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CAPÍTULO 1 - GERAL

1

Geral

1.1 Introdução
Esta documentação utiliza os avisos de perigo e particularidades de acordo com
as normas de responsabilidade.
CUIDADO
Este aviso é utilizado quando a observância inexata ou inobservância
das seguintes instruções e/ou avisos e procedimentos podem causar
ferimentos ou acidentes mortais.

ATENÇÃO

Utiliza-se este aviso quando a observância inexata ou inobservância
das seguintes instruções e/ou avisos e procedimentos possam causar
danos ao aparelho e/ou ao sistema.

OBSERVAÇÃO
Este aviso é utilizado para chamar a atenção a uma determinada particularidade
e/ou para uma indicação de trabalho.

CUIDADO
Leia o manual de instruções por completo antes de iniciar o trabalho
com o MASTERPULS MP 50.
Assim você estará em condições de operar o aparelho de forma ideal
e rápida, evitando riscos às pessoas e ao aparelho e garantindo bons
resultados nos tratamentos.
Além disso, poderá reagir de forma rápida e segura a possíveis
irregularidades e solucionar erros.
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CAPÍTULO 1 - GERAL
O MASTERPULS MP 50 é um gerador balístico de ondas de choque por
acionamento pneumático. A geração de ondas de choque do MASTERPULS
MP50 é feita com um aplicador balístico de precisão. Um projétil é lançado por
meio de ar comprimido. A partir do movimento e do peso do projétil, produzse energia cinética. Quando o projétil choca-se com uma superfície imóvel, o
aplicador de ondas de choque, esta energia de movimento é convertida em
energia sonora. Este impulso acústico é introduzido diretamente no tecido a ser
tratado ou através de um adaptador de impedância acústica (ondas de choquecoxim de acoplagem) com auxílio de gel.
No caso das ondas de choque radiais trata-se de ondas de pressão radiais, do
ponto de vista físico. O impulso de pressão introduzido no tecido propaga-se
DLÄDLHRR»DRÄQ@CH@HRÄCDRDMUNKUDMCNÄRT@ÄDÆBH±MBH@ÄSDQ@O±TSHB@ÄDRODBH@KLDMSDÄDLÄ
estruturas teciduais próximas à superfície.

OBSERVAÇÃO
Atualmente, a literatura médica denomina, de um modo geral, os aparelhos
que trabalham de acordo com este princípio como sendo sistemas de ondas
de choque extra-corpóreas.

1.1.1 Indicações
O MASTERPULS MP50 é um sistema compacto e radial de tratamento por ondas
de choque. Sua aplicação é indicada para casos de:
- Tratamento de dores miofaciais
- Ativação dos músculos e do tecido conjuntivo
ÄÄ(MÇ@L@®»DRÄC@RÄHMRDQ®»DRÄSDMCHMNR@RÄDÄCNRÄKHF@LDMSNR
- Acupuntura com ondas de choque
Para a aplicação terapêutica do MASTERPULS MP 50 na acupuntura, é necessário ter
TLÄBTQRNÄS°BMHBNÄPT@KHÆB@CNÄDLÄ@BTOTMSTQ@ÄDÄDLÄ@BTOTMSTQ@ÄBNLÄNMC@RÄCDÄBGNPTDÄ
(AkuST).

11 702 11 0807

1-3

CAPÍTULO 1 - GERAL

1.1.2

Contra-indicações

CUIDADO

As contra-indicações apresentadas aqui são exemplos. Não têm a
intenção de ser completas ou ter validade absoluta.

Os tratamentos com o STORZ MEDICAL MASTERPULS MP50 não são indicados
nos seguintes casos:
ÄÄ/QNAKDL@RÄCDÄBN@FTK@®ªNÄCNÄR@MFTDÄGDLNÆÄKH@
- Ingestão de anticoagulantes, especialmente Marcumar
- Trombose
- Doenças tumorais, pacientes com câncer
- Gravidez
- Polineuropatia em caso de diabetes melito
ÄÄ(MÇÄ@L@®»DRÄ@FTC@RÄÄ ARBDRRNRÄM@Ä¨QD@ÄCDÄSQ@S@LDMSN
- Crianças em fase de crescimento
- Tratamentos com cortisona até 6 semanas antes da primeira aplicação.

CUIDADO
Geralmente não deve-se aplicar ondas de choque em tecidos com ar
(pulmões) e em áreas de nervos, vasos sanguíneos, coluna vertebral e
nem na cabeça.

1.1.3

Efeitos colaterais

As contra-indicações no tratamento com o MASTERPULS MP 50 são:
ÄÄ(MÇÄ@L@®»DR ÄQTADE@®ªN ÄGDL@SNL@R
- Petéquias
- Dores
- Lesões na pele em casos de tratamentos anteriores com cortisona.
Estes efeitos colaterais amenizam-se entre 5 e 10 dias.
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1.2 Condições para a operação do
MASTERPULS MP50
1.2.1

Operador

O MASTERPULS MP 50 deve ser operado exclusivamente por pessoal médico
PT@KHÆB@CNÄ DÄ RDQÄ RNLDMSDÄ TSHKHY@CNÄ ONQÄ ODRRN@KÄ HMRSQT´CNÄ DÄ PT@KHÆB@CNÄ M@Ä
¨QD@Ä L°CHB@ Ä #NÄ ODRRN@KÄ PT@KHÆB@CNÄ QDPTDQDL RDÄ BNMGDBHLDMSNRÄ OQ¨SHBNRÄ DLÄ
aplicações e procedimentos médicos e que disponham de vocabulário técnico
e experiência no tratamento das indicações mencionadas no capítulo 1.1.1. O
ODRRN@KÄ PT@KHÆB@CNÄ CDUDÄ SDQÄ BNMCH®»DRÄ A¨RHB@RÄ E´RHB@RÄ DÄ BNFMHSHU@RÄ BNLNÄ UDQ Ä
ouvir e ler.Ä K°LÄCHRRN ÄCDUD RDÄBDQSHÆB@QÄPTDÄ@RÄETM®»DRÄA¨RHB@RÄCNRÄAQ@®NRÄDÄ
mãos estejam em ordem.
.Ä@O@QDKGNÄENHÄBNMBDAHCNÄO@Q@ÄTLÄFQTONÄCDLNFQ¨ÆBNÄDMSQDÄNRÄÄDÄÄ@MNR

1.2.2

Î 1.1.1

Treinamento do operador

.R@RÄNODQ@CNQDR@RÄCNÄ, 23$1/4+2Ä,/ÄCDUDLÄSDQÄRHCNÄRTÆBHDMSDLDMSDÄ
SQDHM@CNR@RÄO@Q@ÄNODQ¨ KNÄCDÄENQL@ÄRDFTQ@ÄDÄDÆBHDMSDÄ@MSDRÄCDÄSQ@A@KG@QÄBNLÄ
o aparelho descrito neste manual. O representante da STORZ MEDICAL oferecerá uma instrução básica de acordo com o manual de instruções e a mesma
estará documentada no manual de instruções do aparelho.
O operador deve ser treinado nos seguintes pontos:
- Instrução com exercícios práticos para a operação e o uso previsto do
aparelho
ÄÄ %NQL@ÄCDÄETMBHNM@LDMSNÄDÄCDÄDÆB¨BH@ÄCNÄ@O@QDKGN ÄADLÄBNLNÄC@RÄ
forças aplicadas.
-

Ajustes de todas as peças de operação.

