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TERMOS E CONDIÇÕES PADRÃO PARA USO DO PRODUTO

Ao abrir a embalagem que contém este produto ou ao usar tal Produto de qualquer maneira, você ("Comprador") consente

e concorda em obedecer aos seguintes termos e condições. Você também está concordando que os termos e condições

constituem contrato legalmente válido e vinculativo que é aplicável contra você. Se não concordar com todos os termos e

condições estabelecidos, deverá devolver imediatamente o Produto para reembolso total antes de usá-lo.

1. ACEITAÇÃO - TODAS AS VENDAS ESTÃO SUJEITAS E EXPRESSAMENTE CONDICIONADAS AOS TERMOS E CONDIÇÕES

AQUI CONTIDOS, E AO CONSENTIMENTO DO COMPRADOR. NENHUMA VARIAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES SERÁ

VINCULADA À DIROS TECHNOLOGY INC. (“Diros”), A MENOS QUE ACORDADO POR ESCRITO E ASSINADO POR UM

REPRESENTANTE AUTORIZADO DA DIROS. Para fins deste contrato, “Vendedor” também significa o revendedor autorizado Diros,

se houver, que vende o Produto ao Comprador. O Comprador, ao aceitar o Produto, será considerado como tendo concordado com

os termos e condições aqui estabelecidos, não obstante de quaisquer termos contidos em quaisquer comunicações anteriores ou

posteriores do Comprador e se ou não o Vendedor deverá, de forma específica ou expressa, se opor a tais termos.

2. USO DO PRODUTO PELO COMPRADOR - O Comprador concorda que nenhum direito ou licença sob as patentes da Diros estará implícito

na venda do Produto, exceto conforme expressamente previsto neste documento, e o Comprador não recebe nenhum direito sob os

direitos de patente do Diros. O COMPRADOR CONCORDA QUE SÓ USARÁ ESTE PRODUTO COM PEÇAS E ACESSÓRIOS

PADRÃO DA DIROS, OU COM PEÇAS E ACESSÓRIOS, ESPECIFICAMENTE AUTORIZADOS PELA DIROS. O COMPRADOR

CONCEDE À DIROS UMA LICENÇA NÃO-EXCLUSIVA, MUNDIAL, SEM LIMITAÇÃO, ROYALTY-FREE, TOTALMENTE PAGA,

COM O DIREITO DE CONCESSÃO E AUTORIZAÇÃO DE SUBLICENÇAS, SOB QUALQUER E TODOS OS DIREITOS DE

PATENTE EM INVENÇÕES QUE COMPREENDEM MODIFICAÇÕES, EXTENSÕES OU MELHORIAS FEITAS PELO

COMPRADOR PARA O PRODUTO OU À FABRICAÇÃO OU USO DO PRODUTO (”MELHORIAS PATENTES”), PARA FAZER, TER

FEITO, UTILIZAR, IMPORTAR, OFERECER À VENDA OU VENDER TODO E QUALQUER PRODUTO; EXPLORAR QUALQUER E

TODOS OS MÉTODOS OU PROCESSOS; E DE OUTRA FORMA EXPLORAR PATENTES DE MELHORIA PARA TODOS OS

PROPÓSITOS.

O Comprador também tem o dever de alertar os clientes, funcionários, agentes, designados, diretores, sucessores e quaisquer

auxiliares ou funcionários de terceiros (como transportadores de frete, etc.) de qualquer e todos os riscos envolvidos no uso ou

manuseio do Produto. O Comprador concorda em cumprir com as instruções, se houver, fornecidas pelo Vendedor ou Diros

relacionadas ao uso do Produto e não usar o Produto de maneira inadequada. O Comprador não fará engenharia reversa,

descompilar, desmontar ou modificar o Produto. O Comprador reconhece que a Diros detém a propriedade de todas as patentes,

marcas registradas, segredos comerciais e outros direitos de propriedade relacionados ou residentes no Produto.

3. DECLARAÇÕES, LIBERAÇÃO E INDENIZAÇÃO DO COMPRADOR - O Comprador declara e garante que usará o Produto de acordo com o

Parágrafo 2, "Uso do Produto pelo Comprador", e que qualquer uso do Produto não violará nenhuma lei, regulamento, ordem judicial

ou injunção. O Comprador concorda em liberar, exonerar, negar e renunciar a todas e quaisquer reivindicações, demandas, ações,

causas de ação e / ou ações judiciais ou patrimoniais, existentes ou futuras, conhecidas ou desconhecidas, contra o Vendedor e

Diros, e seus respectivos administradores, diretores, funcionários, agentes, sucessores e cessionários (coletivamente, as “Partes

Liberadas”), com relação ao uso do Produto. O Comprador concorda em indenizar e isentar as Partes Desoneradas de e contra

quaisquer processos, perdas, reclamações, demandas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios,

contábeis, periciais e consultorias) que qualquer das Partes Divulgadas possa sustentar ou incorrer como resultado de qualquer

reclamação contra essa Parte Liberada com base em negligência, violação da garantia, responsabilidade estrita em ato ilícito,

contrato ou qualquer outra teoria da lei ou equidade resultante, direta ou indiretamente, do uso do Produto ou em razão da falha do

Comprador no cumprimento de suas obrigações aqui contidas. O Comprador cooperará plenamente com as Partes Isentas na

investigação e determinação da causa de qualquer acidente ou reivindicação envolvendo o Produto que resulte em danos pessoais

ou materiais e disponibilizará às Partes Isentas todas as declarações, relatórios, gravações e testes feitos por Comprador ou

disponibilizado ao Comprador por outros.

4. ISENÇÃO DE PATENTE - Nem o Vendedor nem a Diros faz quaisquer garantias para o Uso do Produto com base em quaisquer direitos

de terceiros. A Diros e o Vendedor isentam especificamente de quaisquer garantias implícitas de não-violação.
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1 INFORMAÇÕES GERAIS DIROS TECHNOLOGY INC.

A Diros Technology Inc. dedica-se a oferecer serviço e suporte técnico aos seus clientes.
Caso tenha qualquer dúvida com relação ao uso do Sistema NTA de Radiofreqüência OWL® e
acessórios, por gentileza contate o nosso distribuidor/representante local. Para substituir
qualquer acessório ou parte desconectável, por favor contate o nosso Importador/Distribuidor
exclusivo autorizado para o Brasil no endereço abaixo:

INFORMAÇÕES SOBRE O IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NO BRASIL:

CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos Ltda

SIA Trecho 17, Via IA4, Lote nº 1235, CEP: 71200-260 BRASILIA-DF
Resp. Técnico: Rander Pereira Avelar
AFE ANVISA: 8.08.598-4 (UH4LY79WY3M9)
Telefones: 61 3028-8888 | 61 9 9946-8880
E-Mail: sac@cpmh.com.br
Web Site: http://cpmh.com.br/

FABRICANTE:
Diros Technology Inc.
120 Gibson Drive,
Markham, ON
L3R 2Z3 CANADA
Tel: (905) 415-3440
Fax: (905) 415-0667
E-mail: info@dirostech.com
Web Site: www.dirostech.com

Representante Autorizado na Europa:
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Esta é uma versão do manual originalmente escrito na Língua Inglesa.
O Manual também está disponível em outros idiomas (mediante solicitação).
Contate o Importador / Distribuidor exclusivo para maiores detalhes.
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2 ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

2.1 Advertências Gerais e Precauções

ATENÇÃO:
Leis federais restringem o uso deste dispositivo para venda por ou a pedido de um
médico.

NÃO tente operar o Sistema de NTA de Radiofrequência OWL® antes de ter lido
este manual completamente. Para garantir a segurança e o uso efetivo da energia
de radiofrequência, é importante que as instruções de uso do equipamento sejam
lidas, entendidas e seguidas. Guarde este Manual em um lugar conveniente, e de
fácil acesso para futuras consultas.

● Use somente acessórios fornecidos pela Diros Technology Inc.
● Risco de Choque Elétrico: Este equipamento está classificado como Classe 1

Tipo CF, em padrões empregados quanto ao grau de medidas de proteção contra
choques. Somente pessoas qualificadas podem realizar qualquer manutenção e
calibragem. Desconecte a fonte de alimentação antes de executar uma
manutenção.

● Risco de Acidentes: Procedimentos de Radiofreqüência devem ser executados
em uma sala de operações completamente equipada, e exclusivamente por
médicos altamente treinados em procedimentos com Radiofreqüência (RF);

● Risco de Combustão: Não utilize o equipamento na presença de anestésicos
inflamáveis, outros gases inflamáveis, próximo à fluídos inflamáveis (como
agentes de preparação da pele e tinturas), objetos inflamáveis, ou com agentes
oxidantes. Observe as precauções contra incêndio apropriadas durante todo o
tempo de utilização.

● Risco de Combustão: O risco de combustão de gases inflamáveis ou outros
materiais são inerentes na aplicação de RF. Restrinja o uso de materiais
inflamáveis na área na qual o equipamento será usado. Não foram estabelecidos
parâmetros para o uso deste equipamento para prova anestésica (PA) ou prova
anestésica gasosa (PAG). Se requerido, é aconselhável o uso de evacuador de
fumaça cirúrgica.

● Risco de Combustão: Não utilize este dispositivo em atmosferas enriquecidas de
oxigênio, óxido nitroso (N2O) ou na presença de outros agentes oxidantes.

● Risco de Queimaduras ao Paciente: Ao utilizar este dispositivo durante um
procedimento, não permita que o paciente entre em contato direto com objetos
metálicos aterrados como a armação da mesa cirúrgica, mesa de instrumentais,
etc.

● Risco de Queimaduras ao Paciente: Posicione eletrodos de monitoração o mais
longe possível da sala de cirurgia, para evitar queimaduras ou interferências com
outro equipamento. Não é recomendado o uso de agulhas de eletrodos de
monitoramento (ou eletrodos de área menor) durante a produção de RF. Em
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todos os casos, sistemas de monitoramento que incorporam dispositivos de
limitação de corrente de alta frequência são recomendados.

● Risco de Queimaduras ao Paciente: A falha do equipamento pode resultar em
um aumento não intencional da potência de saída.

● Risco de Queimaduras ao Paciente: Utilize apenas o Eletrodo de Retorno Diros
GD Pad. Sempre selecione um eletrodo de retorno que tenha sido projetado para
ser compatível com o monitor de qualidade do contato disponível.

● Risco de Combustão: A menos que seja utilizado um eletrodo de retorno de
monitoramento que atenda ou exceda à norma IEC 60601-2-2:2017 seja utilizado
com um monitor de qualidade de contato, a perda de contato seguro entre o
eletrodo de retorno e o paciente não irá resultar em alarme auditivo.

● Risco de Combustão: Agentes inflamáveis usados para limpeza ou desinfecção,
ou como solventes de adesivos, devem evaporar antes da aplicação da cirurgia
de alta frequência. Qualquer fluido reunido nessas áreas deve ser lavado antes
que o equipamento cirúrgico de alta frequência seja usado. Existe o perigo de
ignição de gases endógenos que devem ser considerados antes do início da
terapia com RF.

● Risco de Queimaduras ao Paciente: Use somente com um eletrodo de retorno
que atenda ao padrão IEC 60601-2-2. Toda a área do eletrodo de retorno do
paciente deve ser conectada de forma confiável a uma área apropriadamente
preparada e apropriada do corpo do paciente, conforme definido pelo fabricante.

● Interferência com Implantes Ativos: Durante a produção de RF, dispositivos
implantados que conduzem eletricidade, como o marca-passo, podem ser
afetados devido à concentração ou redirecionamento de correntes de alta
frequência. Pacientes que têm marca-passo demodulador precisam se consultar
com um cardiologista para converter o marca-passo para uma taxa fixa
apropriada durante a realização do procedimento. Pacientes com implantes que
conduzem eletricidade, há um possível perigo existente devido à concentração
ou redirecionamento de corrente de alta frequência. Em caso de dúvida deve-se
solicitar um parecer qualificado quando necessário, para minimizar o risco de
acidentes por mau funcionamento de dispositivos implantados. Esses
dispositivos incluem marca-passo cardíaco, desfibriladores implantáveis,
neuroestimuladores implantáveis ou qualquer implante elétrico ativo.

● Interferência com Outro Equipamento: Durante a produção de RF (modo de lesão
- LESION), os campos de administração e de irradiação podem interferir com
outros equipamentos eletro médicos. Para pacientes com marca-passo cardíaco
ou outros implantes ativos, existe um possível risco porque pode ocorrer
interferência com a ação do implante ativo, ou o implante pode ser prejudicado.
Em caso de dúvida, se deve buscar um parecer qualificado.

● Riscos Associados à Descarte e a Resíduos: Não descarte no lixo doméstico e
siga os regulamentos de descarte.

● Risco de Choque Elétrico: A confiabilidade do aterramento só pode ser
alcançada quando o equipamento está conectado a uma tomada equivalente
marcada "SOMENTE HOSPITAL” ou "GRAU HOSPITALAR".

● Risco de Estimulação Neuromuscular: A estimulação neuromuscular inadvertida
pode ocorrer durante o tratamento.
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● O contato pele a pele (por exemplo, entre os braços e o corpo do paciente) deve
ser evitado, por exemplo, pela inserção de gaze seca.

● Os eletrodos do paciente devem ser posicionados de tal maneira que o contato
com o paciente ou outros eletrodos seja evitado

● Os eletrodos ativos temporariamente não utilizados devem ser armazenados em
um local isolado do paciente.

● Para procedimentos cirúrgicos em que a corrente de HF possa fluir através de
partes do corpo com uma área de secção transversal relativamente pequena, o
uso de técnicas bipolares pode ser desejável para evitar danos indesejáveis   nos
tecidos.

● A potência de saída selecionada deve ser tão baixa quanto possível para o
propósito pretendido.

● Certos dispositivos ou acessórios podem apresentar um risco à segurança em
configurações de baixa potência (por exemplo, com coagulação por feixe de
argônio, o risco de embolia gasosa aumenta quando há insuficiência de HF para
produzir uma cicatriz rapidamente impermeável no tecido alvo).

● Agentes não inflamáveis   devem ser usados   para limpeza e desinfecção sempre
que possível.

● Este dispositivo fornece um modo automático de operação. O uso de modos
automáticos requer monitoramento constante do status do paciente e do gerador
durante o tratamento. Não deixe o dispositivo a funcionar sem vigilância.

● Qualquer incidente sério que tenha ocorrido em relação a esse dispositivo deve
ser reportado ao  fabricante (ou ao importador) e às autoridades competentes.

