada 
/ saída) 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser igual à de um 
ambiente comercial ou 
hospitalar típico. 

Pico 
IED 61000‐4‐5 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
(modo diferencial) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
(modo comum) 

± 0,5 kV, ± 1 kV 
(modo diferencial) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
(modo comum) 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser igual à de um 
ambiente comercial ou 
hospitalar típico. 

Quedas de tensão, 
curtas interrupções 
e variações de 
tensão em linhas 
de entrada de 
alimentação 
IEC 61000‐4‐11 

0% Uт (100% de queda 
de Uт) por 0,5/1 ciclo 
70% Uт (30% de queda 
de Uт) por 25/30 ciclos 
0% Uт (100% de queda 
de Uт) por 250/300 
ciclosa 

0% Uт (100% de 
queda de Uт) por 0,5/1 
ciclo 
70% Uт (30% de 
queda de Uт) por 25/30 
ciclos 
0% Uт (100% de 
queda de Uт) por 
250/300 ciclosa 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser igual à de um 
ambiente comercial ou 
hospitalar. Se o usuário deste 
produto precisar de operação 
contínua durante interrupções 
na alimentação de energia, 
recomenda-se que este produto 
seja alimentado por uma fonte 
elétrica ininterrupta ou uma 
bateria. 

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

30 A/m 30 A/m 

Os campos magnéticos na 
frequência de alimentação 
devem corresponder às 
características do nível de um 
ambiente comercial ou 
hospitalar típico. 

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão principal (CA) antes da aplicação do nível de teste. 

a Por exemplo, 10/12 significa 10 ciclos a 50 Hz ou 12 ciclos a 60 Hz. 
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Orientação e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética 

O ZTone é destinado a uso no ambiente eletromagnético especificado a seguir. 
O consumidor ou usuário do ZTone deve garantir seu uso nesse ambiente. 

Teste de 
imunidade 

IEC 60601 
Nível de teste 

Nível de 
ajuste 

Ambiente eletromagnético — orientação 

RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 
(fora das bandas ISMc 

bandas de rádio 
amadord) 
6 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 
(em bandas ISMc 

bandas de rádio 
amadord) 

3 Vrms 
 
 
 
6 V/m 

Equipamentos de comunicação móvel e portátil por RF 
não devem ser utilizados a uma distância menor de 
qualquer parte do Sistema de Ultrassom, incluindo cabos, 
do que a recomendação de distância de separação. Ela 
pode ser calculada por meio da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 
 
Distância de separação recomendada: d = 1,2√P 

RF radiada 
IEC61000‐4‐3 

3 V/m 
80 MHz a 2,7 GHz 

 

d=2,0ඥ𝑝 80 MHz a 2,7 GHz, 

em que P é a potência máxima de saída do transmissor, 
em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor 
e d é a distância de separação recomendada, em metros 
(m). 
As forças de campo de transmissores de RF fixos, 
conforme determinadas por um levantamento 
eletromagnético no locala, devem ser inferiores ao nível de 
conformidade em cada faixa de frequência.b 
Poderá ocorrer interferência nas proximidades de 
equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 

 

OBSERVAÇÃO 1: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. 

OBSERVAÇÃO 2: estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 

a Em teoria, não é possível prever com precisão as forças de campo de transmissores fixos, como estações de base para 
telefones (celulares/sem fio) com serviço via rádio e rádios móveis terrestres, rádios amadores, transmissão de rádio AM e 
FM e transmissão de TV. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve-se considerar 
um levantamento eletromagnético no local. Se a força de campo medida no local de uso do COMPACT-II exceder o nível 
de conformidade de RF aplicável acima, o COMPACT-II deverá ser observado para verificar se ele opera normalmente. 
Caso se observe um desempenho anormal, outras medidas poderão ser necessárias, como reorientar ou realocar o 
COMPACT-II. 

b Quando a faixa de frequência estiver acima de 150 kHz a 80 MHz, a força do campo elétrico não deverá exceder 3 V/m. 

c As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 80 MHz vão de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 
13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz; e de 40,66 MHz a 40,70 MHz. 

d As bandas de rádio amador entre 0,15 MHz e 80 MHz vão de 1,8 MHz a 2,0 MHz; de 3,5 MHz a 4,0 MHz; de 5,3 MHz a 
5,4 MHz; de 7 MHz a 7,3 MHz; de 10,1 MHz a 10,15 MHz; de 14 MHz a 14,2 MHz; de 18,07 MHz a 18,17 MHz; de 
21,0 MHz a 21,4 MHz; de 24,89 MHz a 24,99 MHz; de 28,0 MHz a 29,7 MHz; e de 50,0 MHz a 54,0 MHz. 
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação móveis e portáteis e o 
ZTone 

O ZTone é destinado a uso em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios por RF radiada são 
controlados. O consumidor ou o usuário do ZTone pode ajudar a prevenir a interferência eletromagnética, 
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação móveis e portáteis por RF 
(transmissores) e o ZTone conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do 
equipamento de comunicação. 