-

Indicações para a aplicação do aparelho.

-

Contra-indicações e efeitos colaterais do tratamento por ondas de
choque.
Explicação de advertências em todos os estados de funcionamento
Instrução na realização de testes de funcionamento

-

Outras condições para o treinamento são requeridas de acordo com o país. É
de responsabilidade do operador que o treinamento corresponda às exigências de todas as leis e disposições em vigor no país. Para mais informações
sobre treinamentos direcionados à operação deste aparelho, consultar o seu
representante STORZ MEDICAL. Também é possível dirigir-se diretamente ao
seguinte endereço:
STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
Postfach
CH-8274 Tägerwilen
Switzerland

11 702 11 0807

Telefone: +41 (0) 71 677 45 45
Fax: +41 (0) 71 677 45 05
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1.3 Descrição dos elementos de
comando e de funcionamento
1.3.1

MASTERPULS MP 50
4

6

5

7

8
3
2

1

9

Ilustração 1 – 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1-6

Parte frontal MASTERPULS MP50

Exibição da freqüência de impulsos selecionada
Contador de impulsos de tratamento
Exibição da pressão selecionada (valor real)
Tecla reset para restabelecimento do contador de impulsos
Botão giratório para ajuste de pressão
Exibição de funcionamento
Conexão de aplicador de ondas de choque
Aplicador de ondas de choque
Teclas para ajuste de freqüência de impulsos

11 702 11 0807
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1

2

3

4
5

6
Ilustração 1 – 2
1
Ä
3
4
5
6

Parte posterior MASTERPULS MP 50

Depósito para a água condensada
"@HW@ÄCNÄÆÄKSQN
Interruptor de rede
Suporte de fusíveis
Tomada para conexão à rede
Ligação equipotencial

1.3.2

Alimentação de ar comprimido

A alimentação de ar comprimido é feita por um compressor integrado.

11 702 11 0807
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Instruções de
montagem
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CAPÍTULO 2 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2

Instruções de montagem

2.1 Desempacotar
• Retirar o aparelho e os acessórios da embalagem com cuidado.
Ä

lÄ 5DQHÆB@QÄRDÄNÄUNKTLDÄCDÄDMSQDF@ÄDRS¨ÄBNLOKDSNÄDÄKHUQDÄCDÄC@MNR
• Se houver motivo para reclamações, dirija-se imediatamente ao
fornecedor ou fabricante. Se possível, guardar a embalagem original.
Esta poderá ser útil no transporte do aparelho.

2.2 Volume de entrega
Os seguintes componentes pertecem ao volume de entrega do STORZ
MEDICAL MASTERPULS MP50:
-

MASTERPULS MP 50 (unidade de comando com aplicador de ondas de
choque)
Ä "@ANÄCDÄQDCDÄ$4Ä$4 

- Embalagem com gel
- Manual do usuário (manual de instruções, livro de registros e registros
de treinamentos para o MASTERPULS MP50 e para o aplicador de ondas
de choque R-SW)

Î6

Acessórios opcionais, ver capítulo 6 ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES
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2.3 Montagem
2.3.1


Montagem do aplicador de ondas de
choque

x O aplicador de ondas de choque pode ser montado no lado direito
Ä HKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄNTÄMNÄK@CNÄDRPTDQCNÄCNÄ@O@QDKGN

Ilustração 2 - 1

Há roscas para ambos os lados

• Retirar os suportes com os respectivos parafusos da embalagem.
• Montar o suporte do aplicador de ondas de choque como mostrado na
ilustração 2 - 2.

Ilustração 2 - 2

11 703 11 0307

Posição do suporte do aplicador de ondas de choque
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2.3.3

Estabelecer a conexão elétrica

• Conectar o cabo de rede fornecido com a tomada para conexão à rede
HKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄM@ÄO@QSDÄONRSDQHNQÄCNÄ@O@QDKGN

1

Ilustração 2 –3

Estabelecer a conexão elétrica

• Ligar o conector à tomada

ATENÇÃO
Ao montar o aparelho, não bloquear as saídas de ar da caixa do
MASTERPULS MP50.

O aparelho só pode ser conectado a tomadas protegidas, ligadas
diretamente à terra e instaladas corretamente!

2-4
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2.3.4

Conexão do aplicador de ondas de
choque

• Ligar o conector do aplicador R-SW na conexão para o aplicador de
NMC@RÄCDÄBGNPTDÄHKTRSQ@®ªNÄÄmÄÄCNÄ, 23$1/4+2Ä,/ Ä
1

Ilustração 2 – 4

Ä

Conexão para aplicador de ondas de choque

lÄÄ Ä NÄBNMDBS@Q ÄBDQSHÆÄB@Q RDÄCDÄPTDÄNRÄONMSNRÄUDQLDKGNRÄCNÄBNMDBSNQÄDÄC@Ä
conexão encontrem-se um acima do outro (ilustração 2 - 5).

Ilustração 2 – 5

Conectar o aplicador de ondas de choque

• Colocar o aplicador de ondas de choque no suporte.

OBSERVAÇÃO
Verificar os avisos no manual de instruções fornecido separadamente para o
aplicador de ondas de choque.

11 703 11 0307
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2.3.5

Ligação equipotencial (opcional)

Der MASTERPULS MP50 está equipado com uma ligação equipotencial
HKTRSQ@®ªNÄÄmÄ
Se necessário, contratar pessoal especializado para instalar a ligação
equipotencial.

2-6
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3

Operação

3.1 Advertências gerais e de segurança

CUIDADO
O MASTERPULS MP 50 deve ser operado exclusivamente por pessoal
médico qualificado e ser somente utilizado por pessoal instruído e
qualificado na área médica.

Î 1.2

Certificar-se de que todas as condições listadas no capítulo 1.2 referentes
à operação do MASTERPULS MP 50 foram cumpridas.
O usuário é responsável pelo posicionamento correto do aplicador de
ondas de choque do MASTERPULS MP 50.
A especificação correta da área de tratamento é de responsabilidade
do usuário.
Administrar somente
MEDICAL AG!

Î 1.1.1

tratamentos

autorizados

pela

STORZ

Por razões de segurança, utilizar o aparelho somente para os fins
descritos no capítulo 1.1.1 INDICAÇÕES!
O MASTERPULS MP 50 não deve ser utilizado em áreas com risco de
explosão (de acordo com a classificação AP e APG segundo IEC601-1).
Se houver necessidade de conectar aparelhos que não correspondam
à norma EN IEC 60601, estes deverão ser instalados fora do ambiente
do paciente.
O MASTERPULS MP 50 tem uma conexão para ligação equipotencial.
Esta deve estar conectada de acordo com as disposições nacionais.
Retirar o conector da tomada de rede antes de efetuar qualquer
trabalho de manutenção e de limpeza no MASTERPULS MP 50!
Desconectar o aplicador de ondas de choque antes de cada manutenção
ou limpeza e conectá-lo somente após a sua completa montagem!
Não abrir o aparelho! Perigo de descarga elétrica!