PRECAUÇÕES:

• Não remova o invólucro/protetor (tampa/caixa do equipamento). Remover o
invólucro/protetor pode causar ferimentos e/ou danos ao Sistema RF Universal OWL®.
Somente pessoal qualificado poderá executar quaisquer serviços de manutenção e
calibragem. Desconecte a fonte de alimentação antes de executar qualquer tipo de
limpeza.
• A Camada de ISOLAMENTO DO ELETRODO deverá ser conferida e visualmente
inspecionada em todas as cânulas (agulhas) ou eletrodos antes de cada procedimento,
para certificar-se de que não há rachaduras, fragmentos, cortes, perdas ou quaisquer
outros defeitos. Se algum defeito for detectado nos eletrodos, os mesmos não devem
ser utilizados para prevenir ferimentos, tanto para o paciente como para o operador.
Tais defeitos poderiam levar à perda de corrente de RF em um ponto ao longo da haste,
produzindo um aquecimento tecidual em local não desejado, provocando possíveis
queimaduras. Em geral, um sinal de perda não desejada de corrente de RF por falha no
isolamento ou outros meios seria revelada por altos valores não comuns de corrente de
RF para alcançar uma temperatura desejada na extremidade. Correntes extremamente
elevadas poderiam produzir aquecimento e possivelmente queimaduras, próximo ao
eletrodo dispersivo.
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• ISOLAMENTO DO CABO para todos os cabos de eletrodos, ativo e dispersivo,
devem ser conferidos antes de cada procedimento para ter certeza de que não estão
danificados ou cortados. Inspecione e teste regularmente os cabos e acessórios
reutilizáveis.
• O USO DE COMPONENTES E ELETRODOS não fabricados pela Diros Technology
Inc. juntamente com o equipamento fabricado pela Diros Technology Inc. compromete
seriamente a segurança e a eficiência do equipamento. Sempre utilize somente os
equipamentos e acessórios recomendados pelo fabricante.
• USO DE COMPONENTES DE USO ÚNICO. Não reprocesse nem reutilize cabos,
cânulas (agulhas), etc., que foram projetados ou designados como descartáveis (uso
único). A reutilização pode causar ferimentos ao paciente e/ou a transmissão de
doenças infecciosas de um paciente a outro.
• USO DE COMPONENTES ESTÉREIS. Embalagens estéreis sempre devem ser
inspecionadas antes do uso. Não use estes componentes além da data de validade.
• Não conecte nenhuma sonda / eletrodo ao paciente através do qual o tratamento
não é destinado a ser executado.
• Não inicie o tratamento enquanto qualquer sonda / eletrodos conectados ao
dispositivo não forem inseridos no paciente.
• Não insira eletrodos no paciente nem remova quaisquer eletrodos do paciente
enquanto estiver lesionando ou estimulando.
• Deve-se tomar cuidado ao operar em torno de outros equipamentos para evitar
interferência recíproca. Interferências eletromagnéticas ou outras não ionizantes em
potencial podem ocorrer com este ou com o outro equipamento próximo a ele.
• Quando equipamentos cirúrgicos de alta frequência e equipamentos de
monitoramento fisiológico são usados   simultaneamente no mesmo paciente, qualquer
eletrodo de monitoramento deve ser colocado o mais longe possível dos eletrodos
cirúrgicos. Eletrodos de monitoramento de agulha não são recomendados.
• Evite configurações de saída do gerador que excedam 150Vrms a 480 kHz.
• Para tamanhos de ponta maiores, recomenda-se um tempo de rampa mais longo.
• Para tamanhos pequenos de pontas, são recomendadas configurações de energia
mais baixas.
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2.2 CONTRA-INDICAÇÕES:
O tratamento por radiofrequência é contraindicado a pacientes implantados c/
marcapasso, desfibriladores, neuroestimuladores ou qualquer dispositivo elétrico ativo.

O Adaptador Multi-Lesão MLA-4 não é destinado ao uso em cirurgia cerebral.

São insuficientes os dados clínicos demonstrando segurança e eficácia do uso de
tratamento por radiofrequência em populações de pacientes pediátricos ou gestantes.

Procedimentos de RF devem ser reconsiderados em pessoas com menor capacidade
psicológica, e também entre pacientes em uso de terapia anticoagulante ou com
anticoagulopatia.

2.3 LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA COMPONENTES DOS KITS DE CÂNULAS

Limpe cuidadosamente os componentes de cada kit após cada procedimento. Esguiche
abundantemente as cânulas (agulhas) reutilizáveis utilizando uma seringa com a agulha
inserida na extremidade de entrada e remova todo e qualquer coágulo da extremidade
desencapada e do seu orifício.

Nos casos onde exista um eletrodo de ponta flexível ou maleável existem alguns
cuidados especiais a serem observados durante a limpeza e manutenção. A curvatura
ou a dobra excessiva dos eletrodos de ponta curva flexível pode danificar os fios
internos. A extremidade distal destes eletrodos deve ser limpa após cada procedimento
para eliminar qualquer coágulo. Lave suavemente a extremidade flexível ou maleável e
raspe cuidadosamente qualquer crosta ou material crestado que tenha permanecido na
extremidade. Observe que uma crosta na extremidade maleável, acima do sensor
termistor, pode isolar termicamente a região em que se encontra provocando diferenças
na temperatura em relação a um local que esteja limpo da mesma extremidade. Para
informações adicionais recorra às instruções de uso supridas com estes eletrodos.

2.4 RECOMENDAÇÕES PARA ELETRODO DE RETORNO

A utilização inadequada do Sistema NTA de Radiofrequência OWL® e do eletrodo
indiferente (dispersivo), particularmente durante a realização de procedimentos com o
equipamento, podem causar danos ao paciente ou ao operador. Durante a produção de
energia, não permita que o paciente entre em contato com superfícies de metal
aterradas.

A perda aparente de potência, ou uma falha do equipamento durante o funcionamento
em parâmetros normais estabelecidos, podem indicar má utilização do eletrodo
indiferente (dispersivo) ou uma interrupção na condução da energia elétrica. Não
aumente a potência antes de verificar defeitos óbvios ou erro na utilização do
equipamento.

Somente utilize eletrodos de retorno dentro dos padrões IEC 60601-2-2. (exemplo:
eletrodo de retorno).
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Toda a área do eletrodo de retorno do paciente deve ser conectada de forma confiável a
uma área apropriadamente preparada e apropriada do corpo do paciente, conforme
definido pelo fabricante.

Leia e siga as instruções de uso do fabricante do eletrodo indiferente (dispersivo)
descartável.

O uso de um eletrodo de retorno é necessário em todos os casos, exceto na realização
de lesão RF bipolar.

O equipamento URF-3AP é projetado com um monitor de qualidade de contato
integrado que detecta a impedância entre os dois condutores do eletrodo de retorno. Se
um eletrodo de placa única é conectado,ele irá detectar se há problema com qualquer
um dos condutores. Se uma placa dupla é conectada, ele irá detectar a impedância
entre as duas placas. Se a impedância entre a placa dupla for maior que 135 ohms ele
irá prevenir que seja iniciada a lesão. A tabela 2-1 destaca os ícones esperados no
monitor de qualidade de contato baseado na impedância entre os dois condutores

Um alerta de erro no monitor de qualidade de contato será disparado com base nas
condições de disparo destacadas na tabela 2-2. Uma vez disparado o erro no monitor
de qualidade de contato é disparado, a lesão será interrompida, e o ícone de erro
piscará na tela do monitor, além de acender o LED do monitor. Será exibida mensagem
de alta impedância e o tom de alarme descrito na tabela 2-3 também será acionado.

Impedância entre os 2
consutores (ohms)

Ícone exibido no monitor de
qualidade de contato

Status do LED no
monitor

0 < R < 10 Placa única OK OFF

10 < R < 135 Placa Dupla OK OFF

135 < R < 150 Problema com Placa Dupla ON

R > 150 Nenhum “Pad” ON
Tabela 2- 1 Limiares do monitor de qualidade de contato e respectivos status dos ícones e LED.

Estado inicial Mudanças na impedância
Placa única Um aumento de 20 ohms a impedância

disparará o alarme
Placa dividida Um aumento de 30% mais 10 ohms iu

uma impedância maior que 150 ohms
disparará o alarme

Tabela 2- 2 Gatilhos do alarme do monitor de qualidade de contato

Características do Alarme Descrição
Nível de Som >65dB a 1m do gerador
Frequência 700 & 900 Hz
Tabela 2- 3 Tom e caracterísicas do alarmedo monitor de qualidade de contato

Corrente de Medição do Monitor < 10uA
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Nota: O monitor de qualidade de contato apenas estará presente nos modelos de RF
bipolares.

2.5 Lista de Acessórios e Partes Separáveis

Todos os Probes Diros (parte aplicada ao paciente)
Todas as Cânulas Diros (parte aplicada ao paciente)
Eletrodo de Retorno Diros GD Pad (parte aplicada ao paciente)
Adaptador Multi-Lesão MLA-4 Diros
Interruptor Diros

Nota: Para acessórios novos contate a CPMH para confirmar a compatibilidade.

3 INTRODUÇÃO

O equipamento apresentado neste Manual de Instruções consiste no Sistema NTA de
Radiofreqüência OWL® URF-3AP e seu Adaptador Multi-Lesão. Este manual é
planejado para fornecer instruções de uso e atuará como um guia rápido de consultas
para as características disponíveis ao usuário como modos de Estímulo, Lesão de RF e
DiscPlastytm. DiscPlastytm, quando se usa o modelo URF-3AP(ML), se refere à
técnicas de anuloplastia termal.

O Manual do Usuário do URF-3AP(ML) fornece ao usuário uma descrição completa dos
aspectos físicos, controles e displays. Devido ao uso indispensável de uma Sonda
R.F./Sensor de temperatura, este manual explica quais sondas podem ser utilizadas, e
para quais tratamentos são indicadas. O URF-3AP(ML) informará ao usuário sobre
qualquer uso incorreto de sondas pela emissão de mensagens de erro.

Um glossário de termos foi adicionado ao conteúdo deste manual para auxiliar o
usuário (operador) do OWL® com as terminologias que acompanham quaisquer
instruções ou explicações.

As Instruções de Uso são divididas em duas seções levando em conta a conexão ou
não do Adaptador Multi-lesão, pois a interface do usuário é substancialmente diferente
nestes dois casos. O URF-3AP(ML) detecta a presença do Adaptador Mutil-lesão e
ajusta sua interface.

4 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E INDICAÇÃO DE USO

O Sistema de Radiofrequência OWL® URF-3AP(ML) consiste no gerador URF-3AP e
no adaptador multilesão MLA-4. O gerador URF-3A pode ser usado como um
dispositivo de uso único e isolado para lesões. O adaptador MLA-4 é um acessório ao
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gerador URF-3AP e não pode ser usado separadamente. Quando o adaptador MLA-4 é
conectado ao gerador URF-3AP, permite a conexão de até 4 sondas/eletrodos de lesão.
A energia de Radiofrequência que é produzida pelo gerador URF-3AP é então
multiplexada pelo adaptador MLA-4 entre as sondas/eletrodos para criar lesões em
múltiplos sítios

O URF-3AP é utilizado por pessoal médico qualificado para fazer lesões ablativas em
tecido nervoso central ou periférico para tratamento de desordens do movimento ou
amenização de dor. As lesões são ablativas no intuito de serem terapêuticas; por
exemplo,a destruição de uma pequena porção do tálamo no cérebro interfere na via
motora causadora tremores da doença de Parkinson, em consequência aliviando os
tremores; ou a destruição de nervos das facetas articulares nas vértebras lombares
para bloquear a transmissão da dor por estes nervos e consequentemente aliviando
certos tipos de lombalgias. A lesão é feito por eletrocoagulação de radiofrequência por
uma corrente de onda senoidal de alta frequência, geralmente entre 450-500 kilohertz,
aplicada diretamente ao tecido por via de uma ponta não-isolada de uma sonda de
lesão. A corrente de radiofrequência não aquece a ponta não-isolada da sonda; ao
invés disso, o tecido alvo é aquecido como resultado do efeito de fricção resultante da
rápida movimentação dos íons do tecido produzida pela corrente de radiofrequência
rapidamente oscilante. A técnica de lesão por radiofrequência tem sido aceita há mais
de 40 anos como método de escolha para realização de lesões percutaneamente
guiadas, bem controladas, precisamente direcionadas no sistema nervoso central.

Uso pretendido: O gerador de radiofrequência URF-3AP (ML) Diros é destinado ao uso
para lesões por radiofrequência (RF) durante procedimentos de manejo neurocirúrgico
e intervencional da dor.

5 INSTALAÇÃO

5.1 PREPARANDO O GERADOR PARA USO

Na embalagem você encontrará:
• Gerador;
• Adaptador Multi-Lesão MLA-4 (opcional);
• Cabo de energia;
• Pedal (interruptor);
• Manual do Operador.

Posicione o gerador OWL® URF-3AP(ML) sobre qualquer mesa ou plataforma
resistente.

Não obstrua a entrada de ar dos ventiladores internos localizados no painel traseiro e
na parte inferior do gerador. Deixe pelo menos 10cm (4”) de espaço em torno do
equipamento para ter um melhor fluxo de ar livre.

Verifique o Gerador, o Cabo de energia e o Pedal (interruptor) quanto a quaisquer sinais
de danos físicos que possam ter ocorrido durante o transporte.
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O URF-3AP(ML) deve ser usado somente com um cabo de energia aprovado para uso
hospitalar. Não use extensões ou adaptadores.

Verifique periodicamente todo o cabo de energia principal (cabo e conectores) quanto a
sinais de desgaste excessivo, quebras ou quaisquer outros defeitos no cabo e
conectores.

• Se qualquer defeito físico for encontrado NÃO USE O GERADOR;
• Para isolar o dispositivo da rede elétrica, desconecte o cabo de alimentação;
• Certifique-se de que o equipamento está posicionado de modo que o cabo de
alimentação de rede possa ser facilmente desconectado;
• Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento somente deve ser
conectado a uma fonte de energia com aterramento.
• Se o equipamento deixar de funcionar quando ligado a uma fonte de ENERGIA
AC adequada e o botão (POWER) estiver pressionado, NÃO TENTE CONSERTAR.

Entre em contato com a CPMH para instruções de retorno do equipamento para
conserto ou troca. Toda devolução (para conserto ou troca) deve ser autorizada pela
Diros Technology Inc.

O Sistema OWL URF-3AP(ML) não contém nenhuma parte que possa ser consertada
pelo usuário. A desmontagem e tentativa de consertos por pessoal não qualificado pode
criar uma situação de risco e anulará a garantia. Não modifique o dispositivo de
maneira alguma. Qualquer modificação do dispositivo pode causar sérios danos ou
morte do paciente ou operador.

5.2 PREPARANDO O ADAPTADOR MULTI-LESÃO PARA USO

Na embalagem você encontrará:
• Adaptador Multi-Lesão MLA-4;
• Manual do Operador.

Inspecione o MLA-4 para qualquer dano físico.

• Se algum dano físico for encontrado, NÃO UTILIZE O ADAPTADOR.
• Se os Adaptadores não funcionarem NÃO TENTE REPARAR.

5.3 INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO GERADOR & ADAPTADOR

Com o equipamento desligado e desconectado da tomada, periodicamente ou quando
necessário utilize um pano umedecido em álcool isopropílico (70%) para desinfetar o
equipamento. Nos casos em que a desinfecção não é necessária, uma solução de
limpeza moderada pode ser utilizada para limpar cuidadosamente as superfícies do
equipamento. Evite os limpadores cáusticos ou abrasivos. Nunca despeje ou borrife
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diretamente qualquer líquido ou solução de limpeza em qualquer parte do equipamento.
O Gerador não é esterilizável.