Potência nominal 
máxima de saída 

do transmissor [W] 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor [m] 

IEC 60601-1-2:12014 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,2√P 

80 MHz a 2,7 GHz 
d = 2,0√P 

0,01 0,12 0,20 

0,1 0,38 0,63 

1 1,2 2,0 

10 3,8 6,3 

100 12 20 

Para transmissores com uma potência nominal máxima de saída não listada acima, a distância de 
separação recomendada d, em metros (m), pode ser estimada por meio da equação aplicável à frequência 
do transmissor, em que P é a potência máxima de saída do transmissor, em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor. 
OBSERVAÇÃO 1) A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais 
alta. 
OBSERVAÇÃO 2) Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e pelo reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 
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Orientação e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética 

O ZTone é destinado a uso em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios por RF radiada são controlados. 
Equipamentos de comunicação portáteis por RF não devem ser usados a menos de 30 cm (12 polegadas) de 
qualquer parte do ZTone. Caso contrário, poderá ocorrer piora do desempenho deste equipamento. 

Teste de 
imunidade 

Banda a Serviço a Modulação 
Nível de teste 

IEC60601 
Nível de 

conformidade 

Campos de 
proximidade 
De comunicações 
sem fio por RF 
IEC61000‐4‐3 

380 – 390 MHz TETRA 400 
Modulação de pulso 
18Hz 

27 V/m 27 V/m 

430 – 470 MHz 
GMRS 460 
FRS 460 

FM  
desvio de ±5 kHz  
seno de 1 kHz 

28 V/m 28 V/m 

704 – 787 MHz 
LTE, bandas 
13, 17 

Modulação de pulso 
217 Hz 

9 V/m 9 V/m 

800 – 960 MHz 

GSM800:900 
TETRA 800 
iDEN 820 
CDMA 850 

Modulação de pulso 
18 Hz 

28 V/m 28 V/m 

1700 – 1990 MHz 

GSM 1800 
CDMA 1900 
GSM 1900 
DECT 
LTE, bandas 
1, 2, 4, 25 
UMTS 

Modulação de pulso 
217 Hz 

28 V/m 28 V/m 

2400 – 2570 MHz 

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

Modulação de pulso 
217 Hz 

28 V/m 28 V/m 

5100 – 5800 MHz 
WLAN 
802.11a/n 

Modulação de pulso 
217 Hz 

9 V/m 9 V/m 

OBSERVAÇÃO: se for necessário atingir o nível do teste de imunidade, a distância entre a antena transmissora e o 
equipamento médico elétrico ou o sistema médico elétrico poderá ser reduzida para 1 m. A distância de 1 m para o 
teste é permitida por IEC 61000-4-3. 

a Para alguns serviços, apenas as frequências ascendentes foram incluídas. 
b O portador deve ser modulado por meio de um sinal de onda quadrada com ciclo de trabalho de 50%. 
c Alternativamente à modulação FM, uma modulação de pulso de 50% a 18 Hz poderá ser usada porque, embora 
não represente uma modulação de fato, esse seria o pior cenário. 



 Perguntas frequentes 

10  
 

 
 

 Página 27  

 

 
Ele pode ser utilizado 
em uma parte do 
corpo com 
articulações artificiais 
ou pinos? 
 

Devido à natureza do campo magnético, será gerado um calor intenso que poderá 
causar queimaduras profundas. 

  
Ele tem o mesmo 
efeito se utilizado 
sobre as roupas? 
 

Uma das características de um campo magnético é o fato de ele ser permeável, com 
um efeito terapêutico semelhante. Portanto, ele pode ser usado sobre roupas. 

  
Há alguma precaução 
durante o uso sobre 
roupas? 

Se houver algum item decorativo de metal nas roupas, o campo magnético poderá 
causar queimaduras na superfície da pele (exemplos: argola da alça do sutiã, 
adereços de metal nas peças íntimas e fibras que contenham metal). 
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Caso você queira descartar o produto existente após a compra de um novo produto da 
Remed Co., Ltd., trataremos disso sem custos quando o novo produto for entregue. Este 
dispositivo não pode ser descartado em meio aos resíduos domésticos, devendo ser 
descartado conforme os procedimentos de descarte profissional. Siga o procedimento de 
descarte de seu país. Se necessário, contate nossa central de atendimento ao cliente. 
 