Î4

3-2

Perigo de transmissão de microorganismos! Desinfetar o aplicador de
ondas após cada aplicação! Ver capítulo 4 LIMPEZA.
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CAPÍTULO 3 - OPERAÇÃO

ATENÇÃO
Verificar a capacidade de carga das superfícies de colocação para evitar
danos aos aparelhos!
Aparelhos médicos elétricos estão sujeitos a prescrições especiais
devido à compatibilidade eletromagnética (CEM). Por isso, os aparelhos
médicos elétricos devem ser instalados e colocados em funcionamento
de acordo com as instruções CEM nos manuais fornecidos.
Aparelhos de comunicação de AF portáteis e móveis (por exemplo,
celulares) podem causar interferências em aparelhos elétricos
médicos.
A utilização de acessórios ou linhas não autorizados pelo fabricante
podem provocar um aumento da emissão ou uma diminuição da
resistência a interferências do aparelho.
O MASTERPULS não deve ser instalado diretamente em cima ou
ao lado de outros aparelhos. Caso haja necessidade de empregar o
MASTERPULS MP50 próximo ou junto com outros aparelhos, deve-se
observá-lo para averiguar se o mesmo funciona corretamente nesta
situação. O MASTERPULS MP50 pode ser instalado e utilizado próximo
aos acessórios especificados.
O aparelho só pode ser conectado a tomadas protegidas, ligadas
diretamente à terra e instaladas corretamente!
Antes de utilizar o aparelho, deve-se averiguar o seu funcionamento
correto, ver capítulo 3.4 TESTES DE FUNCIONAMENTO.

Î 3.4

Nunca cobrir os aparelhos durante sua utilização!
Sempre evitar que haja infiltração de água na caixa do aparelho ou no
aplicador de ondas de choque.
Os danos causados ao aparelho devido ao seu uso incorreto não são
cobertos pela garantia.
Para eliminar o aparelho e seus componentes, deve-se observar as
disposições nacionais para a eliminação de detritos.
O MASTERPULS MP 50 deve ser utilizado somente com acessórios
autorizados pelo fabricante. Por razões de segurança, não é permitido
efetuar por conta própria modificações ou trocas no aparelho. Estas
modificações ou trocas invalidam a marcação CE e os direitos de
garantia.

11 704 01 0807
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OBSERVAÇÃO
O MASTERPULS cumpre com os requisitos das normas em vigor de
compatibilidade eletromagnética (CEM) EN60601-1-2.
Estes requisitos foram formulados para garantir uma proteção adequada
contra as interferências prejudiciais nos ambientes médicos comuns. O
aparelho descrito aqui gera energias de alta freqüência e pode emiti-las.
Ao não cumprir com as instruções deste manual, o usuário estará expondo
outros aparelhos a estas influências prejudiciais. Mesmo assim, não é
possível garantir a eliminação destas interferências em alguns ambientes
de instalação. Se o produto descrito aqui afetar negativamente outros
aparelhos próximos a este (averiguar o funcionamento de outros aparelhos
simplemente ligando-os e desligando-os), recomendamos ao usuário tomar
as seguintes medidas:
Deslocar o aparelho receptor ou posicioná-lo de outra forma.
Aumentar a distância entre os aparelhos.
Conectar os aparelhos em outro circuito elétrico.
Informar o fabricante ou o seu técnico de manutenções.

3-4
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3.2

Colocação em
funcionamento

OBSERVAÇÃO
Antes de colocar o aparelho em funcionamento, observar os avisos no
manual de instruções fornecido separadamente com seu aplicador de ondas
x

Ligar o MASTERPULS MP50 pressionando o interruptor de rede na
parte posterior do aparelho (ilustração 1 - 2/3).

O¹RÄHMHBH@QÄNÄ@O@QDKGN Ä@ÄÀKSHL@ÄBNMÆÄFTQ@®ªNÄCDÄEQDPÂ±MBH@ÄCDÄHLOTKRNRÄRDQ¨Ä
exibida automaticametne no display. A exibição pulsará de forma intermitente.
Ä

lÄ /@Q@ÄBNMÆÄQL@QÄ@ÄBNMÆÄFTQ@®ªNÄCDÆÄMHC@ ÄBKHB@QÄTL@ÄC@RÄSDBK@RÄCNÄBTQRNQ

Ä

lÄ /
Ä @Q@Ä@KSDQ@QÄ@ÄBNMÆÄFTQ@®ªNÄCDÆÄMHC@ ÄBKHB@QÄTL@ÄC@RÄSDBK@RÄCNÄBTQRNQ Ä
Quando a exibição parar de pulsar de forma intermitente, a freqüência
de impulsos pode ser aumentada ou reduzida, utilizando as teclas do
cursor.

No MASTERPULS MP 50, é possível selecionar a freqüência de ondas de choque
em níveis de 1 até 11 Hz nos níveis de energia de 1,0 até 3,0 bar.
• Ajustar a energia dos impulsos utilizando o botão giratório
HKTRSQ@®ªNÄÄmÄÄDLÄTLÄU@KNQÄCDÄHM´BHNÄMNÄL´MHLNÄ ÄÄA@Q Ä
.ÄU@KNQÄ°ÄDWHAHCNÄMNÄL@MºLDSQNÄHKTRSQ@®ªNÄÄmÄ

1

3

2

6

5

Ilustração 3 – 1
11 704 01 0807

4

Ajustar a energia no aparelho de comando
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ATENÇÃO
A partir de um nível de energia de 2,6 bar, a freqüência de impulsos
deve ser de menos de 11 Hz. Se a freqüência for ajustada a mais do
que esse valor, a alimentação de pressão não poderá ser garantida.
Isto pode levar a quebras de pressão no disparo de impulsos.

Pressão em bar

Tab. 3 – 1

Freqüência máxima em Hz

1,0 - 2,6

11

2,8

8

3,0

6

Capacidade máxima

A capacidade máxima é de 3 bar. É necessária uma pressão mínima de 1,0 bar
para um funcionamento adequado.

• Acionar o disparador do aplicador de ondas de choque.
• Para trabalhar no modo impulso individual, selecionar no campo de
seleção "Freqüência" o símbolo " - " (hífen) e ativar o disparador de
impulsos.

• Para trabalhar no modo de impulsos contínuos, selecionar no campo de
seleção "Freqüência" uma freqüência de impulsos contínuos na área de
1 até 11 Hz.

• Ativar o disparador de impulsos.