5.4 MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO GERADO

O gerador não requer serviço ou manutenção de rotina. O gerador verifica a
funcionalidade durante o auto-teste. Se a unidade repetidamente apresentar falha no
auto-teste ao iniciar, será necessário retornar ao fornecedor para reparos.

Manutenção preventiva pode ser realizada anualmente, tal qual limpeza, teste de
segurança elétrica, conferência se o LED vermelho ilumina com a ausência do eletrodo
de retorno e verificação da operacionalidade do ventilador traseiro.

Não há ajustes de calibração acessíveis ao usuário, portanto, o instrumento não requer
que nenhuma calibração seja executada pelo usuário ou pelo pessoal de serviço.
Durante cada inicialização, o instrumento executa o auto-teste, este processo é
automático; controlado pelo computador e é feito usando referências internas. As
referências internas são definidas e só podem ser redefinidas pelo pessoal da fábrica
durante o processo de calibração de fábrica.

No caso improvável de falha do instrumento, ele deve ser devolvido à fábrica para
reparo.

5.5 PROBES E CABOS DE CONEXÃO

Após a conexão, o Gerador reconhece a sonda e o tipo de cabo e destaca o menu
apropriado na tela principal.

Uma mensagem de erro é exibida quando um tipo de sonda não reconhecido é
detectado. O gerador emite uma mensagem de aviso quando o cabo da sonda ou do
conector é desconectado. O Gerador informará no Menu Principal se a sonda
escolhida não coincide com o método de tratamento informado.

5.6 PROBES E KITS DE AGULHAS

O Gerador suporta vários tipos de sondas para uso em estimulação neural e
tratamentos de lesão por RF. É necessário um cabo conector exclusivo para conectar
cada tipo de sonda ao gerador. O cabo conector é reconhecido pelo gerador. Os modos
de tratamento disponíveis dependem do tipo de sonda reconhecido.

5.7 PEDAL (INTERRUPTOR)
O pedal pneumático OWL® permite ao operador realizar o controle de saída fora do
campo estéril. Este é um dispositivo não estéril.

Mantenha as conexões do pedal pneumático OWL® longe das rodas e outros
equipamentos de modo a prevenir que torções, esmagamentos ou obstrução.

Use um detergente suave e um pano úmido, seguido de um desinfetante para limpar o
pedal e guarda. O pedal não é esterilizável.
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6 VISÃO GERAL DA INTERFACE DO USUÁRIO

6.1 INTRODUÇÃO

A Interface do Usuário consiste em:

● Interruptor de alimentação principal (POWER);
● Painel de exibição em tela plana (Display LCD);
● Tecla (START) – iniciar;
● Tecla (STOP) – parar;
● Tecla (STIMULUS) – modo estímulo;
● Tecla (LESION) – modo lesão;
● 6 “teclas lisas” ao lado direito do Display LCD;
● Botão (OUTPUT CONTROL) - controle de saída.

6.2 PAINEL FRONTAL

O Painel de exibição em tela plana (Display LCD) é a característica central da interface
do usuário. O Display é dividido em vários blocos funcionais como mostrado na Figura
6-1, e explicado na tabela 6-1. “Teclas lisas” de função variável estão posicionadas na
extensão lateral direita do Display LCD, utilizando “identificadores” que estão
adjacentes às teclas no painel. Com a alteração dos “identificadores”, as funções
destas teclas podem ser configuradas para diferentes modos de operação.

As “teclas lisas” na extensão lateral direita da tela do Display são utilizadas para
selecionar o modo e os parâmetros de tratamento desejados. Durante a produção de
RF, a tela do Display exibe e diagrama os parâmetros medidos. Mensagens
instantâneas de erro (“Error/Fault”) são exibidas próximo ao centro da tela.
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ITEM FUNÇÃO

1
(POWER)
Tecla “LIGA/DESLIGA”
e indicador de potência

Esta tecla liga e desliga o Gerador de RF. O indicador luminoso de
LED verde indica que o sistema está ligado.

2 Tela de exibição

O painel de exibição em tela plana LCD mostra várias medidas, e
ilustrações gráficas da linha de tempo dos ciclos das ondas e
aumento da temperatura. É também utilizado para navegação no
“MENU” e para estabelecer parâmetros.

3 “Teclas lisas”
As teclas lisas são utilizadas para selecionar e ajustar várias
opções do MENU, modos de tratamento, ajustes, e parâmetros em
diferentes modos.

4
Indicador de produção
de Radiofreqüência

Este indicador de LED azul fica ativo quando a Radiofreqüência
está sendo gerada e direcionada ao eletrodo.

5 Botão de CONTROLE
DE SAÍDA

Este controle é utilizado para aumento manual do sinal de
produção nos modos lesão (LESION) ou estímulo (STIMULUS).

6 (STIM) Tecla estímulo

Esta tecla é um atalho para a tela do modo ESTÍMULO. A tela do
modo ESTÍMULO também pode ser acessada navegando pelo
MENU utilizando as “teclas lisas”. Esta tecla fica iluminada quando
o MENU ESTÍMULO for escolhido.

7 (LESION) Tecla lesão

Esta tecla é um atalho à tela do modo LESÃO. A tela do modo
LESÃO também pode ser acessada navegando pelo MENU
utilizando as “teclas lisas”. Esta tecla fica iluminada quando o
MENU LESÃO for escolhido.

8 Conector de Probe
Esta conexão, com proteção ao paciente, é para o encaixe do cabo
conector para sondas bipolares ou monopolares. Este conector
pode aceitar múltiplos tipos de cabos para serem utilizados em
diferentes procedimentos.

9 Probe Teste
Quando o modo de teste da sonda (PROBE TEST) estiver
selecionado, esta tomada é utilizada para teste e calibragem da
sonda.

10
(REFERENCE)
Conector do eletrodo
de retorno

Esta conexão, com proteção ao paciente, é para o encaixe do
Eletrodo de retorno eletrocirúrgico padrão industrial. Use somente
eletrodos de retorno que estejam de acordo com os padrões IEC
60601-2-2.

CQM Led
Led do Monitor de
qualidade do contato

Esse led ilumina-se em vermelho se o pad de retorno não estiver
conectado ou se o alarme do monitor é disparado

11 (STOP) Tecla pare Esta tecla finaliza o procedimento relativo ao modo de operação. A
tecla fica iluminada quando as produções forem desativadas.

12 (START) Tecla início
Esta tecla inicia o procedimento relacionado ao modo de operação.
A tecla fica iluminada quando existe produção.

Tabela 6-1

6.3 PAINEL TRASEIRO

As descrições das características do painel traseiro e suas funções estão à mostra na
Figura 6-2, e explicadas na Tabela 6-2.
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ITEM FUNÇÃO

1 Ventilador Um ventilador DC é utilizado para forçar a circulação de ar para
esfriar o URF-3AP(ML).

2 Conexão Ethernet Esta é uma conexão isolada para uma porta padrão Ethernet. Esta
porta não é utilizada normalmente.

3 Alto-falante Utilizado para enviar um retorno de áudio que auxilia na operação do
URF-3AP(ML).

4 Saída principal AC Esta saída é a entrada inicial de potência AC para o sistema.

5
Conexão Terra
Equipotencial

Esta se encontra anexada ao chassi / aterramento. É projetada para
conexão de aterramento em ambientes nos quais o cabo Terra
Equipotencial for utilizado.

6 Porta USB
Esta é uma conexão isolada para portas com padrão USB. Somente
conecte uma chave USB com o propósito de armazenar histórico
para esta porta.

7 Pedal (interruptor) Este encaixe pneumático se conecta à mangueira do pedal
pneumático. Atua como um interruptor LIGA/DESLIGA.

8 Placa de identificação Número de série, classificação, modelo, padrões e certificações.

Tabela 6-2
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6.4 MLA-4

O MLA-4 consiste em 5 portas e 4 LEDs no painel frontal. Cada porta é indicada com
seu número de canal correspondente. A funcionalidade da porta preta, conforme
indicado pelo sigma, é reservada para uso futuro. Cada canal tem um LED
correspondente (Figura 6-3) que é usado para indicar o estado desse canal que é
descrito na seção 8.2.2. As características do MLA-4 estão descritas na Tabela 6-3. A
Figura 6-4 mostra o MLA-4 anexado ao URF-3AP.

Item Descrição

1 Portas de canais

2 LED de canais

3 Reservado para uso futuro

Tabela 6-3
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Figura 6-4

6.5 CONEXÃO DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL

O URF-3AP(ML) é fornecido com um terminal para a conexão de um POTENCIAL
CONDUTOR DE EQUALIZAÇÃO de acordo com IEC 60601-1. Durante a instalação e
uso certifique-se de que:

- O terminal deve ser acessível ao operador.

- O risco de desconexão acidental deve ser minimizado.
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7 INSTRUÇÕES DE USO SEM O ADAPTADOR MULTI-LESÃO

7.1 INTRODUÇÃO

Esta seção do Manual do Operador fornecerá explicações sobre o funcionamento do
Gerador de R.F. OWL® URF-3AP(ML) quando operado sem o Adaptador Multi-Lesão. A
seção 7 foi planejada para explicar as telas, as especificações, as funções, as
instruções e resumirá as ilustrações das telas que serão exibidas durante a utilização
do URF-3AP(ML).

Durante a operação nos modos estímulo (Stimulus), lesão (Lesioning) e anulopastia
(DiscPlasty), as telas exibidas pelo URF-3AP(ML) oferecem tela de tratamento e menu
de configuração. O menu de configuração permite ao usuário ajustar os valores para a
operação desejada, e a tela de Tratamento proporciona ao usuário resposta em tempo
real durante a maioria dos tratamentos. Todas as telas explicativas nesta seção ilustram
o tratamento e as telas de configuração, expondo todas as alterações disponíveis que
podem ser realizadas durante os modos de operação (Run mode), Standby (Idle mode),
e configuração (Setup mode). As telas explicativas estão de acordo com a ordem
seqüencial no URF-3AP(ML).

O URF-3AP(ML) foi projetado para trabalhar com vários tipos de sondas (Sondas R.F. /
Sensores de temperatura) através de um conector universal com isolamento para
proteção ao paciente. Cada tipo de sonda é conectada ao Gerador por meio de um
cabo de interface único, que permite que o Gerador identifique a sonda. Quando a
sonda monopolar é utilizada o eletrodo de retorno é conectado a um receptáculo padrão
industrial com isolamento para proteção ao paciente.

O URF-3AP(ML) é projetado como um dispositivo portátil que consiste em um cabo de
energia, o Gerador, um pedal (interruptor) e o manual do operador.

7.2 ENERGIZAÇÃO DO GERADOR

7.2.1 ENERGIZAÇÃO

Conecte o Gerador em uma tomada aterrada (extensões elétricas e/ou plugs
adaptadores não devem ser utilizados). O dispositivo pode ser ligado ou desligado com
o botão POWER localizado na parte prontal do painel. Ligue o gerador utilizando a tecla
“POWER”.

Depois de ligar o Gerador, será executada uma tela de auto-teste com indicador de
tempo para garantir o funcionamento adequado do URF-3AP(ML). Após o auto-teste ter
sido completado com sucesso, o usuário receberá um aviso na própria tela e o Gerador
automaticamente transitará para a tela do Menu principal (Ver Figura 7-1).
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O Gerador permanece na tela do Menu principal até que um tratamento seja escolhido.
Os modos de operação disponíveis dependerão do tipo de sonda conectada ao
equipamento.

7.2.1.1 CONEXÃO DO ELETRODO DE RETORNO

Conecte o eletrodo de retorno comercial inserindo o plug no receptáculo
retangular localizado no painel dianteiro do Gerador.

7.2.1.2 CONEXÃO DA PROBE

A probe (sonda) é conectada por um cabo intermediário, ao receptáculo
universal da sonda localizado no painel frontal do Gerador.

7.2.1.3 CONECTANDO O PEDAL (INTERRUPTOR)

Conecte a mangueira pneumática do pedal (interruptor) ao encaixe destinado à esta
conexão localizada no painel traseiro do Gerador. Deslize a mangueira sobre o encaixe
para criar uma conexão de fricção segura.

7.3 INÍCIO DA TELA PRINCIPAL

A Figura 7-1 ilustra a tela inicial de inicialização do URF-3AP(ML) quando nenhum cabo
está conectado à porta de conexão de sondas do gerador de RF.

As teclas adjacentes à tela são numeradas e a Tabela 7-1 descreve a função de cada
seleção.
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Tecla LIsa Função Localizaçã
o

1 STIMULUS
Estímulo Probe Única Estimulação Controlada por Corrente e

Voltagem. Modos MOTOR e SENSORIAL
7.3.1

Estímulo Probe Múltipla Estimulação Controlada por Corrente e
Voltagem. Modos MOTOR e SENSORIAL

8.4

2

LESION

Lesão RF Contínua
(Probe Única)

Procedimento de Lesão por RF de ALTA
temperatura. Uma Probe de RF / Sensor de
Temperatura e Eletrodo de Retorno
Dispersivo é usado

7.3.2.1

Lesão RF Contínua
(Probe Míltipla)

Procedimento de Lesão por RF de ALTA
temperatura. Múltiplas Probes de RF /
Sensores de Temperatura e Eletrodo de
Retorno Dispersivo são usados

8.7

Lesão RF Pulsada
(Probe Única)

Procedimento de Lesão por RF de BAIXA
temperatura. Uma Probe de RF / Sensor de
Temperatura e Eletrodo de Retorno
Dispersivo é usado

7.3.2.4

Lesão RF Pulsada
(Probe Múltipla)

Procedimento de Lesão por RF de BAIXA
temperatura. Múltiplas Probes de RF /
Sensores de Temperatura e Eletrodo de
Retorno Dispersivo são usados

8.7

DiscPlasty®
DiscPlasty Tipo 1
DiscTRODE®

Técnica de Anuloplastia Termal 7.3.3
DiscPlasty Tipo 2
IDET™

Técnica de Anuloplastia Termal 7.3.4

3 MODE Essa tecla é habilitada somente sem o cabo conectado; permite ao
usuário selecionar vários modos de operação.

-----

4
SETUP

● Entrada de informações do usuário
● Mudar/Incluir/Deletar usuário
● Configurações de áudio
● Entrada de Data e Tempo

10

5
UTILITIES ● HISTÓRICO (Salva os últimos procedimentos em um Pen Driver

USB
● TESTE DE PROBE (Testa a RF Probe e Cabo)

11

Tabela 7-1

7.3.1 MODO ESTÍMULO (STIMULUS)

7.3.1.1 ESTIMULAÇÃO DE VOLTAGEM

Durante o procedimento de ESTIMULAÇÃO DE VOLTAGEM, a produção (saída) é
manualmente controlada pela variação da voltagem do sinal do estímulo.