 

11.1 Procedimento de 
limpeza 
 

O ZTone e seus acessórios podem ser mantidos limpos de diferentes formas. Use 
os métodos recomendados abaixo para evitar danos ou contaminação do 
instrumento. Antes de limpar o dispositivo, certifique-se de desligar o interruptor. 
Apenas pessoas autorizadas por nós podem limpar a parte interna do dispositivo. 

• Limpe periodicamente a parte externa do instrumento, o transdutor e a tela 
sensível ao toque, usando um pano macio umedecido com álcool, e não 
utilize abrasivos, vernizes, diluentes, etileno ou óxidos. Essas substâncias 
podem causar danos permanentes ao produto. 

• Não imerja qualquer parte do dispositivo em líquidos ou detergentes. Além 
disso, impeça que líquidos entrem no dispositivo ou nos acessórios. 

• Ao fim do uso em um paciente, limpe a superfície do transdutor com álcool 
e um pano macio. 

• Caso queira usar um método ou desinfetante diferente dos mencionados 
acima, o dispositivo poderá sofrer danos; portanto, contate-nos antes de 
prosseguir. Não haverá garantia para o dispositivo, mesmo no período 
vigente, se ele for danificado pelo uso de uma substância não autorizada. 

• Recomendamos que a limpeza seja feita a cada 1-2 semanas. 
 

 
11.2 Inspeção de 
rotina no equipamento 
 

• A proteção do cabo de energia do equipamento, do cabo conector do 
transdutor etc. não deverá estar descascada e os fios internos não deverão 
estar expostos e não deverão ser danificados por impactos externos.  

• Não deverá haver traços de vazamento de óleo a partir do transdutor.  

• Limpe a parte externa do equipamento para que não haja materiais 
estranhos.  

• O botão para a operação do equipamento etc. não deverá vibrar.  

• As diferentes peças acopladas ao equipamento não deverão vibrar.  

• Se ocorrer alguma das situações acima, contate o serviço de atendimento. 
 

 
11.3 Inspeção de 
segurança 
 

• Para garantir um uso seguro, a limpeza interna deverá ser realizada uma 
vez por ano por um profissional autorizado pelo fabricante. 

• Para garantir um uso seguro, certifique-se de que uma pessoa autorizada 
pelo fabricante verifique o equipamento uma vez por ano, incluindo os 
componentes internos e a tensão de saída.  

• Limpe o transdutor antes de armazená-lo.  

• Ao armazenar o produto por um período prolongado, não deixe de verificá-
lo antes do uso. 

• Observe as precauções abaixo acerca das condições de armazenamento: 
- Mantenha-o ao abrigo de água; 
- Mantenha-o ao abrigo da luz solar direta; 
- Não o armazene próximo a aquecedores; 
- Evite locais sujeitos a impactos ou vibração em excesso, 

exposição a produtos químicos ou gases explosivos. 
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11.4 Solução de 
problemas                             
 

Caso o equipamento não opere normalmente durante o uso, verifique os itens na 
tabela abaixo antes de solicitar atendimento. Caso nenhum dos problemas se 
aplique ou as soluções a seguir não sejam úteis, desligue o interruptor do 
equipamento e contate o serviço de atendimento ao cliente da REMED. 
 

Sintoma O que fazer 
Referências nas instruções 

de uso 

O equipamento 
não liga. 

Verifique se o conector de energia 
do equipamento está devidamente 
conectado. 

• 3.4.2 Conexão de energia 

Verifique se o interruptor de 
alimentação do equipamento está 
ligado. 

• 4.1.2 Figura 5. Visão traseira 

O equipamento 
não gera campo 

magnético. 

Verifique se há alguma mensagem 
de ERRO na tela de LCD. 

• 7. Mensagens 

Verifique se a potência de saída 
está definida pela barra de 
intensidade do campo magnético 
depois de pressionar o botão 
“Iniciar”. 

• 5.2.1 Método – (e)  

Uma mensagem 
de 

superaquecimento 
é exibida. 

Se o transdutor estiver na posição 
vertical, não será difícil que ele se 
superaqueça. Mantenha-o na 
posição horizontal tanto quanto 
possível.  

• 7. Mensagens 

Se a temperatura ambiente estiver 
muito alta, o resfriamento poderá 
ser prejudicado. Mantenha a 
temperatura ambiente abaixo de 
25 °C tanto quanto possível. 

• 3.3 Condição ambiental 

A roda não gira ao 
mover o 

equipamento. 

Para mover o equipamento, 
coloque a roda na posição “solta”. 