3-6
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3.3

Testes de funcionamento

Efetuar os seguintes testes de funcionamento após a montagem do aparelho:


x Examinar o aparelho de comando e o aplicador de ondas de choque
para ver se apresentam danos.



x Colocar o MASTERPULS MP 50 em funcionamento.



x Ajustar a pressão em 1,5 bar.



x 1DRS@ADKDBDQÄNÄBNMS@CNQÄCDÄHLOTKRNRÄCDÄSQ@S@LDMSNÄHKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄ
Ä BNLÄ@ÄSDBK@ÄQDRDSÄHKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄM@ÄO@QSDÄ@MSDQHNQÄCNÄ@O@QDKGN



x Acionar os impulsos no modo de impulso individual.



x Acionar os impulsos no modo de impulsos contínuos (freqüência de
impulsos 1 Hz e 11 Hz).



x "DQSHÆB@Q RDÄCDÄPTDÄNÄBNMS@CNQÄCDÄHLOTKRNRÄCDÄSQ@S@LDMSNÄM@ÄO@QSDÄ
anterior está contando os impulsos disparados corretamente.



x Ajustar o nível de energia em 3 bar no máximo.



x Acionar os impulsos no modo de impulso individual.



x Acionar os impulsos no modo de impulsos contínuos (freqüência de
impulsos 1 Hz e 6 Hz).

3.4

Configuração padrão



x A
 ntes de qualquer tratamento, repor o contador de impulsos de



x P or tratamento aplica-se geralmente 2000 impulsos. No manual de



x

tratamento (ilustração 3 – 1/6) em zero no aparelho de comando
pressionando a tecla reset (ilustração 3 – 1/3).
aplicações do MASTERPULS MP50 encontram-se instruções mais
detalhadas.
Iniciar o tratamento com pressão de 1 bar e freqüência de 5Hz.

11 704 01 0807
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3.5 Tratamento
CUIDADO

Administrar somente tratamentos autorizados pela STORZ
MEDICAL AG!
Verificar os avisos no manual de instruções fornecido separadamente
para o aplicador de ondas de choque.

Î 1.1.1

Por razões de segurança, não é permitido outro uso do aparelho que
os descritos no capítulo 1.1.1 INDICAÇÕES!
Todas as mensagens de erros e de status exibidas durante o tratamento
devem ser averiguadas imediatamente.

OBSERVAÇÃO
O nível de energia máximo utilizado no tratamento não deve levar o
paciente de forma alguma a dores excessivas!


x Untar com gel de acoplamento suficientemente a superfície corporal a



x Administrar o tratamento como recomendado no manual de aplicação

ser tratatada e o aplicador de ondas de choque.
do MASTERPULS MP 50.

• Durante o tratamento não é permitido aplicar mais do que 300 a 400
impulsos na mesma área.
• Evitar pressão excessiva do aplicador de ondas de choque na área a ser
tratada! Não é necessário pressionar o aplicador para que o tratamento
tenha êxito.

3.6 Menu de informações
No menu de informações, o usuário pode restabelecer o contador do aplicador
de ondas de choque, chamar o número total de impulsos e as horas de
funcionamento do aparelho, bem como ler dados sobre o software de controle,
números de série do hardware e estado de alteração.


x Para ativar o menu de informações, pressionar simultaneamente as duas
teclas do cursor e mantê-las pressionadas por 2 segundos.

A exibição é alterada para o modo de informação:
Na linha superior (exibição de energia em valor nominal), surge o ponto de
LDMTÄBNQQDRONMCDMSDÄBNLNÄTLÄC´FHSNÄCDÄÄ@Ä ÄHKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄDÄM@ÄKHMG@Ä
BDMSQ@KÄHKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄ°ÄDWHAHC@Ä@ÄHMENQL@®ªNÄBG@L@C@Ä@PTHÄMÀLDQNÄCDÄ
pedido de hardware).
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1
2

Ilustração 3 – 2

Modo de informação

x Deslocar-se para cima e para baixo com as duas teclas do cursor no menu
para chamar os seguintes dados:
Ponto de menu

Exibição

1

Contador do aplicador de ondas de choque

2

Contador de impulsos totais

3

Contador de horas de funcionamento

4

Número de pedido de hardware

5

Índice de alteração de hardware

6

Número de série de hardware

7

Número de pedido de software

8

Índice de alteração de software

OBSERVAÇÃO
Nas exibições de números de impulsos 1 e 2, o número de impulsos é exibido
de mil em mil.


x Para sair do menu de informações, pressionar simultaneamente as duas
teclas do cursor e mantê-las pressionadas por 2 segundos.

3.7 Restabelecer o contador de
impulsos do aplicador de ondas de
choque


x Ir ao modo de informação (ver capítulo 3.6 MENU DE INFORMAÇÕES).



x Selecionar o ponto de menu 1 - Aplicador de ondas de choque.

Î 3.6

O número de impulsos é exibido de mil em mil. O valor exibido na linha central
é multiplicado por mil resultando no valor do contador para o atual aplicador
de ondas de choque.


x Pressionar a tecla reset para repor em zero o contador do aplicador de
ondas de choque.

11 704 01 0807
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Limpeza,
manutenção e
revisão

11 705 11 0307
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4

Limpeza, manutenção e revisão

4.1 Limpeza
A limpeza freqüente garante a higiene e o funcionamento do seu MASTERPULS
MP 50.
CUIDADO
Desconectar o aparelho da rede antes de efetuar todos os trabalhos de
limpeza e de revisão!

4.1.1

Limpeza do aparelho

• Limpar as superfícies externas da caixa do aparelho com um pano
úmido. Utilizar água com sabão ou um produto de limpeza que não
estrague a pintura.
ATENÇÃO
Evitar a infiltração de água no aparelho ou nas mangueiras.

OBSERVAÇÃO
As indicações sobre limpeza e revisão do aplicador de ondas de choque
encontram-se no manual de instruções do aplicador de ondas de choque
fornecido separadamente

4-2
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4.2 Troca de fusíveis
no MASTERPULS MP 50
O suporte de fusíveis encontra-se na parte posterior do MASTERPULS MP 50
UDQÄHKTRSQ@®ªNÄÄmÄ
• Pressionar a lingüeta no suporte de fusíveis para a esquerda
HKTRSQ@®ªNÄÄ ÄÄDÄQDSHQ@QÄNÄRTONQSDÄCDÄETR´UDHRÄC@ÄB@HW@

1

Ilustração 4 – 1

Ä

Suporte de fusíveis

lÄ 1DSHQ@QÄNRÄETR´UDHRÄTSHKHY@CNRÄCNÄRTONQSDÄCDÄETR´UDHRÄHKTRSQ@®ªNÄÄ Ä

1
Ilustração 4 – 2

Ä

Troca de fusíveis

lÄÄ 3QNB@QÄNRÄETR´UDHRÄÄ 3Ä5 "
• Introduzir novamente o suporte de fusíveis na abertura da caixa do
aparelho até que este encaixe.

11 705 11 0307
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4.3

Esvaziar o depósito para a água
condensada

O depósito para água condensada na parte posterior do MASTERPULS MP50
deve ser esvaziado o mais tardar quando estiver ocupado com 3/4 de sua
capacidade.
x

Retirar o depósito de água condensada (ilustração 4 - 3) do suporte na
parte posterior do compressor.

x

Esvaziar o depósito e fixá-lo novamente ao suporte.