As Figuras 7-2 e 7-3 exemplificam o tratamento sensorial com estímulo de voltagem e a
tela de configuração. A Tabela 7-2 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos
execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as
taxas de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Sub-modo Sensorial (SENSORY)

Página 23/121 Versão em Português - Revisão: 6.0 Doc. #: D055_PT_BR



MANUAL DO OPERADOR SISTEMA NTA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL®, URF-3AP(ML)

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Voltagem máxima x 0,2V a 10V 2V
2 Taxa (Hz) x 10Hz – 200Hz 50Hz
3 Duração (ms) x 0,1ms – 3,0ms 1.0ms
4 *Menu Sensorial / Motor x x Sensorial / Motor Sensorial
5 Ilustração em forma de onda Simulação de produção da forma de onda
6 Indicador ON / OFF Alternando repetidamente quando a produção de estímulo é

ativada
Tabela 7-2

*Nota: O sinal de produção estará configurado em “0”, se a função MOTOR / SENSORIAL for usada durante
o tratamento.

As Figuras 7-4 e 7-5 exemplificam o tratamento motor com estímulo de voltagem e a
tela de configuração. A Tabela 7-3 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos
de execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as
taxas de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Sub-modo Motor

Página 24/121 Versão em Português - Revisão: 6.0 Doc. #: D055_PT_BR



MANUAL DO OPERADOR SISTEMA NTA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL®, URF-3AP(ML)

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Voltagem máxima x 0,2V a 10V 8V
2 Taxa (Hz) x 1 SHOT, 1Hz – 10Hz 2Hz
3 Duração (ms) x 0,1ms – 3,0ms 1.0ms
4 *Menu Sensorial / Motor x x Sensorial / Motor Sensorial
5 Ilustração em forma de onda Simulação de produção da forma de onda
6 Indicador ON / OFF Alternando repetidamente quando a produção de estímulo é ativada

Tabela 7-3

*Nota: O sinal de produção estará configurado em “0”, se a função MOTOR / SENSORIAL for usada durante
o tratamento.

7.3.1.2 INSTRUÇÕES DE USO PARA ESTÍMULO DE VOLTAGEM

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA ESTÍMULO DE VOLTAGEM

Passo 1: pressione a tecla STIM ou, alternativamente, navegue com as “teclas lisas”
localizadas ao lado do display de LCD buscando a tela de tratamento de estímulo de
voltagem.

Passo 2: verifique se as configurações para o tratamento estão corretas. Faça todas
as mudanças necessárias, se necessário, antes de iniciar o tratamento.

Passo 3: verifique as conexões com o paciente e o posicionamento do eletrodo.
Pressione a tecla START para iniciar o tratamento.
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Passo 4: use o botão OUTPUT CONTROL para variar a potência do sinal.

Passo 5: pressione a tecla STOP para finalizar o tratamento. Durante o tratamento, a
função MOTOR / SENSORIAL pode ser utilizada para alternar entre as opções de
estímulo.

O pedal pode ser utilizado no lugar das teclas START e STOP.

Para iniciar, pressione e mantenha o pedal pressionado, solte o pedal para desligar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTÍMULO DE VOLTAGEM

A partir da tela de Tratamento de Estímulo de Voltagem pressione a tecla OPÇÕES
para iniciar o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.

Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use as teclas
para substituir para os valores desejados. Repita os passos 1 e 2 para os outros
parâmetros conforme necessário.

Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.
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7.3.1.3 ESTÍMULO DE CORRENTE

Durante o procedimento de ESTÍMULO DE CORRENTE, a produção é manualmente
controlada pela variação da corrente do sinal do estímulo.

As Figuras 7-6 e 7-7 exemplificam o tratamento sensorial com estímulo de corrente e a
tela de configuração. A Tabela 7-4 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos
execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as
taxas de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Sub-modo Sensorial
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Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Corrente máxima x 0,2mA a 10mA 2mA
2 Taxa (Hz) x 10Hz – 200Hz 50Hz
3 Duração (ms) x 0,1ms – 3,0ms 1.0ms
4 *Menu Sensorial / Motor x x Sensorial / Motor Sensorial
5 Ilustração em forma de onda Simulação de produção da forma de onda
6 Indicador ON / OFF Alternando repetidamente quando a produção de estímulo é ativada

Tabela 7-4

*Nota: O sinal de produção estará configurado em “0”, se a função MOTOR / SENSORIAL for usada durante
o tratamento.

As Figuras 7-8 e 7-9, a seguir, exemplificam o tratamento motor com estímulo de corrente e a
tela de configuração. A Tabela 7-5 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos de
execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas de
modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Sub-modo Motor
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Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Corrente máxima x 0,2mA a 10mA 8mA
2 Taxa (Hz) x 1 SHOT, 1Hz – 10Hz 2Hz
3 Duração (ms) x 0,1ms – 3,0ms 1.0ms
4 *Menu Sensorial / Motor x x Sensorial / Motor Sensorial
5 Ilustração em forma de onda Simulação de produção da forma de onda
6 Indicador ON / OFF Alternando repetidamente quando a produção de estímulo é ativada

Tabela 7-5

*Nota: O sinal de produção estará configurado em “0”, se a função MOTOR / SENSORIAL for usada durante
o tratamento.

7.3.1.4 INSTRUÇÕES DE USO PARA ESTÍMULO DE CORRENTE

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA ESTÍMULO DE CORRENTE

Passo 1: pressione a tecla STIM ou, alternativamente, navegue com as “teclas lisas”
localizadas ao lado do display de LCD buscando a tela de tratamento de estímulo de
corrente.
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Passo 2: verifique se as configurações para o tratamento estão corretas. Faça todas
as mudanças necessárias, se necessário, antes de iniciar o tratamento.

Passo 3: verifique as conexões com o paciente e o posicionamento do eletrodo.
Pressione a tecla START para iniciar o tratamento.

Passo 4: use o botão OUTPUT CONTROL para variar a potência do sinal.

Passo 5: pressione a tecla STOP para finalizar o tratamento. Durante o tratamento, a
função MOTOR / SENSORIAL pode ser utilizada para alternar entre as opções de
estímulo.

O pedal pode ser utilizado no lugar das teclas START e STOP.

Para iniciar, pressione e mantenha o pedal pressionado, solte o pedal para desligar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTÍMULO DE CORRENTE

A partir da tela de Tratamento de Estímulo de Voltagem pressione a tecla OPÇÕES
para iniciar o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.

Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use as teclas
para substituir para os valores desejados. Repita os passos 1 e 2 para os outros
parâmetros conforme necessário.
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Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.

7.3.2 MODO LESÃO RF

7.3.2.1 MODO RF CONTÍNUO (MONOPOLAR)
O procedimento automático de LESÃO RF CONTÍNUA é controlado por software de acordo
com parâmetros previamente estabelecidos.

O usuário também pode controlar manualmente a LESÃO RF CONTÍNUA utilizando o botão
“OUTPUT CONTROL”.

As Figuras 7-10 e 7-11 exemplificam o tratamento com Lesão RF Contínua Monopolar e as
telas de configuração. A Tabela 7-6 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos
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execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas de
modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Energia máxima (W) x 1W a 50W 25W
2 Auto subida (s) x 10s a 30m 15s
3 Menu automático/manual x Automático/Manual Automático
4 Temperatura máxima (°C) x 40°C a 95°C 75°C
5 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 120s
6 Menu contínuo/pulsado x Contínuo/pulsado
7 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento
8 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa

Tabela 7-6

7.3.2.2 MODO RF CONTÍNUO (BIPOLAR)
Um cabo intermediário bipolar será necessário para a operação correta neste modo.

O procedimento automático de LESÃO RF CONTÍNUA é controlado por software de
acordo com parâmetros previamente estabelecidos.

O usuário também pode controlar manualmente a LESÃO RF CONTÍNUA utilizando o
botão “OUTPUT CONTROL”.

As Figuras 7-12 e 7-13 exemplificam o tratamento com Lesão RF Contínua Bipolar e as
telas de configuração. A Tabela 7-7 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos

Página 32/121 Versão em Português - Revisão: 6.0 Doc. #: D055_PT_BR



MANUAL DO OPERADOR SISTEMA NTA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL®, URF-3AP(ML)

execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as
taxas de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Energia máxima (W) x 1W a 50W 25W
2 Auto subida (s) x 10s a 30m 15s
3 Menu automático/manual x Automático/Manual Automático
4 Temperatura máxima (°C) x 40°C a 95°C 75°C
5 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 120s
6 Menu contínuo/pulsado x Contínuo/pulsado
7 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento
8 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa

Tabela 7-7

7.3.2.3 INSTRUÇÕES DE USO PARA RF CONTÍNUA

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA LESÃO RF CONTÍNUA

Passo 1: Pressione o botão LESION ou, alternativamente, navegue pelas “teclas lisas”
na lateral do monitor LCD para exibir a tela Tratamento Lesão RF Contínua.

Passo 2: Verifique se as configurações para tratamento estão corretas. Alguns
parâmetros de tratamento estão disponíveis apenas no menu de configuração. Faça
todas as alterações necessárias, se necessário, antes de iniciar o tratamento.
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Passo 3: Verifique as conexões do paciente e o posicionamento do eletrodo.

Pressione o botão START para iniciar o tratamento.

Se o controle automático foi selecionado:
• O Gerador irá realizar o tratamento usando os parâmetros predefinidos.

Se o controle manual foi selecionado:
• Use o botão OUTPUT CONTROL para variar a intensidade do sinal.

Permita que o tempo limite do temporizador seja “0” ou pressione o botão STOP para
finalizar o tratamento.

O pedal pode ser usado em vez dos botões START e STOP.
Para começar, pressione e segure o pedal, solte o pedal para parar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA LESÃO RF CONTÍNUA

A partir da tela de Tratamento de Lesão RF Contínua pressione a tecla OPÇÕES para
iniciar o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.

Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use as teclas
para substituir para os valores desejados.
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Repita os passos 1 e 2 para os outros parâmetros conforme necessário.

Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.

7.3.2.4 MODO RF PULSÁTIL (MONOPOLAR)

O procedimento automático de LESÃO RF PULSÁTIL é controlado por software de acordo
com parâmetros previamente estabelecidos.

O usuário também pode controlar manualmente a LESÃO RF PULSÁTIL utilizando o
botão “Output Control”.

As Figuras 7-14 e 7-15 exemplificam o tratamento com lesão RF pulsátil monopolar e as
telas de configuração. A Tabela 7-8 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos:
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execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas
de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Voltagem máxima (V) x 5V a 100V 50V
2 Taxa de pulso (Hz) x 1Hz a 20Hz 2Hz
3 Duração de pulso (ms) x 5ms a 50ms 20ms
4 Menu

automático/manual x Automático/Manual Automático

5 Temperatura máxima
(°C) x 40°C a 95°C 42°C

6 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 120s
7 Menu contínuo/pulsado x Contínuo/pulsado
8 Variável de Pulso x ms, V, Hz ms
9 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento

10 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa
Tabela 7-8

7.3.2.5 MODO RF PULSÁTIL (BIPOLAR)

Cabo intermediário bipolar será necessário para operação correta neste modo.

O procedimento automático de LESÃO RF PULSÁTIL é controlado por software de acordo
com parâmetros previamente estabelecidos.
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O usuário também pode controlar manualmente a LESÃO RF PULSÁTIL utilizando o
botão “Output Control”.

As Figuras 7-16 e 7-17 exemplificam o tratamento com LESÃO RF PULSÁTIL BIPOLAR e
as telas de configuração. A Tabela 7-9 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos
execução (RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas
de modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Voltagem máxima (V) x 5V a 100V 50V
2 Taxa de pulso (Hz) x 1Hz a 20Hz 2Hz
3 Duração de pulso (ms) x 5ms a 50ms 20ms
4 Menu automático/manual x Automático/Manual Automático
5 Temperatura máxima (°C) x 40°C a 95°C 42°C
6 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 120s
7 Menu contínuo/pulsado x Contínuo/pulsado
8 Variável de Pulso x ms, V, Hz ms
9 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento

10 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa
Tabela 7-9

7.3.2.6 INSTRUÇÕES DE USO PARA RF PULSÁTIL

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA LESÃO RF PULSÁTIL

Passo 1: Pressione o botão LESION ou, alternativamente, navegue pelas “teclas lisas”
na lateral do monitor LCD para exibir a tela Tratamento Lesão RF Pulsátil.

Passo 2: Verifique se as configurações para tratamento estão corretas.
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Passo 3: Faça todas as alterações necessárias, se necessário, antes de iniciar o
tratamento. Verifique as conexões do paciente e o posicionamento do eletrodo.

Passo 4: Pressione o botão START para iniciar o tratamento.

Se o controle automático foi selecionado:
• O Gerador irá realizar o tratamento usando os parâmetros predefinidos.

Se o controle manual foi selecionado:
• Use o botão OUTPUT CONTROL para variar a intensidade do sinal.

Permita que o tempo limite do temporizador seja “0” ou pressione o botão STOP para
finalizar o tratamento.

O pedal pode ser usado em vez dos botões START e STOP.
Para começar, pressione e segure o pedal, solte o pedal para parar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA LESÃO RF PULSÁTIL

A partir da tela de Tratamento de Lesão RF Pulsátil pressione a tecla OPÇÕES para
iniciar o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.

Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use o botão
“OUTPUT CONTROL” para substituir para os valores desejados.
Repita os passos 1 e 2 para os outros parâmetros conforme necessário.
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Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.

7.3.3 MODO DISCPLASTY TIPO 1 (IDET™)

Um cabo intermediário DiscPlasty Tipo 1 será necessário para operação correta deste modo.

DiscPlasty tipo 1 é um tratamento térmico de Anuloplastia IDETTM, controlado por software
de acordo com parâmetros previamente estabelecidos.
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As Figuras 7-18 e 7-19 exemplificam o tratamento DiscPlasty tipo 1 e as telas de
configuração. A Tabela 7-10 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos execução
(RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas de
modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Tempo inicial (s) x 15s a 30s 20s
2 Temperatura inicial (°C) x 40(°C) a 80(°C) 65(°C)
3 Rampa final (°C/min) x 0.5(°C/min) a 10(°C/min) 2(°C/min)
4 Temperatura máxima (°C) x 40°C a 95°C 90°C
5 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 16m:30s
6 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento
7 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa

Tabela 7-10

7.3.3.1 INSTRUÇÕES DE USO PARA DISCPLASTY TIPO 1

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA DISCPLASTY TIPO 1
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Passo 1: navegue com as “teclas lisas” localizadas ao lado do display de LCD
buscando a tela de tratamento DiscPlasty Tipo 1.

Passo 2: verifique se as configurações para o tratamento estão corretas. Todos os
parâmetros de tratamento estão disponíveis somente no menu de configurações.
Faça todas as mudanças necessárias, se necessário, antes de iniciar o tratamento.

Passo 3: verifique as conexões com o paciente e o posicionamento do eletrodo.

Passo 4: Pressione a tecla START para iniciar o tratamento.
O Gerador irá realizar o tratamento usando os parâmetros atuais.
Permita que o tempo limite do temporizador seja “0” ou pressione o botão STOP para
finalizar o tratamento.