• 3.4.3 Figura 3. Roda de 
transporte nas posições 
“solta” e “travada”. 

Nos casos a seguir, suspenda a operação do equipamento, desligando seu 
interruptor de alimentação, e entre em contato com a central de atendimento.  
 
→ O interruptor central desliga sozinho. 
→ A tela de LCD do painel de operações não se ilumina quando a energia é 
desligada e, em seguida, ligada novamente. 
→ O transdutor não gera estimulação, mesmo depois de aumentar a intensidade. 
→ O ícone de temperatura na tela pisca e o equipamento não está em operação. 
 
 

11.5 Inspeção regular 
para a manutenção do 
desempenho 
 

Para garantir um uso seguro, certifique-se de que uma pessoa autorizada pelo 
fabricante faça uma inspeção regular no dispositivo uma vez por ano. 
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11.6  Garantia  • Este produto é fabricado com controle de qualidade e processo de 
inspeção intensivos.  

• As compensações por reparo e troca do produto estarão em conformidade 
com a “Regra de Compensação por Lesões ao Consumidor” anunciada 
pelo Conselho de Planejamento Econômico.  

• O período de garantia deste equipamento é de um ano.  

• Caso ocorra alguma falha durante o período de garantia, sob condições 
normais de operação, o equipamento será reparado sem custos por nossa 
central de atendimento ao cliente.  

• Caso ocorra algum problema com o equipamento durante o período de 
garantia, preencha o seguinte formulário de solicitação de atendimento ao 
cliente a ser encaminhado à nossa empresa. 

 



 Formulário de solicitação de atendimento 
ao cliente 12  

 

 
 

 Página 31  

 

 
O propósito deste formulário é obter informações que nos permitam processar sua solicitação de atendimento 
com agilidade. Descreva a falha ou anormalidade com o maior grau possível de detalhamento. 
 
1. Informações do usuário 
- Nome do hospital: 
- Endereço do hospital: 
- Nome/telefone do usuário:               (Tel.:                ) 
 
2. Informações sobre o equipamento utilizado (observe o rótulo na parte de trás do produto) 
- Nome do modelo: ZTone 
- Data de compra : 
- Número de série do produto: 
 
3. Descrição dos problemas técnicos (descreva com o maior grau possível de detalhamento) 
 
4. Lista de verificação do usuário 
Caso você não consiga responder às perguntas com sim ou não, inclua informações na seção Comentários. 
Caso não tenha certeza quanto à resposta, deixe o item sem resposta.  
 

Número Item de inspeção 
Resultado da 

avaliação 
Comentários 

1 O equipamento está indisponível neste momento devido à falha? Sim/Não  

2 
Quando o interruptor de alimentação do equipamento é ligado, a 
tela sensível ao toque e qualquer parte do equipamento funcionam 
adequadamente? 

Sim/Não  

3 O equipamento está gerando potência? Sim/Não  

4 

A potência de saída do equipamento é visivelmente diferente de 
como era quando ele foi instalado pela primeira vez? 
Se for o caso, como você classificaria a diferença de desempenho 
em termos de porcentagem? 

Sim/Não  

5 
Você consegue perceber uma mudança na potência quando sua 
intensidade é ajustada no equipamento? 

Sim/Não  

6 O equipamento apresenta algum vazamento de líquido? Sim/Não  

7 
Há alguma peça danificada na parte externa? Descreva os danos 
na coluna Comentários. 

Sim/Não  
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Serviço de 
atendimento 

É essencial que você notifique o suporte técnico / serviço de atendimento caso 
haja algum problema de ocorrência frequente ou que não possa ser resolvido. 
O suporte técnico / serviço de atendimento pode ser contatado através da sede 
em Neu-Ulm, Alemanha. 

 
Fabricante 

 
Remed (nome do dispositivo certificado: “Perfect”) 
4th FL, SiliconPark A, 35, Pangyo-ro 255 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 13486 
República da Coreia 
 

Sede de serviços / 
Importador 

 
 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Alemanha 
Tel. +49 731 / 9761-291 
Fax +49 731 / 9761-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Representante na 
Europa 

Obelis s.a. 
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, BÉLGICA 
Telefone: +(32) 2 - 732-59-54 
Fax: +(32) 2 - 732-60-03 
E-mail: mail@obelis.net 

  
Descarte do 
dispositivo  

O dispositivo deve ser enviado de volta à fábrica. 
Ele deve ser descartado pela Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Em outros países (da Europa), siga a legislação nacional de descarte. 
Se necessário, entre em contato com o distribuidor.  
 

 
 
 
 
 

http://www.zimmer.de/


Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer-aesthetics.com

Instruções de utilização
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