Ilustração 4 – 3

 Ä

Depósito para a água condensada

3QNB@ÄCNÄDKDLDMSNÄÆKSQ@MSD

Se o compressor integrado ao MASTERPULS MP 50 apresentar redução na
alimentação de ar comprimido (forte quebra de pressão no disparo de ondas de
BGNPTD ÄNÄDKDLDMSNÄÆKSQ@MSDÄCNÄÆKSQNÄCDÄOQDRRªNÄCDUDÄRDQÄSQNB@CN
OBSERVAÇÃO

Î 3.2

No caso de capacidades de pressão acima de 2,6 bar e freqüência de 6 a
11 Hz, as perdas de pressão são comuns ao sistema e, portanto, normais.
(ver tabela 3 -1)

Para trocar o filtro de pressão, proceder da seguinte forma:
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x Desligar o interruptor de rede do aparelho na parte posterior e retiar o
contector da tomada.



x Retirar o depósito para água condensada.
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xÄ Ä ÄSQNB@ÄCDÄÆÄKSQNÄRDQ¨ÄE@BHKHS@C@ÄRDÄNÄ, 23$1/4+2Ä,/ÄDRSHUDQÄCDÄ
B@AD®@ÄO@Q@ÄA@HWN Ä"DQSHÆÄB@Q RDÄ@MSDRÄPTDÄMªNÄG¨Ä¨FT@ÄBNMCDMR@C@ÄM@Ä
B@HW@ÄCNÄÆÄKSQN



x Retirar a caixa do filtro de pressão. Esta pode ser desparafusada

facilmente (ilustração 4 - 4).

(KTRSQ@®ªNÄÄmÄÄ

#DRO@Q@ETR@QÄ@ÄB@HW@ÄCNÄÆÄKSQN

O¹RÄQDSHQ@QÄ@ÄB@HW@ÄCNÄÆÄKSQN Ä°ÄONRR´UDKÄCDRO@Q@ETR@QÄNÄDKDLDMSNÄÆÄKSQ@MSDÄ@ÄRDQÄ
SQNB@CNÄHKTRSQ@®ªNÄÄ Ä

1

(KTRSQ@®ªNÄÄmÄÄ

x

$KDLDMSNÄÆÄKSQ@MSDÄ

O elemento filtrante está fixado ao suporte por um parafuso com
fenda em cruz.
Soltar o parafuso de fixação (ilustração 4 - 6) e a seguir retirar o
elemento filtrante completamente junto com os dois anéis de fluxo e o
parafuso de fixação.

11 705 11 0307
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(KTRSQ@®ªNÄÄmÄÄ



2NKS@QÄNÄO@Q@ETRNÄCDÄÆÄW@®ªN

x 1DSHQ@QÄNÄMNUNÄDKDLDMSNÄÆÄKSQ@MSDÄDPTHO@CNÄBNLÄMNUNRÄ@M°HRÄCDÄÇÄTWNÄDÄ
TLÄMNUNÄO@Q@ETRNÄCDÄÆÄW@®ªNÄCNÄJHSÄO@Q@ÄSQNB@ÄCDÄÆÄKSQNRÄMÄCDÄODCHCNÄ
14484).
1

2

3

(KTRSQ@®ªNÄÄmÄÄ

4-6

ÄÄ
Ä
Ä

$KDLDMSNÄÆÄKSQ@MSDÄ
/@Q@ETRNÄCDÄÆÄW@®ªN
M°HRÄCDÄÇÄTWN

*HSÄO@Q@ÄSQNB@ÄCDÄÆÄKSQNR



x

Aparafusar o novo elemento filtrante no suporte.



x

Aparafusar a caixa do filtro no suporte e apertá-la a mão.



x "NKNB@QÄNÄ@O@QDKGNÄCDÄUNKS@ÄDLÄRT@ÄONRH®ªNÄCDÄNODQ@®ªNÄDÄÆÄW@QÄNÄ
depósito para água condensada em seu suporte.



x

Religar o conector à tomada.
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4.5 Manutenção
Não há necessidade de executar uma manutenção preventiva. No entanto, as
manutenções executadas regularmente podem contribuir para detectar a tempo
os possíveis defeitos e aumentar a vida útil do aparelho.
Consulte o seu representante de área ou o fabricante sobre os serviços de
manutenção. Independente das normas para prevenção contra acidentes ou dos
intervalos de manutenção prescritos em cada país, Aconselhamos ao usuário
a executar um controle de funcionamento e segurança do aparelho ao menos
uma vez por ano.

OBSERVAÇÃO
Para mais informações sobre os detalhes e a execução do controle de
segurança, dirija-se ao seu representante comercial.

Para garantir o funcionamento seguro do MASTERPULS MP50, deve-se efetuar
os seguintes testes.
Ä3DRSDÄCDÄBNQQDMSDÄCDÄETF@Ä§ÄSDQQ@ÄÄÄP$
Ä3DRSDÄCDÄHLODC©MBH@Ä§ÄSDQQ@ÄHMBKTRHUDÄB@HW@ÄCDÄRTARHRSDL@ÄCDÄ@OKHB@®ªNÄ
Ä Ä.GLÄBNLÄB@ANÄCDÄQDCD

4.6 Eliminação
Não há necessidade de medidas especiais na eliminação destes produtos médicos.
#DUD RDÄ NARDQU@QÄ @RÄ KDHRÄ DÄ MNQL@RÄ DRODB´ÆÄB@RÄ CNÄ O@´R Ä O¹RÄ NÄ UDMBHLDMSNÄ C@Ä
vida útil do MASTERPULS MP 50, o aparelho deve ser eliminado como detrito
eletrônico.

4.7 Reparos
Os reparos de aparelhos defeituosos deve ser executados somente por pessoal
autorizado pela STORZ MEDICAL e deve-se utilizar somente peças originais da
STORZ MEDICAL.

11 705 11 0307
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Mensagens de status
e busca por erros

11 706 01 1206
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5

Mensagens de erros e busca por
erros

5.1 Mensagens de erros
A seguir estão listados os códigos de erros mais importantes e as medidas a
serem tomadas se esses erros ocorrerem.
Número de erro

Descrição de erro

Solução

Erro de memória

"NMÆQL@QÄOQDRRHNM@MCNÄ
a tecla reset É possível continuar
operando o aparelho.

Erro 1

Erro 10
Disparador de impulsos Soltar o disparador. É
está acionado durante a possível continuar opeligação.
rando o aparelho.

Erro 11
O aplicador de ondas
de choque não está
conectado.

5-2

Conectar o aplicador. É
possível continuar operando o aparelho.
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5.2 Busca por erros
CUIDADO
Retirar o aparelho da tomada antes de efetuar todos os trabalhos de
manutenção!