O pedal pode ser usado em vez dos botões START e STOP.
Para começar, pressione e segure o pedal, solte o pedal para parar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA DISCPLASTY TIPO 1

A partir da tela de Tratamento DiscPlasty Tipo 1 pressione a tecla OPÇÕES para iniciar
o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.

Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use o botão
“OUTPUT CONTROL” para substituir para os valores desejados.
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Repita os passos 1 e 2 para os outros parâmetros conforme necessário.

Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.

7.3.4 MODO DISCPLASTY TIPO 2 (DISCTRODETM)

Um cabo intermediário DiscPlasty Tipo 2 será necessário para operação correta deste modo.

DiscPlasty tipo 2 é um tratamento térmico de Anuloplastia DISCTRODETM, controlado por
software de acordo com parâmetros previamente estabelecidos.

As Figuras 7-20 e 7-21 exemplificam o tratamento DiscPlasty tipo 2 e as telas de
configuração. A Tabela 7-11 explica os parâmetros ajustáveis durante os modos execução
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(RUN), inativo (IDLE), e Configuração (SETUP). Os valores padrões e as taxas de
modificação para os parâmetros também estão exibidos.

Parâmetros Ajustável durante Variação Padrão
Ativo Inativo Config.

1 Tempo inicial (s) x 15s a 30s 20s
2 Temperatura inicial (°C) x 40(°C) a 80(°C) 50(°C)
3 Passo (°C/2 min) x 1.0(°C/2min) a

10(°C/2min)
5(°C/2min)

4 Energia máxima (W) x 1W a 50W 25W
5 Temperatura máxima 1(°C) x 40°C a 95°C 65°C
6 Temperatura máxima 2(°C) x 37°C a 45°C 42°C
7 Cronômetro (M:S) x 30s a 30m 10:00m
8 Gráfico Apresentação visual da mudança de temperatura durante o procedimento
9 Indicador ON / OFF O indicador azul permanecerá ligado enquanto a saída de RF estiver ativa

Tabela 7-11

7.3.4.1 INSTRUÇÕES DE USO PARA DISCPLASTY TIPO 2
FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO PARA DISCPLASTY TIPO 2

Passo 1: navegue com as “teclas lisas” localizadas ao lado do display de LCD
buscando a tela de tratamento DiscPlasty Tipo 2.
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Passo 2: verifique se as configurações para o tratamento estão corretas. Todos os
parâmetros de tratamento estão disponíveis somente no menu de configurações.
Faça todas as mudanças necessárias, se necessário, antes de iniciar o tratamento.

Passo 3: verifique as conexões com o paciente e o posicionamento do eletrodo.

Passo 4: Pressione a tecla START para iniciar o tratamento.
O Gerador irá realizar o tratamento usando os parâmetros atuais.
Permita que o tempo limite do temporizador seja “0” ou pressione o botão STOP para
finalizar o tratamento.

O pedal pode ser usado em vez dos botões START e STOP.
Para começar, pressione e segure o pedal, solte o pedal para parar.

FLUXOGRAMA DE CONFIGURAÇÃO PARA DISCPLASTY TIPO 2

A partir da tela de Tratamento DiscPlasty Tipo 2 pressione a tecla OPÇÕES para iniciar
o menu de modo de configurações.

Passo 1: utilize o botão OUTPUT CONTROL encontrar o parâmetro desejado.
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Passo 2: pressione a tecla SELECT para realçar o parâmetro, e então use o botão
“OUTPUT CONTROL” para substituir para os valores desejados.
Repita os passos 1 e 2 para os outros parâmetros conforme necessário.

Passo 3: escolha uma das três opções disponíveis:
Tecla OK – mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
Tecla CANCEL – desconsidera as alterações
Tecla SAVE AS DEFAULT – salva as alterações como valores padrão para tratamento.

Nota: Todas as configurações têm efeito somente para o usuário e tratamento atuais.
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8 INSTRUÇÕES DE USO COM O ADAPTADOR MULTI-LESÃO

8.1 INTRODUÇÃO

Esta seção do Manual do Operador fornecerá explicações sobre o funcionamento do
Gerador de R.F. OWL® URF-3AP(ML) quando operado com o Adaptador
Multi-Lesão(MLA-4). A seção 8 foi planejada para explicar as telas, as especificações,
as funções, as instruções e resumirá as ilustrações das telas que serão exibidas
durante a utilização do MLA-4 conectado ao URF-3AP(ML).

O Adaptador Multi-Lesão fornece um total máximo de 50W para até 4 canais. A
potência máxima fornecida dependerá da potência total necessária para todos os 4
canais combinados. O adaptador MLA-4 está alternando a potência entre 4 canais
rapidamente, para que cada canal receba a energia de RF necessária.

8.2 INSTALAÇÃO E ENERGIZAÇÃO

Se o URF-3AP (ML) for operado com o Adaptador Multi-Lesion, certifique-se de que o
adaptador esteja instalado antes de ligar o sistema.

8.2.1 INSTALANDO O ADAPTADOR MULTI-LESÃO

Antes de ligar o sistema, conecte o Adaptador Multi-Lesion à porta identificada como
PROBE no painel frontal do gerador.

8.2.2 ESTADOS DE LED MLA-4

Cada canal no MLA-4 tem um indicador LED. O indicador LED só estará aceso se esse
canal estiver fornecendo uma estimulação ou criando uma lesão. A tabela abaixo
(Tabela 8-1) mostra os diferentes estados dos canais, dependendo da cor do LED.

STATE LED
Sem estímulo ou lesão Apagado
Estimulação (Sensorial e Motora) Verde
Lesão contínua Azul contínuo
Lesão pulsátil Azul piscando

Tabela 8-1
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8.2.3 LIGANDO O SISTEMA

Certifique-se de que o adaptador Multi-Lesion esteja instalado para operação
Multi-Lesion. Conecte o Gerador a um receptáculo aterrado (cabos de extensão e / ou
plugues de adaptador não devem ser usados). Ligue a energia usando o botão POWER
localizado no painel frontal.

Depois de ligar o Gerador, ele implementará uma tela de Autoteste com um indicador
de tempo avançado que garante a operação adequada do URF-3AP (ML). Após a
conclusão bem-sucedida da tela de autoteste, o usuário receberá uma indicação
Passada e o Gerador fará a transição automaticamente para a tela do Menu Principal.
O Gerador permanece na tela do Menu Principal até que um item de menu seja
escolhido.

8.2.4 SEPARAÇÃO DA SONDA ADEQUADA PARA LESÕES MÚLTIPLAS

O operador deve assegurar que haja espaçamento adequado entre as sondas ao
realizar múltiplas lesões de sonda para evitar que as lesões se sobreponham.
Recomenda-se um espaçamento de pelo menos 2x a ponta da sonda exposta. (Appl.
Neurophysiol. 1976-1977; 39 (2): 69-7)

8.2.5 CONEXÃO DO ELETRODO DE RETORNO

Conecte o eletrodo de retorno dispersivo inserindo o plugue no receptáculo retangular
no painel frontal do gerador marcado como REFERENCE.

8.2.6 LIGAÇÃO DO PEDAL

Conecte a mangueira pneumática do pedal à farpa no painel traseiro do Gerador.
Deslize a mangueira no filamento para criar um encaixe de fricção seguro.

8.3 USANDO A TELA PRINCIPAL

A Figura 8-1 mostra a tela principal que é apresentada ao operador na inicialização. As
seções a seguir descrevem a função de cada uma das quatro teclas disponíveis para o
usuário.

Página 47/121 Versão em Português - Revisão: 6.0 Doc. #: D055_PT_BR



MANUAL DO OPERADOR SISTEMA NTA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL®, URF-3AP(ML)

Figura 8-1

8.3.1 TECLA LISA MULTI-ESTÍMULO (1)
A “tecla lisa” MULTI-ESTIMULUS inicia a parte do estímulo do tratamento descrito na
seção 8.4.

8.3.2 TECLA LISA MULTI-LESÃO (2)
A “tecla lisa” MULTI-LESION inicia a parte da lesão do tratamento, que é detalhada na
seção 8.5.

8.3.3 TECLA LISA DE CONFIGURAÇÃO (3)
A “tecla lisa” CONFIGURAÇÃO permite que o operador entre na tela de configuração e
realize operações como a configuração da data e hora do dispositivo, o idioma de
operação do dispositivo e o nível de áudio. Uma descrição completa da tela de
configuração está disponível na seção 10.

8.3.4 TECLA LISA DE UTILIDADES (4)
A “tecla lisa” UTILITIES permite que o operador entre na tela de utilidades e realize
operações como armazenar o histórico do paciente e testar sondas. A tela de utilidades
é descrita na seção 11. As instruções para armazenar o histórico do paciente e as
sondas de teste estão disponíveis em 11.1 e 11.2, respectivamente.

8.4 MULTI-ESTÍMULO

O modo Multi-Estímulo fornece ao usuário a capacidade de realizar estimulação motora
/ sensorial em 4 canais separados.
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8.4.1 ACESSANDO A TELA MULTI-ESTÍMULO

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 no URF-3AP e pressione a tecla MULTI-STIMULUS no
menu principal ou pressione o botão STIM no painel frontal. Isto irá colocar o gerador
no modo Multi-Stimulus.

Passo 2: Para mover entre a estimulação motora e sensorial, pressione a tecla
programável Ir para Motor / Sensorial. Para identificar em qual modo de estimulação o
gerador está, consulte a seção 8.4.2

8.4.2 LEITURA DA TELA MULTI-ESTÍMULO

A tela Multi-estímulo exibe uma variedade de informações que ajudam o operador a
entender em que estado o gerador está. Quando não há nenhuma sonda conectada a
um canal no MLA-4, esse canal ficará cinza. Uma vez que uma sonda é conectada a
um canal no MLA-4, a tela para esse canal se tornará viva e ficará branca na tela do
gerador. O canal que é ampliado é o canal que será estimulado quando o botão START
for pressionado. A Figura 8-2 mostra a tela Multi-estímulo quando o usuário iniciou uma
estimulação motora. Como mostrado na figura abaixo, todas as quatro sondas estão
conectadas e o canal 3 está sendo estimulado.
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1. ETIQUETA DO TIPO DE ESTIMULAÇÃO

Esta região da tela indica se o usuário está em Estimulação Motora ou Sensorial.

2. TELA DA AMPLITUDE DO ESTÍMULO

A amplitude real de tensão / corrente que está sendo entregue ao paciente é exibida
nesta área.

3. TELA DE IMPEDÂNCIA

Exibe a impedância do canal no qual um sinal de estímulo está sendo enviado.

4. TELA DE ESTÍMULO PULSÁTIL

A freqüência de repetição e a duração dos pulsos de estímulo são exibidas nessa área.

5. INDICADOR ON / OFF

Esta região da tela indica se a estimulação foi iniciada ou não. Se tiver iniciado, será
exibido ON com um círculo amarelo intermitente. Se não iniciar, exibirá OFF sem círculo
amarelo.

6. MODO VOLTAGEM / CORRENTE

Esta região indica se o gerador está em modo de tensão ou corrente constante.

7. MARQUE A TECLA LISA

Esta tecla lisa permite ao usuário marcar a amplitude do sinal. Os últimos três valores
de amplitude marcados serão armazenados na caixa de marca (12).

8. CHAVES DE SELEÇÃO DE CANAL

Essas teclas lisas permitem que o operador selecione o canal no qual o URF-3AP (ML)
enviará um sinal de estímulo. Apenas um canal está ativo por vez e é indicado pela guia
ampliada. Pressionar as teclas ▲ ou ▼ moverá o canal ativo para o próximo em
número de sequência em malha fechada, um a um. Observe que os canais sem probes
conectados estão acinzentados e não podem ser selecionados.

9. TECLA LISA OPÇÕES

Pressionar esta tecla abre a tela de configuração de vários estímulos descrita na seção
8.4.4. Esta tela permite a configuração de todos os parâmetros de estímulo e a seleção
do modo de estímulo (tensão / corrente).

10. TECLA LISA IR PARA SENSORIAL / IR PARA MOTOR
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Pressionando a tecla macia GO TO SENSORY / MOTOR, alterna entre os modos de
estímulo sensorial e motor. Se o sistema estiver atualmente no Modo Sensorial, essa
tecla programável será rotulada como IR PARA MOTOR e vice-versa.

11. TECLA LISA SAIR

Pressionar a tecla EXIT abre o menu principal conforme descrito na seção 8.3.

12. CAIXA DE MARCAÇÃO DE EVENTOS DE ESTÍMULO

Durante o estímulo, os eventos podem ser marcados e depois recuperados. Para
marcar um evento de estímulo, pressione a tecla MARK (7). A tensão ou corrente, bem
como o tempo da marcação, são registrados. Até três eventos de estímulo por canal
podem ser armazenados em locais de memória chamados M, _M e _ _M. O M é o
evento mais recente e o _ _M o mais antigo.

Nota: As telas de estimulação podem ser identificadas com uma faixa amarela.

8.4.3 PARÂMETROS MULTI-ESTIMULOS

Há uma variedade de parâmetros que podem ser alterados dependendo se o modo de
estimulação estiver definido como sensorial / atual e se o tipo de estimulação for motor /
sensorial.

As Tabelas 8-2 e 8-3 mostram os parâmetros e os valores que podem ser alterados
para o modo de estímulo de tensão. As Tabelas 8-4 e 8-5 listam os parâmetros e os
valores que podem ser alterados para o modo de estímulo atual.

Modo de Estímulo: Voltagem

Tipo de Estimulação: Motor
Parâmetro Alcance Padrão
Voltagem Máxima (V) 0.2-10 8.0
Taxa de Pulso (Hz) 1 tiro, 1, 2, 5, 10 2
Duração do Pulso (ms) 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 1.0

Tabela 8-2
Tipo de Estimulação: Sensorial
Parâmetro Alcance Padrão
Voltagem Máxima (V) 0.2-10 2.0
Taxa de Pulso (Hz) 10, 20, 50, 100, 200 50
Duração do Pulso (ms) 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 1.0

Tabela 8-3

Modo de Estímulo: Corrente
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Tipo de Estimulação: Motor
Parâmetro Alcance Padrão
Max Current (mA) 0.2-10 8.0
Taxa de Pulso (Hz) 1 tiro, 1, 2, 5, 10 2
Duração do Pulso (ms) 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 1.0

Tabela 8-4
Tipo de Estimulação: Sensorial
Parâmetro Alcance Padrão
Max Current (mA) 0.2-10 2.0
Taxa de Pulso (Hz) 10, 20, 50, 100, 200 50
Duração do Pulso (ms) 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 1.0

Tabela 8-5

8.4.4 ALTERAR PARÂMETROS EM MULTI-ESTÍMULO

Como Estimulações Motoras e Sensoriais compartilham o mesmo menu de
configuração, existe apenas uma tela de configuração. Para acessar a tela de
configuração de Multi-Estímulos, pressione a tecla OPTIONS enquanto estiver no modo
Multi-estímulo.

A partir desta tela, todos os parâmetros de estímulo podem ser modificados. As tabelas
na seção 8.4.3 definem cada um dos parâmetros que podem ser editados na Tela de
Configuração de Estímulos Múltiplos (Figura 8-3). Ao alterar o modo de estímulo de
corrente para tensão, a lista de parâmetros que podem ser ajustados também é
alterada.

Para alterar os parâmetros no Multi-Stimulus, siga os passos abaixo:

Passo 1: No Menu Principal, pressione a tecla programável Vários Estímulos ou
pressione o botão STIM no painel frontal.

Passo 2: Pressione a tecla programável OPTIONS. Isto irá mostrar a tela de
configuração de Multi-Estímulos.

Passo 3: Use o botão OUTPUT CONTROL e delineie o parâmetro para editar, com a
caixa amarela.

Passo 4: Pressione a tecla programável SELECIONAR. Isso realçará o parâmetro e
permitirá a edição.

Passo 5: Use o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor do parâmetro e, em
seguida, pressione a tecla programável DONE. Se houver mais parâmetros a serem
editados, repita as etapas de 3 a 5.

Passo6: Depois que todos os parâmetros forem editados, pressione uma das três
opções:

          i.) Tecla OK - mantém as alterações até que o instrumento seja desligado
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          ii.) Tecla CANCELAR - descartar todas as alterações
          iii.) Salvar como padrão - salvar alterações como valores padrão para tratamento

8.4.5 INICIANDO A ESTIMULAÇÃO

1. ESTIMULAÇÃO SENSORIAL

Passo 1: Vá para o modo de estimulação sensorial.

Passo 2: Selecione o canal para estimular usando os botões ▲ / ▼. O canal que é
ampliado é o canal que será estimulado.

Passo 3: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a estimulação. A
Figura 8-4 ilustra uma Estimulação Sensorial sendo aplicada à sonda conectada ao
canal 1.

Nota: Se uma mensagem de erro for exibida, resolva esse problema antes de
pressionar o início novamente.

Passo 4: Use o botão OUTPUT CONTROL para ajustar a amplitude do sinal. Na tela, o
indicador ON / OFF mudará para ON e um círculo amarelo intermitente aparecerá. Além
disso, no MLA-4, um LED verde acenderá ao lado do canal que está sendo estimulado.

Passo 5: Para parar a estimulação, pressione o botão STOP no painel frontal. Isso irá
definir a amplitude do sinal de volta para zero.

Nota: Alterar o canal de estímulo ativo ou alternar entre estimulação sensorial/motora
retorna a amplitude do estímulo para zero.
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2. ESTIMULAÇÃO MOTORA

Passo 1: vá para a tela Estimulação motora.

Passo 2: Selecione o canal para estimular usando os botões ▲ / ▼. O canal que é
ampliado é o canal que será estimulado.

Passo 3: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a estimulação. A
Figura 8-5 ilustra uma Estimulação Motora sendo aplicada à sonda conectada ao canal
3.

Nota: Se aparecer uma mensagem de erro, resolva esse problema antes de pressionar
o início novamente.

Passo 4: Em seguida, use o botão OUTPUT CONTROL para ajustar a amplitude do
sinal. Na tela, o indicador ON / OFF mudará para ON e um círculo amarelo intermitente
aparecerá. Além disso, no MLA-4, um LED verde acenderá ao lado do canal que está
sendo estimulado.

Passo 5: Para parar a estimulação, pressione o botão STOP no painel frontal. Isso irá
definir a amplitude do sinal de volta para zero.
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Nota: Alterar o canal de estímulo ativo ou pressionar qualquer outra tecla retorna a
amplitude do estímulo para zero.

8.5 MODO DE MULTI-LESÕES

O URF-3AP + MLA-4 pode realizar 5 tipos de lesões na variedade contínua e pulsada.
Cada uma dessas lesões pode armazenar seus parâmetros únicos, que serão
discutidos na seção 8.5.1. A seção 8.6-8.10 abordará como acessar cada modo, alterar
seus parâmetros e iniciar a lesão.

8.5.1 PARÂMETROS DE LESÃO

O URF-3AP permite ao usuário alterar / armazenar parâmetros com base no tipo de
lesão. Esta seção explica os parâmetros que podem ser editados no menu de
configuração para cada tipo de lesão. A Tabela 8-6 dá uma visão geral dos vários
parâmetros que podem ser alterados dependendo se é uma lesão contínua ou pulsada.

Parâmetro Disponível no
modo Pulsátil

Disponível no
modo Contínuo

Customizável
por canal Alcance Valor

pardrão

Energia Máx. W
(por canal)

Não Sim Não 1W a 50W 50W
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Tipo de Rampa Sim Sim Não
Automático,

Manual,
Escalonado

Automático

Tempo de rampa
(disponível apenas

no modo
auto-ramp)

Não Sim Não
10s ao
tempo

Máximo
15s

Tempo de
escalonamento

(disponível apenas
no modo

escalonado)

Sim Sim Não 0s a 120s 0s

Tempo máximo Sim Sim Não 30s a 30m 2:00 mins

Temperatura
máxima para
probes RF

Sim Sim Sim 40°C a 95°C 75°C

Temperatura
máxima para

monitoramento de
canal

Sim Sim Sim 37°C a 45°C 42°C

Taxa de Pulso Sim Não Não 1Hz a 20Hz 2 Hz

Duração de Pulso Sim Não Não 5ms a 50ms 20ms

Voltagem máx. Sim Não Não 5V a 100V 50V

Variável de Pulso Sim Não Não ms, V, Hz ms

Tabela 8-6

1. POTÊNCIA MÁXIMA

A energia máxima só pode ser definida para lesões do tipo contínuo. Tem um alcance
de 1W a 50W. Por padrão, a potência máxima é ajustada para 50 W.

2. TIPOS DE RAMPA

Existem três tipos de rampa para escolher, dependendo do tipo de lesão selecionada. O
tipo de rampa indica como cada canal atingirá a temperatura máxima.
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A) TIPO DE RAMPA AUTOMÁTICA

No modo de rampa automática, o URF-3AP (ML) aumentará automaticamente a
temperatura de cada canal até a temperatura máxima no final do tempo de rampa. A
Figura 8-6 mostra a tela de tratamento para uma Lesão Contínua Monopolar com um
tipo de rampa automática. Como mostrado na figura abaixo, todos os canais começam
e atingem uma temperatura máxima de 75˚C ao mesmo tempo.

Nota: Para lesões contínuas, o tempo de rampa pode ser definido entre 10s e o tempo
máximo. Para lesões pulsadas, não há tempo de rampa definido.

B) TIPO DE RAMPA MANUAL

No modo de rampa manual, o usuário controla a temperatura desejada (indicada pela
seta preta na Figura 8-7) ajustando o botão OUTPUT CONTROL localizado no painel
frontal. A temperatura desejada permite que o gerador saiba a que temperatura cada
um dos canais deve estar. Se a temperatura alvo for maior que a temperatura atual de
cada canal, o gerador produzirá mais energia para atingir a temperatura desejada. Da
mesma forma, se a temperatura alvo for menor que a temperatura atual, o gerador irá
aliviar a energia e permitir que a temperatura caia em direção à temperatura desejada.
Este modo é benéfico se o operador exigir mais controle em termos de quão rápido /
lento eles gostariam de atingir a temperatura máxima.
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C) TIPO DE RAMPA ESCALONADA:

O início escalonado está disponível sempre que mais de uma lesão simultânea está
sendo gerada. Neste modo, a primeira lesão é iniciada enquanto as seguintes lesões
são atrasadas. O início de cada lesão seqüencial é atrasado por um tempo igual a uma
soma de “Tempo de rampa + Tempo de escalonamento”. Cada temperatura da lesão é
aumentada até atingir sua temperatura máxima pré-definida. A temperatura é mantida
no destino por um período definido como um tempo máximo de duração. Depois de
decorrido o tempo máximo de duração, a primeira lesão é terminada e, em seguida, a
próxima na ordem das lesões é terminada com atrasos predeterminados de "Tempo de
Rampa + Tempo de Escalonamento". A Figura 8-8 ilustra um tipo de lesão monopolar
alternada.

A figura 8-9 mostra como a lesão escalonada afeta o tempo total da lesão. O tempo
máximo foi definido para 1:30 min (90s), tempo de rampa 20s e tempo escalonado de
10s. Isso significa que cada canal fará uma lesão para os 90s em que os primeiros 20s
serão necessários para atingir a temperatura máxima. Além disso, como é escalonado,
cada canal não será iniciado ao mesmo tempo, em vez disso, o próximo canal será
iniciado após a conclusão do tempo de rampa e do tempo escalonado do canal anterior.
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3. TEMPO DE RAMPA

Esse é o tempo que leva o gerador para acelerar o canal até a temperatura máxima. Se
o tempo de rampa for 20s, levará 20 segundos a partir do momento em que a lesão
começar a atingir a temperatura máxima. O tempo de rampa pode ser definido como
10s a tão alto quanto o tempo máximo. O tempo de rampa padrão é de 15 segundos.

4. TEMPO DE ESCALONAMENTO

Conforme descrito na seção anterior, o tempo escalonado é a quantidade de tempo
entre o canal anterior atingindo a temperatura máxima e o próximo canal iniciando. O
tempo escalonado pode ser definido entre 0 e 120s. O tempo escalonado padrão é 0s.
Se o tempo escalonado for ajustado para 0s, o próximo canal será iniciado assim que o
canal anterior tiver completado seu tempo de rampa. Como mostrado na Figura 8-9, o
tempo escalonado é definido como 10s porque o canal 2 inicia 10 segundos após o
canal 1 atingir a temperatura máxima.

5. TEMPO MÁXIMO

O tempo máximo é o tempo que cada canal fará uma lesão. Este temporizador pode ser
definido entre 30s e 30 minutos. O tempo máximo padrão é de 2:00 min.

6. TEMPERATURA MÁXIMA

A temperatura máxima para sondas que fornecem RF pode ser ajustada entre 40 -
95˚C. A temperatura máxima padrão para a lesão contínua é de 75 °C e as lesões
pulsadas são de 42 °C.
A temperatura máxima para as sondas de monitoramento de temperatura pode ser
definida entre 37-45˚C. A temperatura máxima padrão para as sondas de
monitoramento é de 42˚C.

7. TAXA DE PULSO

A taxa pulsação determina a rapidez com que os pulsos são liberados durante uma
lesão pulsada. Isso só está disponível no tipo de lesão pulsada e pode ser definido
entre 1Hz a 20Hz. A taxa de pulso padrão é de 2 Hz.

8. DURAÇÃO DO PULSO

A duração do pulso indica a largura do pulso. Como a taxa de pulso, este parâmetro só
está disponível nos tipos de lesão pulsada e pode ser definido entre 5ms a 50ms. A
duração do pulso padrão é 20 ms.

9. TENSÃO MÁXIMA
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A tensão máxima indica a amplitude dos pulsos entregues durante as lesões pulsadas.
A tensão máxima pode ser ajustada entre 5V e 100V. A tensão máxima padrão é de
50V.

10. VARIÁVEL DE PULSO

A variável de pulso indica qual parâmetro de pulso será ajustado durante o
procedimento com pulso na ocasião em que a temperatura da sonda se aproxima da
temperatura máxima. O pulso variável pode tanto ser configurado quanto a ms (duração
do pulso), V (voltagem do pulso) ou Hz (frequência do pulso). A variável padrão é ms.

8.5.2 TIPOS DE LESÃO

O URF-3AP + MLA-4 tem 5 tipos de lesão para selecionar:

1. Lesão Monopolar
2. Monitoramento de temperatura de Lesão monopolar
3. Lesão Bipolar Dupla
4. Lesão Quadrapolar
5. Monitoramento de Temperatura de Lesão Bipolar

Cada um desses tipos de lesão tem uma variante contínua e pulsada. A Seção 8.5.3
explicará como identificar as diferenças na tela.

Para acessar a Lesão Bipolar Dupla, a Lesão Quadrapolar e a Monitoração de
Temperatura de Lesão Bipolar, a opção Bipolar deve ser ativada no menu de
configuração (consulte a seção 11).

A Tabela 8-7 descreve os diferentes ícones do modo de lesão que podem ser vistos na
tela da lesão, dependendo da lesão e do tipo de rampa.

Tipo de Lesão Ícone de Mode de
Lesão (rampa auto)

Ícone de Mode de
Lesão (rampa
escalonada)

Lesão Monopolar

Monitoramento de
Temperatura Lesão
Monopolar
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Lesão Bipolar Dupla

Lesão Quadrapolar™
N/A

Monitoramento de
Temperatura Lesão
Bipolar

N/A

Tabela 8-7

Nota: Se o tipo de rampa for manual, haverá um indicador de temperatura alvo que
substituirá o ícone do modo de lesão na tela.
Além disso, devido à natureza dos modos Quadrapolar™ e Monitoramento de
temperatura Bipolar, apenas uma lesão está sendo formada, portanto, não há opção de
escalonamento.

Cada tipo de lesão tem seu próprio menu de configuração, que será discutido nas
seções 8.6-8.10. A Tabela 8-8 descreve o ícone de configuração que será exibido
dependendo do Tipo Bipolar.

Tipo Bipolar Configuração do ícone

Bipolar Duplo

Quadrapolar™
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Monitoramento de
Temperatura Bipolar

Tabela 8-8
Nota: O ícone de configuração bipolar de monitoramento de temperatura será exibido
apenas se a sonda de monitoramento de temperatura estiver conectada a ch3 / ch4.

8.5.3 DIFERENCIANDO LESÕES CONTINUAS E PULSADAS

Como mencionado na seção anterior, cada tipo de lesão tem uma variante contínua e
pulsada. Por exemplo, há Contínua Bipolar Dupla e Pulsada Bipolar Dupla, Monopolar
Contínua e Monopolar Pulsada.

A Tabela 8-9 descreve as diferenças que o operador verá na tela, dependendo de se
estão em Lesão Contínua ou Pulsada.
A Figura 8-10 ilustra uma Lesão Bipolar Dupla Contínua e
A Figura 8-11 mostra uma Lesão Bipolar Dupla Pulsada.
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Padrão Contínuo Pulsátil
Faixa
Superior

Cor: Laranja/Vermelho
Etiqueta: RF Contínua

Cor: Azul
Etiqueta: RF Pulsada

Caixa de
pulso

N/A Tela de lesão esquerda inferior:

Tecla lisa

Tom de
áudio

Timbre mais baixo Timbre mais alto

LED de
canal
MLA-4

Luz azul sólida Luz azul piscante

Tabela 8-9

Além dos recursos acima, sempre que o usuário alterna entre as lesões Contínuas e
Pulsadas, surge uma mensagem de notificação que informa ao usuário que está
mudando de um modo para outro. A notificação ilustrada na Figura 8-12 aparece
quando se muda de pulsado para contínuo e quando se muda de contínuo para pulsado
aparecerá. Há também um atraso de tempo, então o usuário pode certamente
reconhecer o switch.
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8.6 LESÃO MONOPOLAR

Este modo cria uma lesão monopolar ao redor da ponta ativa da cânula. O MLA-4
permite a capacidade de criar até 4 lesões monopolares independentes ao mesmo
tempo. Este tipo de lesão requer que um eletrodo de caminho de retorno seja
conectado à medida que a corrente flui da ponta ativa para o bloco de retorno.