Descrição de erro

Possível causa

Solução

Aparelho não funciona

Falha na alimentação
de rede

Averiguar a rede de
alimentação

Fusível de rede defeituoso

Trocar fusíveis

Conector de rede defei- Trocar cabo de rede
tuoso

Sem alimentação de ar
comprimido

Cabo do aplicador de
ondas de choque tem
falhas na vedação ou
não está conectado
corretamente

5DQHÆÄB@QÄ@RÄBNMDW»DRÄCNÄ
cabo e da mangueira e,
se necessário, trocar

Filtro de ar do compres- 5DQHÆÄB@QÄNÄÆÄKSQNÄCDÄ@QÄ
sor está sujo
do compressor e, se
necessário, trocar

Sem alimentação de ar
comprimido

Sem alimentação de ar
comprimido

Chamar a central de
serviços

Projétil está bloqueado
ou desgastado

Desmontar o aplicador
de ondas de choque
Limpar o tubo de condução e o projétil
Revisão do aplicador de
ondas de choque

11 706 01 1206

Erro de funcionamento
no aparelho de comando

Chamar a central de
serviços

Aplicador de ondas de
choque defeituoso

Trocar o aplicador de
ondas de choque
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Acessórios e peças
sobressalentes
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6

Acessórios e peças
sobressalentes

6.1. MASTERPULS MP 50
Cabo de rede

Cabo de rede CEE 7 Europa, comprimento 4 m
Cabo de rede CH 3m
Cabo de rede USA 3m

13455
13448
16441

OBSERVAÇÃO
As informações sobre o aplicador de ondas de choque R-SW e seus acessórios
encontram-se no manual de instruções do aplicador R-SW fornecido
separadamente.

6.2 Acessórios
Embalagens de gel 2x 250 ml
Carro do aparelho MASTERPULS MP 50
Mala de transporte do MASTERPULS MP 50
Adaptador acústico de impedância (VPE 50)
Kit F-Meter

17082
17347
17415
13470
15323

6.3 Documentação
Manual do usuário MASTERPULS MP 50
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7

Dados técnicos

7.1 MASTERPULS MP50
Modo de funcionamento R-SW R-SW: Impulso individual, impulsos contínuos 1 - 11 Hz
Seleção de energia R-SW

sem nível de 1 - 3 bar

Tensão de entrada de rede

100 - 240 VAC

Freqüência de rede

50 / 60 Hz

Fusível de rede

2AT / 250 VAC

Absorção de potência

máx. de 150 VA

Saída de ar comprimido
Temperatura ambiente
Funcionamento
Temperatura ambiente
Armazenagem e transporte
Pressão do ar no ambiente
Umidade do ar

1 - 3 bar
10° – 40°C
0° – 60°C (livre de congelamento)
500 - 1060 hPa
5 – 95%, não condensante

Peso Aparelho de comando

9,2 kg

Dimensões da caixa (LxAxP)

340 x 165 x 340 mm

Classificação de acordo com
MDD

Aparelho da classe IIa

Proteção contra infiltração de
água

IPX1

Este aparelho corresponde à norma EN 60601-1, a versão 17636 adicionalmente às
normas C22.2 Nr. 601.1-M90 e UL Std N0 60601-1.

7.2 Conformidade com as diretrizes
Este produto médico leva a marcação CE de acordo com a diretiva para aparelhos
L°CHBNRÄ Ä,DCHB@KÄ#DUHBDÄ#HQDBSHUDÄ,##Ä$$"
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7.3 Conformidade com as normas
De acordo com a norma EN 60601-1
- Tipo de proteção contra descarga elétrica:

Classe de proteção 1

- Grau de proteção contra descarga elétrica:

Diretrizes CEM e declaração de fabricante
'LUHWUL]HVHGHFODUDomRGHIDEULFDQWHă(PLVVmRHOHWURPDJQpWLFD

O modelo MASTERPULS MP50 foi concebido para o funcionamento
no ambiente eletromagnético indicado abaixo. O cliente ou usuário do
MASTERPULS MP50 deve certificar-se de que o aparelho é utilizado neste
ambiente.
Medições de emissões
de interferências

Conformidade

Emissões de AF de
acordo com CISPR 11
Grupo 1

Emissões de AF de
acordo com
CISPR 11

Classe B

Emissões de oscilações
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões de flutuações
de tensão / Flicker de
tensão IEC 61000-3-3

Conforme

11 708 01 0807

Ambiente eletromagnético Diretrizes

O MASTERPULS MP50 utiliza
energia de AF exclusivamente para
seu funcionamento interno. Por
isso, sua emissão de energia de
AF é mínima e é improvável que
interfira nos aparelhos próximos.
De acordo com a norma EN IEC
60601-2-36:1997, parágrafo 36,
esta informação não se refere ao
momento do disparo e nem à
geração de ondas de choque.
O MASTERPULS MP50 é adequado
para o uso em todos os ambientes,
inclusive em áreas domiciliares,
alimentados por uma rede pública
de distribuição de eletricidade que
também seja utilizada para conectar
aparelhos eletrodomésticos.
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'LUHWUL]HVHGHFODUDomRGHIDEULFDQWHă5HVLVWrQFLDHOHWURPDJQpWLFDDLQWHUIHUrQFLDV

O modelo MASTERPULS MP50 foi concebido para o funcionamento no ambiente eletromagnético
indicado abaixo. O cliente ou usuário do MASTERPULS MP50 deve certificar-se de que o aparelho é
utilizado neste ambiente.
Testes de resistência
eletromagnética a
interferências

Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente eletromagnético Diretrizes

± 6 kV descarga
por contato
± 8 kV descarga
pelo ar

± 6 kV descarga
por contato
± 8 kV descarga
pelo ar

Os pisos devem ser de madeira ou de
concreto ou revestidos com azulejos
de cerâmica. Se o piso for revestido
com material sintético, a umidade
relativa do ar deve ser de pelo menos
30%.

Grandeza
perturbadora
transitória rápida/
Bursts de acordo
com IEC 61000-4-4

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

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

A qualidade da tensão de alimentação
deve corresponder a uma típica área
comercial ou hospitalar.

Tensões transitórias
(Surges) de acordo
com IEC 61000-4-5

± 1 kV Tensão
simétrica
± 2 kV Tensão
de modo
comum

± 1 kV Tensão
simétrica
± 2 kV Tensão
de modo
comum

A qualidade da tensão de alimentação
deve corresponder a uma típica área
comercial ou hospitalar.

Quebras de tensão,
interrupções
instantâneas e
oscilações da tensão
de alimentação de
acordo com IEC
61000-4-11

< 5% UT
(> 95 % quebra
de UT) por ½
período
< 40 % UT
(> 60 % quebra
de UT) por 5
períodos
< 70 % UT
(> 30 % quebra
de UT) por 25
períodos
< 5 % UT
(> 95 % quebra
de UT) por 5 s

< 5% UT
(> 95 % quebra
de UT) por ½
período
< 40 % UT
(> 60 % quebra
de UT) por 5
períodos
< 70 % UT
(> 30 % quebra
de UT) por 25
períodos
< 5 % UT
(> 95 % quebra
de UT) por 5 s

A qualidade da tensão de alimentação
deve corresponder a uma típica área
comercial ou hospitalar. Se houver
necessidade do MASTERPULS MP50
continuar funcionando mesmo
havendo interrupções na alimentação
de energia, recomenda-se operar o
MASTERPULS MP50 a partir de uma
fonte de alimentação ininterrupta.