8.6.1 ACESSANDO A LESÃO MONOPOLAR

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 no URF-3AP e pressione a tecla MULTI-LESÃO no menu
principal ou pressione o botão LESÃO no painel frontal.

Passo 2: Identifique se o gerador está no modo correto.

Para fazer isso, verifique:

• Faixa superior:
o LESÃO bipolar O gerador está no modo Bipolar, pressione a tecla macia

superior que exibe, IR PARA MONOPOLAR. Isso levará o gerador para o modo
Monopolar.

o LESÃO O gerador está no modo Monopolar, agora verifique o Ícone do Modo de
Lesão.

• Ícone do Modo Lesão: Consulte a Tabela 8-7
o Ícone de lesão monopolar Continue para o passo 3.
o Ícone de Monitoramento de Temperatura Monopolar Remova os probes de

monitoramento de temperatura do MLA-4 e vá para o passo 3.

Passo 3: Verifique se o gerador está no modo contínuo ou pulsado lendo a faixa
superior. Para alternar entre os dois, pressione a tecla programável IR PARA
CONTÍNUO / PULSADO.

8.6.2 LEITURA DA TELA DE LESÃO MONOPOLAR

Dependendo se o Gerador estiver em Lesão Contínua / Pulsada ou se estiver no tipo de
rampa Automático ou Manual, a tela será um pouco diferente.

A Figura 8-14 mostra uma lesão Monopolar Contínua com o tipo de rampa Automática e
a Figura 8-15 mostra uma lesão Monopolar Pulsada com o tipo de rampa Manual.
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1. FAIXA SUPERIOR

A faixa superior permite que o operador saiba que tipo de lesão está sendo realizada. A
cor será laranja para lesão contínua ou azul para lesão pulsada. Ele também exibirá
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explicitamente RF Contínuo ou RF Pulsado. Além disso, também mencionará o tipo de
rampa. Ele exibirá AUTO para os tipos de rampa automática e escalonada ou Manual
para o tipo de rampa manual. Além disso, para lesões monopolares, ele lerá LESÃO e,
para lesões bipolares, exibirá LESÃO bipolar.

2. INDICADOR ON / OFF

O indicador on / off permite que o operador saiba se uma lesão foi iniciada ou não.
Enquanto a lesão estiver desligada, o indicador exibirá OFF e não haverá círculo
amarelo. Se a lesão estiver ativada, ela será exibida em ON com um círculo amarelo.

3. CRONÔMETRO

O temporizador informa ao usuário o tempo total que levará para que todos os canais
sejam concluídos.

4. TEMPO MÁXIMO

Este temporizador informa ao usuário o tempo total que cada canal fará uma lesão.

5. ÍCONE DO MODO DE LESÃO

O ícone do modo de lesão indicará o tipo de lesão, bem como o tipo de rampa, consulte
a Tabela 8-7 para corresponder o tipo de lesão com seu ícone. Se o tipo de rampa
estiver definido como Manual, o ícone do modo de lesão será substituído pelo Indicador
de temperatura alvo (9).

6. EXIBIÇÃO DO CANAL

Cada canal exibe seu status atual e configuração durante todo o processo de lesão. A
figura a seguir (Figura 8-16) mostra a exibição do status do canal para o canal um. As
características desta exibição de status são descritas na Tabela 8-10.
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Etiquet
a

Descrição

A Ω, a impedância entre a sonda conectada ao canal e o eletrodo de retorno
B V, a tensão RMS sendo entregue através da sonda conectada ao canal em modo contínuo.

No modo de lesão pulsada, a tensão de pico é exibida
C mA, a corrente RMS sendo fornecida pela sonda conectada ao canal no modo contínuo. No

modo de lesão pulsada, a corrente de pico é exibida.
D W, a energia AC média que está sendo fornecida através da sonda conectada ao canal.

Observe que a potência média não é exibida no modo de lesão pulsada.
E °C, temperatura da sonda de corrente. Na figura acima, a temperatura atual da sonda é de

75°C. Ao lado da temperatura atual da sonda está um gráfico que traça o histórico de
temperatura. O gráfico tem um sombreado de fundo mais escuro, enquanto a energia de RF
está sendo entregue ao paciente e um sombreamento de fundo mais claro quando não está.

Tabela 8-10

7. PARE OS CANAIS 1, 2, 3 E 4

Essas teclas macias permitem que o operador pare canais individuais durante uma
lesão.

8. PARE TUDO

A tecla de função PARAR TUDO interrompe todas as lesões e devolve o Gerador à tela
inativa. 1

9. INDICADOR DE TEMPERATURA-ALVO

A temperatura alvo permite que o gerador saiba a que temperatura todos os canais
conectados devem estar. A temperatura alvo pode ser ajustada girando o botão de
CONTROLE DE SAÍDA após pressionar Iniciar. O indicador da temperatura alvo
substituirá o Ícone do Modo de Lesão (5) se o tipo de rampa estiver definido como
Manual.

10. CAIXA DE PULSO

A caixa de pulso só será exibida para lesões pulsadas. Esta caixa mostra qual voltagem
máxima, taxa de pulso e duração do pulso são definidas para essa lesão pulsada. O
asterisco indica pulso variável.
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8.6.3 MUDANÇA DE PARÂMETROS NA LESÃO MONOPOLAR

Para alterar os parâmetros de uma lesão monopolar, siga as etapas abaixo:

Passo 1: Ir para o modo de lesão monopolar

Passo 2: pressione a tecla OPÇÕES.

Nota: Se o gerador for Monopolar Contínuo, ele irá para o menu de configuração do
Monopolar Contínuo, como mostrado na Figura 8-17. Da mesma forma, se o gerador
estiver em Pulsado Monopolar, irá para o menu de configuração Pulsado Monopolar,
conforme ilustrado na Figura 8-18.

Passo 3: Para alterar um parâmetro, gire o botão OUTPUT CONTROL para mover a
caixa amarela para o parâmetro que precisa ser alterado.

Passo 4: Uma vez que o parâmetro desejado esteja delineado, pressione a tecla
SELECT. Isso destacará o parâmetro descrito e permitirá a edição.

Passo 5: Gire o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor dos parâmetros.

Passo 6: Pressione a tecla programável DONE e repita as etapas 3-6 para outros
parâmetros.

Passo 7: Em seguida, pressione uma das três opções a seguir:

i) OK - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de lesão até que o
gerador seja desligado.

ii) SALVAR COMO PADRÃO - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de
lesão mesmo depois que o gerador for reinicializado.

iii) CANCELAR - Isso não armazenará nenhum dos parâmetros alterados e
retornará aos parâmetros salvos anteriormente.
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8.6.4 INICIANDO LESÃO MONOPOLAR

Passo 1: Vá para a tela Lesão Monopolar.

Passo 2: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a lesão. Se aparecer
uma mensagem de erro, resolva esse problema antes de pressionar o início
novamente.
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Passo 3: A lesão será iniciada e, em seguida, será interrompida automaticamente
quando o temporizador expirar. Quando o temporizador expirar, o gerador emitirá 3
bipes sonoros.

Passo 4: Para interromper a lesão antes que o temporizador expire, pressione o botão
PARAR no painel frontal ou a tecla programável PARAR TUDO, pois isso interromperá
todos os 4 canais. Para parar um único canal, pressione a tecla programável PARAR do
canal.

8.7 MONITORAMENTO DE TEMPERATURA LESÃO MONOPOLAR

Este modo pode criar uma ou duas lesões monopolares com uma ou duas sondas de
monitoramento de temperatura. Se a temperatura detectada pelas sondas de
monitoramento se aproximar de seu limiar, ela reduzirá a saída de RF nas sondas de
RF. Se a temperatura das sondas de monitoramento continuar a aumentar e atingir seu
limite, a lesão será interrompida. Este tipo de lesão requer que a (s) sonda (s) de
monitoramento de temperatura e um eletrodo de caminho de retorno sejam conectados
à medida que a corrente flui da ponta ativa para o pad de retorno.

8.7.1 ACESSANDO O MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE LESÃO MONOPOLAR

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 no URF-3AP e pressione a tecla MULTI-LESÃO no menu
principal ou pressione o botão LESÃO no painel frontal.

Passo 2: Identifique se o gerador está no modo correto.

Para fazer isso, verifique:

• Faixa superior:
o LESÃO bipolar Pressione a tecla lisa superior que exibe GO TO MONOPOLAR.

Isso levará o gerador para o modo Monopolar.
o LESÃO O gerador está no modo monopolar, verifique o ícone do modo de lesão.

• Ícone do Modo de Lesão: Agora que o gerador está no modo monopolar, verifique
o ícone do modo de lesão (Tabela 8-7).

o Ícone de lesão monopolar Insira as sondas de monitoramento de temperatura no
MLA-4. Isso levará o gerador ao modo de monitoramento de temperatura
monopolar. Continue para o passo 3.

o Ícone de Monitoramento de Temperatura Monopolar Mova para o passo 3.

Passo 3: Verifique se o gerador está no modo contínuo ou pulsado lendo a faixa
superior. Para alternar entre os dois, pressione a tecla programável IR PARA
CONTÍNUO / PULSADO.
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8.7.2 LEITURA DE TELA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE LESÃO MONOPOLAR

Dependendo se o Gerador estiver em Lesão Contínua / Pulsada ou se estiver no tipo de
rampa Automática ou Manual, a tela será um pouco diferente.

A Figura 8-19 mostra uma lesão monopolar contínua com o tipo de rampa automática e
a figura 8-20 mostra uma lesão monopolar pulsada com o tipo de rampa manual.
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1. FAIXA SUPERIOR

A faixa superior permite que o operador saiba que tipo de lesão está sendo realizada. A
cor será laranja para lesão contínua ou azul para lesão pulsada. Ele também exibirá
explicitamente RF Contínuo ou RF Pulsado. Além disso, também mencionará o tipo de
rampa. Ele exibirá AUTO para os tipos de rampa automática e escalonada ou Manual
para o tipo de rampa manual. Além disso, para lesões monopolares, ele lerá LESÃO e,
para lesões bipolares, exibirá LESÃO bipolar.

2. INDICADOR ON / OFF

O indicador on / off permite que o operador saiba se uma lesão foi iniciada ou não.
Enquanto a lesão estiver desligada, o indicador exibirá OFF e não haverá círculo
amarelo. Se a lesão estiver ativada, ela será exibida em ON com um círculo amarelo.

3. CRONÔMETRO

O temporizador informa ao usuário o tempo total que levará para que todos os canais
sejam concluídos.

4. TEMPO MÁXIMO

Este temporizador informa ao usuário o tempo total que cada canal fará uma lesão.

5. ÍCONE DO MODO DE LESÃO

O ícone do modo de lesão indicará o tipo de lesão, bem como o tipo de rampa, consulte
a Tabela 8-7 para corresponder o tipo de lesão com seu ícone. Se o tipo de rampa
estiver definido como Manual, o ícone do modo de lesão será substituído pelo Indicador
de temperatura alvo (10).

6. EXIBIÇÃO DO CANAL

Cada canal exibe seu status atual e configuração durante todo o processo de lesão. A
figura a seguir (Figura 8-21) mostra a exibição do status do canal para o canal um. As
características desta exibição de status são descritas na Tabela 8-11.
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Etiquet
a

Descrição

A Ω, a impedância entre a sonda conectada ao canal e o eletrodo de retorno
B V, a tensão RMS sendo entregue através da sonda conectada ao canal em modo contínuo.

No modo de lesão pulsada, a tensão de pico é exibida
C mA, a corrente RMS sendo fornecida pela sonda conectada ao canal no modo contínuo. No

modo de lesão pulsada, a corrente de pico é exibida.
D W, a energia AC média que está sendo fornecida através da sonda conectada ao canal.

Observe que a potência média não é exibida no modo de lesão pulsada.
E °C, temperatura da sonda de corrente. Na figura acima, a temperatura atual da sonda é de

75°C. Ao lado da temperatura atual da sonda está um gráfico que traça o histórico de
temperatura. O gráfico tem um sombreado de fundo mais escuro, enquanto a energia de RF
está sendo entregue ao paciente e um sombreamento de fundo mais claro quando não está.

Tabela 8-11

7. CANAIS DE PARADA 1, 2

Essas teclas lisas permitem que o operador pare os canais que criam a lesão.

8. EXIBIÇÃO DO CANAL DAS PROBES DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Os canais 3 e 4 monitoram apenas a temperatura e têm sua própria exibição na tela,
conforme mostrado na Figura 8-22. As características dessa exibição são explicadas na
Tabela 8-12.

Etiquet
a

Descrição

A °C, temperatura máxima para sondas de monitoramento de temperatura. Se qualquer uma
das sondas de monitoramento de temperatura ultrapassar essa temperatura máxima, a lesão
será interrompida.
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B Ω, A impedância das sondas é indicada pelo símbolo ohm. Se a impedância estiver em um
intervalo adequado, haverá um símbolo de ohm. Se a impedância não estiver em um
intervalo adequado, haverá um símbolo de ohm com um x vermelho marcado. Na imagem
acima, os canais 3 e 4 estão em alcance adequado. Se uma das impedâncias do canal de
monitoramento de temperatura for para um intervalo inadequado, a lesão será interrompida.

C °C, temperatura da sonda de corrente. A temperatura atual lida para ambas as sondas será
exibida aqui. Na imagem acima, o canal 3 lê 39˚C e o canal 4 lê 37˚C.

Tabela 8-12

9. TECLA LISA PARAR TUDO

A tecla de função PARAR TUDO interrompe todas as lesões e devolve o Gerador à tela
inativa.

10. INDICADOR DE TEMPERATURA ALVO

A temperatura alvo permite que o gerador saiba a que temperatura todos os canais
conectados que estão fornecendo RF devem estar. A temperatura alvo pode ser
ajustada girando o botão de CONTROLE DE SAÍDA após pressionar Iniciar. O indicador
da temperatura alvo substituirá o Ícone do Modo de Lesão (5) se o tipo de rampa estiver
definido como Manual.

11. CAIXA DE PULSOS

A caixa de pulso só será exibida para lesões pulsadas. Esta caixa mostra quais
voltagem máxima, taxa de pulso e duração do pulso ésão definida para uma lesão
pulsada. O asterisco indica o pulso variável

8.7.3 MUDANDO PARÂMETROS NO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA MONOPOLAR

Passo 1: Vá para o modo de lesão monopolar de monitoramento de temperatura

Passo 2: pressione a tecla OPTIONS.

Nota: Se o gerador estiver no modo Monitoramento de Temperatura Monopolar
Contínua, ele irá para o menu de configuração do Monopolar Contínuo, como mostrado
na Figura 8-23. Da mesma forma, se o gerador estiver em Pulsado Monopolar, irá para
o menu de configuração Monitoramento de Temperatura Monopolar Pulsada. como
ilustrado na Figura 8-24.