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

Campo magnético
em freqüência
3 A/m
de alimentação
(50/60 Hz) de acordo
com IEC 61000-4-8
OBSERVAÇÃO
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3 A/m

Os campos magnéticos na freqüência
de rede devem corresponder aos
valores típicos vigentes em áreas
comerciais ou hospitalares.

UT é a tensão alternada da rede antes de utilizar o nível de teste
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'LUHWUL]HVHGHFODUDomRGHIDEULFDQWHă5HVLVWrQFLDHOHWURPDJQpWLFDDLQWHUIHUrQFLDV

O modelo MASTERPULS MP50 foi concebido para o funcionamento no ambiente eletromagnético
indicado abaixo. O cliente ou usuário do MASTERPULS MP50 deve certificar-se de que o aparelho é
utilizado neste ambiente.
Testes de
resistência
eletromagnética
a interferências

Nível de
teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente eletromagnético - Diretrizes

Aparelhos de rádio portáteis e móveis devem
ser utilizados somente à distância de proteção
recomendada para o MASTERPULS MP50 e suas
linhas. Esta distância é calculada de acordo com a
fórmula aplicada para a freqüência de emissão.
Distância de proteção recomendada:

Grandezas
perturbadoras de
alta freqüência
transmitidas de
acordo com
IEC 61000-4-6
Grandezas
perturbadoras de
alta freqüência
emitidas de
acordo com
IEC 61000-4-3

3 Veff
150 kHz a
80 MHz

3 Veff
150 kHz a
80 MHz

d = 1,2P

d = 1,2P
para 80 MHz até 800 MHz
3 V/m
3 V/m
80 MHz até 80 MHz até
2,5 GHz
2,5 GHz
d = 2,3P
para 800 MHz até 2,5 GHz
sendo que P é a potência nominal do emissor
em Watt (W), de acordo com as indicações
do fabricante, e d é a distância de proteção
recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos emissores de
rádio estacionários deve ser menor em todas as
freqüências que o nível de conformidade b de
acordo com as medições feitas no local a.
Próximo a aparelhos que tragam a seguinte
marcação, é possível que ocorram interferências.

OBSERVAÇÃO 1
A 80 MHz e 800 MHz são vigentes os campos de freqüência mais altos
OBSERVAÇÃO 2
Estas diretrizes não são aplicáveis em todos os casos. A propagação de
grandezas eletromagnéticas é afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e pessoas.
a
Em teoria, não é possível predeterminar a intensidade de campo de emissores estacionários
como, por exemplo, estações locais de radiotelefonia e serviços de radiocomunicação móveis,
estações de rádio amadoras e emissoras de televisão e de rádio AM/FM. Para poder medir o
campo eletromagnético com relação a um emissor estacionário, recomenda-se efetuar um teste
no local. Se a intensidade de campo medida no local do MASTERPULS MP50 exceder o nível de
conformidade indicado, o funcionamento do MASTERPULS MP50 deverá ser observado em cada
local de utilização. Caso haja anomalias, poderá ser necessário tomar medidas adicionais como,
por exemplo, modificar a direção do MASTERPULS MP200 ou mudá-lo de lugar.
b
No campo de freqüência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deve ser menor que 3 V/m.
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CAPÍTULO 7 - DADOS TÉCNICOS

Distâncias de proteção recomendadas entre aparelhos de comunicação
de alta freqüência móveis e portáteis e o MASTERPULS MP50

O MASTERPULS MP50 foi concebido para o funcionamento em um ambiente eletromagnético,
no qual grandezas de perturbação de alta freqüência irradiadas sejam controladas. O operador
ou o usuário do MASTERPULS MP50 pode auxiliar a evitar interferências eletromagnéticas,
mantendo as distâncias mínimas entre aparelhos de comunicação de alta freqüência (emissores)
móveis ou portáteis e o MASTERPULS MP50, como o recomendado abaixo de acordo com a
potência de saída máxima dos aparelhos de comunicação.
Distância de proteção de acordo com a freqüência do emissor [m]

Potência
nominal do
emissor
[W]

150 kHz a 80 MHz
G ¥3

80 MHz a 800 MHz
G ¥3

800 MHz a 2,5 GHz
G ¥3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para emissores, cujas potências nominais não estejam listadas na tabela acima, a distância pode
ser calculada utilizando a fórmula que corresponda à respectiva coluna, sendo que P é a potência
nominal do emissor em Watt [W] de acordo com as indicações do fabricante do emissor.
OBSERVAÇÃO 1
Para calcular a distância de proteção recomendada para emissores que atuem no campo de
freqüência de 80 MHz até 2,5 GHz, foi utilizado um fator adicional de 10/3 para reduzir a
probabilidade de que aparelhos de comunicação móveis/portáteis, levados sem intenção até a
proximidade do paciente, levem a interferências.
OBSERVAÇÃO 2
Estas diretrizes não são aplicáveis em todos os casos. A propagação de ondas eletromagnéticas é
afetada pela absorção e reflexão de edifícios, objetos e pessoas.
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LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PRODUTOS REGISTRADOS

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

REFERÊNCIA

PESO
(KG)

17671

9,000

21178

9,000

ESPECIFICAÇÃO

Equipamento para terapia extracorpórea por
geração de ondas de choque Storz Medical,
MASTERPULS MP 50, na cor AZUL, sistema
completo com controle via display LED,
freqüência de choques/nível de energia: 8
Hz/4,0
bar;
11Hz/3,4bar;
15Hz/2,8bar.
Constituído por: unidade de controle na cor
azul; compressor integrado; 17579; 22668;
21004; 19453; 17638 ou 21374; 13455; 21399;
17892.
Equipamento para terapia extracorpórea por
geração de ondas de choque Storz Medical,
MASTERPULS MP 50, na cor PRATA sistema
completo com controle via display LED,
freqüência de choques/nível de energia: 8
Hz/4,0
bar;
11Hz/3,4bar;
15Hz/2,8bar.
Constituído por: unidade de controle na cor
azul; compressor integrado; 17579; 22668;
21004; 19453; 17638; ou 21374; 13455; 21399;
17892

LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS PARTES

REFERÊNCIA

16214

22668
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Peso
(Kg)

ESPECIFICAÇÃO

3,150

Peça de mão de ondas focalizadas Storz
Medical, C-ACTOR® II. Inclui 16003; 22058;
15518; 22054.

1,700

Peça de mão de ondas de choque radiais Storz
Medical, para uso com equipamento série
MASTERPULS (MP 50, MP 100 e MP 200);
DUOLITH® SD1 (TOWER e T-TOP);
CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e DACTOR® 200/100. Inclui 02 projéteis balísticos
e 02 tubos guias.

21128

1,900

21262

2,200

21478

2,000

21129

2,000

21345

1,900

17675

0,040

13457

0,045

17638

0,060

19222

0,040

21374

0,045

21004

0,080

21122

0,120

21125

0,065

Peça de mão de ondas de choque radiais Storz Medical,
para uso com os modelos MASTERPULS (MP50, MP100
e MP200); DUOLITH® SD1 (TOWER e T-TOP);
CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e D-ACTOR®
200/100.
Inclui manual de instruções e transmissor 21004,
D=20mm.
Peça de mão de ondas de choque radiais Storz Medical,
para uso com os modelos MASTERPULS (MP50, MP100
e MP200); DUOLITH® SD1 (TOWER e T-TOP);
CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e D-ACTOR®
200/100.
Inclui manual de instruções e transmissor 21125,
D=20mm.
Peça de mão de ondas de choque radiais Storz Medical,
para uso com os modelos MASTERPULS (MP50, MP100
e MP200); DUOLITH® SD1 (TOWER e T-TOP);
CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e D-ACTOR®
200/100.
Inclui manual de instruções e transmissor 21004,
D=20mm.
Peça de mão de ondas de choque radiais Storz Medical,
para uso com equipamento série MASTERPULS (MP 50,
MP 100 e MP 200); DUOLITH® SD1 (TOWER e TTOP); CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e DACTOR® 200/100. Inclui manual de instruções e
transmissor 21004, D=20mm.
Peça de mão de ondas de choque radiais Storz Medical,
para uso com equipamento série MASTERPULS (MP 50,
MP 100 e MP 200); DUOLITH® SD1 (TOWER e TTOP); CELLACTOR® (TOWER e T-TOP) e DACTOR® 200/100. Inclui manual de instruções e
transmissor 21004 (20mm).

Aplicador Storz Medical, A6 AkuST, D=6 mm, para uso
com o peça de mão radial.
Aplicador Storz Medical, T10 Trigger applicator, D=10
mm, para uso com a peça de mão radial.
Aplicador Storz Medical, R15, D=15 mm, para uso com a
peça de mão radial.
Aplicador Storz Medical, C15 CERAma-x® ESWT,
D=15 mm, para uso com o peça de mão radial.
Aplicador Storz Medical, DI 15 gold Deep Impact®,
D=15 mm, para uso com a peça de mão radial.
Aplicador Storz Medical, D20-S, D=20 mm, para uso com
o peça de mão radial, pressão máxima de 5 bar.
Aplicador Storz Medical, D35-S, D=35 mm, para uso com
o peça de mão radial, pressão máxima de 5 bar.
Aplicador Storz Medical, D20-T, D=20 mm, para uso com
o peça de mão radial, pressão máxima de 5 bar.
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1356

0,060

Aplicador Storz Medical, F15, D=15 mm, para uso
com a peça de mão radial.

17302

3,150

Peça de mão de ondas focalizadas Storz Medical, CACTOR® II. Inclui transmissores de silicone I e II e
anéis de vedação I e II.

20212

1,500

Set para peça de mão V-ACTOR® II, incluindo
transmissores 19154 V25 V-ACTOR® e 18246 V40
V-ACTOR®.

LISTAGEM E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ACESSÓRIOS

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

REFERÊNCIA

PESO
(Kg)

DESCRIÇÃO

17347

Carrinho aberto com rodas para transporte para unidade
22,000 de controle, MASTERPULS MP 50 e MASTERPULS
MP 200.

13460

0,300 Kit de revisão para peça de mão com projétil.

13470

16282

13476
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Protetor plástico para transmissor, para uso com o
0,048 MASTERPULS MP 200, MASTERPULS MP 50 e
DUOLITH SD1.
Suporte para aplicador incorporado na unidade de
5,200 controle, MASTERPULS MP 50 e MASTERPULS
MP 200.

Transmissor, comprimento de 15 mm de diâmetro para
uso com aplicador 16206, para uso com o DUOLITH
0,045
SD; MASTERPULS MP 50 e MASTERPULS MP
200.

14938 0,021

Transmissor, para uso com o aplicador 16206 MASTERPULS MP 50
e MASTERPULS MP 200, diâmetro de 6 mm.

Transmissor para uso com aplicador, MASTERPULS MP 50,
15100 0,300 MASTERPULS MP 200 e DUOLITH SD1 (para a peça de mão
referência: 16208).

17212 3,000

Jogo de revisão para aplicador de ondas de choque radiais,
MASTERPULS MP 200 e MASTERPULS MP 50, constituído por
projétil, tubo condutor, jogo de anéis de borracha e chave Inglesa
SW22.

19728 1,500

Conjunto completo de transmissores para peça de mão radial.

18825 0,600

Suporte de peça de mão V-ACTOR® TT.

15323 0,600

Aparelho para mensuração de pressão/sensibilidade a dor FMETER.

2231

0,450

Frasco de gel de contato Storz Medical, 850 ml, antialérgico, de
uso externo, para uso com os equipamentos Storz Medical.

18677 0,950

Bolsa de água Storz Medical, para uso com os equipamentos Storz
Medical.

17892 4,500

Conjunto de acessórios padrão para MASTERPULS MP50,
MASTERPULS MP100, D-ACTOR® 50.
Constituído por:
Capa protetora, gel e tubo do compressor de ar.
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Aplicador Storz Medical, V=Actor, para terapia
de vibração em alta freqüência, V25, D=25mm.
Aplicador Storz Medical, V=Actor, para terapia
de vibração em alta freqüência, V40, D=40mm
Aplicador Storz Medical, D235-S, D=35 mm,
para uso com o peça de mão radial, pressão
máxima de 5 bar.

19154

0,040

18246

0,045

22667

0,040

23017

1,250

Dispositivo para redução de ruídos da peça de
mão radial.

18826

5,100

Suporte de peça de mão V-ACTOR® AT.
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Garantia e serviços
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CAPÍTULO 8 - GARANTIA E SERVIÇOS

8

Garantia e serviços

8.1 Garantia
Durante um período de dois anos a partir da data de entrega ao cliente
ÆÄM@K Ä NEDQDBDLNRÄ RTARSHSTH®ªNÄ FQ@STHS@Ä DLÄ B@RNRÄ CDLNMRSQ@CNRÄ CDÄ L@SDQH@KÄ
CDEDHSTNRNÄNTÄL@SDQH@KÄCDÆÄBHDMSD Ä$RSªNÄDWBKT´CNRÄ@PTHÄNRÄBNLONMDMSDRÄRTIDHSNRÄ
a desgaste.
O cliente assume os custos de transporte e os riscos do envio. Pedimos que
preencha o cartão de garantia e o envie o mais rápido possível para:

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
CH8274 Tägerwilen
ATENÇÃO

As aberturas, modificações e reparos arbitrários do aparelho
por pessoas não autorizadas eximem o fabricante de toda
responsabilidade referente à segurança de funcionamento do
aparelho. Nestas situações, todas as prestações de serviços de
garantia estão anuladas.

8.2 Serviços
Para mais informações, dirija-se ao seu representante comercial.

Luciano Barboza
CREA/RJ 1982102691
Responsável Legal e Técniico
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