Passo 3: Para alterar um parâmetro, gire o botão OUTPUT CONTROL para mover a
caixa amarela para o parâmetro que precisa ser alterado.
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Passo 4: Uma vez que o parâmetro desejado esteja delineado, pressione a tecla
SELECT. Isso destacará o parâmetro descrito e permitirá a edição.

Passo 5: Gire o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor dos parâmetros.

Passo 6: Pressione a tecla programável DONE e repita as etapas 3-6 para outros
parâmetros.

Passo 7: Em seguida, pressione uma das três opções a seguir:

i) OK - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de lesão até que o
gerador seja desligado.

ii) SALVAR COMO PADRÃO - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de
lesão mesmo depois que o gerador for reinicializado.

iii) CANCELAR - Isso não armazenará nenhum dos parâmetros alterados e
retornará aos parâmetros salvos anteriormente.
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8.7.4 INICIANDO MONITORAÇÃO DE TEMPERATURA DE LESÃO MONOPOLAR

Passo 1: Vá para a tela Monitoramento de temperatura da lesão monopolar.

Passo 2: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a lesão. Se uma
mensagem de erro for exibida, resolva esse problema antes de pressionar o início
novamente.

Passo 3: A lesão será iniciada e, em seguida, será interrompida automaticamente
quando o temporizador expirar. Quando o temporizador expirar, o gerador emitirá 3
bipes sonoros.

Passo 4: Para interromper a lesão antes que o temporizador expire, pressione o botão
PARAR no painel frontal ou a tecla programável PARAR TUDO, pois isso interromperá
todos os canais. Para parar um único canal, pressione a tecla programável PARAR do
canal.
Nota: A Lesão parará se uma das sondas de monitoramento de temperatura exceder a
temperatura máxima ajustada.

8.8 LESÃO BIPOLAR DUPLA

Este modo pode criar uma ou duas lesões bipolares ao mesmo tempo. As lesões
bipolares só podem ser feitas entre os canais 1 e 2 ou os canais 3 e 4. Esse tipo de
lesão requer 2 ou 4 sondas e não requer um bloco de retorno.

8.8.1 ACESSANDO A LESÃO BIPOLAR DUPLA

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 ao URF-3AP e pressione a tecla MULTI-LESÃO no menu
principal ou pressione o botão LESÃO no painel frontal.

Passo 2: Identifique se o gerador está no modo correto.

Para fazer isso, verifique:

• Faixa superior:
o LESÃO Pressione a tecla lisa superior que exibe IR PARA BIPOLAR. Isso

alternará o gerador do modo monopolar para o modo bipolar e a faixa superior
exibirá agora LESÃO bipolar.

o LESÃO bipolar O gerador já está em modo bipolar, verifique o ícone do modo de
lesão.

• Ícone do Modo de Lesão: Agora que o gerador está no modo bipolar, verifique o
ícone do modo de lesão (Tabela 8-7).
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o Ícone de Monitoramento de Temperatura Bipolar Remova as sondas de
monitoramento de temperatura do MLA-4 e isso levará o gerador para o modo
Bipolar Duplo. Mover para o passo 3.

o Ícone Quadrapolar™ Pressione a tecla Opções e altere a configuração Tipo
Bipolar para Bipolar Dupla e, em seguida, vá para a etapa 3.

o Ícone Bipolar Dupla O Gerador está no modo correto, vá para o passo 3.

Passo 3: Verifique se o gerador está no modo contínuo ou pulsado lendo a faixa
superior. Para alternar entre os dois, pressione a tecla programável IR PARA
CONTÍNUO / PULSADO.

8.8.2 LEITURA DA TELA DE LESÃO BIPOLAR DUPLA

Dependendo se o Gerador estiver em Lesão Contínua / Pulsada ou se estiver no tipo de
rampa Automático ou Manual, a tela será um pouco diferente.

A Figura 8-25 mostra uma lesão monopolar contínua com o tipo de rampa automática e
a figura 8-26 mostra uma lesão monopolar pulsada com o tipo de rampa manual.
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1. FAIXA SUPERIOR

A faixa superior fornece ao operador muitas informações sobre o tipo de lesão que está
sendo realizada. A cor será laranja para lesão contínua ou azul para lesão pulsada. Ele
também exibirá explicitamente RF Contínuo ou RF Pulsado. Além disso, mencionará o
tipo de rampa. A faixa superior exibirá AUTO para os tipos de rampa automática e
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escalonada ou Manual para o tipo de rampa manual. Além disso, para lesões bipolares,
ele lerá LESÃO bipolar e, para lesões monopolares, exibirá apenas LESÃO.

2. INDICADOR ON / OFF

O indicador on / off permite que o operador saiba se uma lesão foi iniciada ou não.
Enquanto a lesão estiver desligada, o indicador exibirá OFF e não haverá círculo
amarelo. Se a lesão estiver ligada, será rotulada como ON com um círculo amarelo.

3. CRONÔMETRO

O temporizador informa ao usuário o tempo total que levará para que todos os canais
sejam concluídos.

4. TEMPO MÁXIMO

Este temporizador informa ao usuário o tempo total que cada canal fará uma lesão.

5. ÍCONE DO MODO DE LESÃO

O ícone do modo de lesão indicará o tipo de lesão, bem como o tipo de rampa, consulte
a Tabela 8-7 para o tipo de lesão correspondente com o ícone. Se estiver configurado
para o tipo de rampa manual, o ícone do modo de lesão será substituído pelo Indicador
de temperatura do alvo (9).

6. EXIBIÇÃO DE CANAIS DE SONDAS RF (BIPOLAR)

Cada par bipolar (ch 1-2 e ch 3-4) exibe seu status atual e configuração durante todo o
processo de lesão. A figura a seguir (Figura 8-27) mostra a exibição do status do canal
para um par bipolar (ch1-2). As características desta exibição de status são descritas na
Tabela 8-13.
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Etiquet
a

Description

A Ω, a impedância medida entre as duas sondas. A figura acima tem uma leitura de impedância
de 235 ohms.

B V, a tensão RMS sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. No modo de lesão
pulsada, a tensão de pico que está sendo fornecida ao par bipolar é exibida. A figura acima
mostra uma tensão RMS de 58 V.

C mA, a corrente RMS sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. No modo de lesão
pulsada, a corrente de pico é exibida. A figura acima exibe uma corrente RMS de 247mA
sendo entregue.

D W, a energia AC média sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. A figura acima
mostra uma potência AC média de 2,7 W fornecida ao par bipolar.
Observe que a potência média não é exibida no modo de lesão pulsada.

E °C, temperatura da sonda de corrente. Isso exibe a temperatura para cada canal. Na figura
acima, tanto ch1 como ch2 estão lendo uma temperatura de 75˚C

Tabela 8-13
7. PARAR CANAIS 1 + 2/3 + 4

Estas teclas lisas permitem o operador parar o par bipolar entre o canal 1-2 ou 3-4.

8. TECLA LISA PARAR TUDO

A tecla de função PARAR TUDA interrompe todas as lesões e devolve o Gerador à tela
inativa.

9. INDICADOR DE TEMPERATURA-ALVO

A temperatura alvo permite que o gerador saiba a que temperatura todos os canais
conectados devem estar. A temperatura alvo pode ser ajustada girando a saída

Botão de controle após pressionar Iniciar. O indicador da temperatura alvo substituirá o
Ícone do Modo de Lesão (5) se o tipo de rampa estiver definido como Manual.

10. CAIXA DE PULSO

A caixa de pulso só será exibida para lesões pulsadas. Esta caixa mostra qual voltagem
máxima, taxa de pulso e duração do pulso são definidas para uma lesão pulsada. O
asterisco indica o pulso variável.
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8.8.3 MUDANDO PARÂMETROS BIPOLAR DUPLO

Passo 1: Ir para o modo Lesão Bipolar Dupla

Passo 2: pressione a tecla OPÇÕES.

Nota: Se o gerador estiver no Modo Bipolar Duplo Contínuo, ele irá para o menu de
configuração do Bipolar Duplo Contínuo, conforme mostrado na Figura 8-28. Da mesma
forma, se o gerador estiver no Modo Bipolar Duplo Pulsado, ele irá para o menu de
configuração Bipolar Duplo Pulsado, conforme ilustrado na Figura 8-29.

Passo 3: Isso levará o gerador ao menu de configuração para a lesão bipolar dupla.
Para alterar um parâmetro, gire o botão OUTPUT CONTROL para mover a caixa
amarela para o parâmetro que precisa ser alterado.

Passo 4: Uma vez que o parâmetro desejado esteja delineado, pressione a tecla
SELECT. Isso destacará o parâmetro descrito e permitirá a edição.

Passo 5: Gire o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor dos parâmetros.

Passo 6: Pressione a tecla programável DONE e repita as etapas 3-6 para outros
parâmetros.

Passo 7: Em seguida, pressione uma das três opções a seguir:

i) OK - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de lesão até que o
gerador seja desligado.

ii) SALVAR COMO PADRÃO - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de
lesão mesmo depois que o gerador for reinicializado.

iii) CANCELAR - Isso não armazenará nenhum dos parâmetros alterados e
retornará aos parâmetros salvos anteriormente.
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8.8.4 INICIANDO LESÕES BIPOLARES DUPLAS

Passo 1: Vá para a tela Lesão Bipolar Dupla.

Passo 2: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a lesão. Se uma
mensagem de erro for exibida, resolva esse problema antes de pressionar o início
novamente.
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Passo 3: A lesão será iniciada e, em seguida, será interrompida automaticamente
quando o temporizador expirar. Quando o temporizador expirar, o gerador emitirá 3
bipes sonoros.

Passo 4: Para interromper a lesão antes que o temporizador expire, pressione o botão
PARAR no painel frontal ou a tecla programável PARAR TUDO, pois isso interromperá
todos os canais. Para parar um único par bipolar, pressione a tecla PARAR 1 + 2/3 + 4.

8.9 LESÕES QUADRAPOLARES™

Este modo cria uma lesão completa entre todas as quatro sondas. Este tipo de lesão
requer o uso de 4 sondas e não requer uma almofada de retorno.

8.9.1 ACESSANDO A TELA DE LESÃO QUADRAPOLAR™

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 ao URF-3AP e pressione a tecla MULTI-LESÃO no menu
principal ou pressione o botão LESÃO no painel frontal.

Passo 2: Identifique se o gerador está no modo correto.

Para fazer isso, verifique:

• Faixa superior:
o LESÃO Pressione a tecla lisa superior que exibe IR PARA BIPOLAR. Isso

alternará o gerador do modo monopolar para o modo bipolar e a faixa superior
exibirá agora LESÃO bipolar.

o LESÃO bipolar O gerador está no modo bipolar, verifique o ícone do modo de
lesão.

• Ícone Modo de Lesão: Agora que o gerador está no modo bipolar, verifique o ícone
do modo de lesão (Tabela 8-7).

o Ícone de Monitoramento de Temperatura Bipolar Remova as sondas de
monitoramento de temperatura do MLA-4. Isso levará o gerador para o modo
bipolar duplo. Em seguida, pressione a tecla Opções e altere a configuração Tipo
bipolar para Quadrapolar™ e vá para o passo 3.

o Ícone bipolar duplo Pressione a tecla Opções, altere a configuração Tipo bipolar
para Quadrapolar™ e vá para a etapa 3.

o Ícone Quadrapolar™ Mover para o passo 3.

Passo 3: Verifique se o gerador está no modo contínuo ou pulsado lendo a faixa
superior. Para alternar entre os dois, pressione a tecla programável IR PARA
CONTÍNUO / PULSADO.
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8.9.2 LEITURA DA TELA DE LESÃO QUADRAPOLAR™

Dependendo se o Gerador estiver em Lesão Contínua / Pulsada ou se estiver no tipo de
rampa Automática ou Manual, a tela será um pouco diferente.
A Figura 8-30 exibe uma lesão monopolar contínua com o tipo de rampa automática e a
figura 8-31 mostra uma lesão monopolar pulsada com o tipo de rampa manual.
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1. FAIXA SUPERIOR

A faixa superior fornece ao operador muitas informações sobre o tipo de lesão que está
sendo realizada. A cor será laranja para lesão contínua ou azul para lesão pulsada. Ele
também exibirá explicitamente RF Contínuo ou RF Pulsado. Além disso, mencionará o
tipo de rampa. O banner superior exibirá AUTO para os tipos de rampa automática e
escalonada ou Manual para o tipo de rampa manual. Além disso, para as lesões
bipolares, ele lerá LESÃO bipolar e, para as lesões monopolares, exibirá apenas
LESÃO.

2. INDICADOR ON / OFF

O indicador on / off permite que o operador saiba se uma lesão foi iniciada ou não.
Enquanto a lesão estiver desligada, o indicador exibirá OFF e não haverá círculo
amarelo. Se a lesão estiver ligada, será rotulada como ON com um círculo amarelo.

3. CRONÔMETRO

O temporizador informa ao usuário o tempo total que levará para que todos os canais
sejam concluídos.

4. TEMPO MÁXIMO

Este temporizador informa ao usuário o tempo total que cada canal fará uma lesão.

5. ÍCONE MODO DE LESÃO

O ícone do modo de lesão indicará o tipo de lesão, bem como o tipo de rampa, consulte
a seção 8.9 para o tipo de lesão correspondente com o ícone. Se estiver configurado
para o tipo de rampa manual, o ícone do modo de lesão será substituído pelo Indicador
de temperatura do alvo (8).

6. EXIBIÇÃO DO CANAL

Cada canal exibe seu status atual e configuração durante todo o processo de lesão. A
figura a seguir (Figura 8-32) mostra a exibição do status do canal para o canal um. As
características desta exibição de status são descritas na Tabela 8-14.
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Etiquet
a

Descrição

A Ω, a impedância entre a sonda conectada ao canal e o eletrodo de retorno
B V, a tensão RMS sendo entregue através da sonda conectada ao canal em modo contínuo.

No modo de lesão pulsada, a tensão de pico é exibida
C mA, a corrente RMS sendo fornecida pela sonda conectada ao canal no modo contínuo. No

modo de lesão pulsada, a corrente de pico é exibida.
D W, a energia AC média que está sendo fornecida através da sonda conectada ao canal.

Observe que a potência média não é exibida no modo de lesão pulsada.
E °C, temperatura da sonda de corrente. Na figura acima, a temperatura atual da sonda é de

75°C. Ao lado da temperatura atual da sonda está um gráfico que traça o histórico de
temperatura. O gráfico tem um sombreado de fundo mais escuro enquanto a energia de RF
está sendo entregue ao paciente, e um sombreamento de fundo mais claro quando não está.

Tabela 8-14

7. TECLA LISA PARAR TUDO

A tecla de função PARAR TUDA interrompe todas as lesões e devolve o Gerador à tela
inativa.

8. INDICADOR DE TEMPERATURA-ALVO

A temperatura alvo permite que o gerador saiba a que temperatura todos os canais
conectados que estão fornecendo RF devem estar. A temperatura alvo pode ser
ajustada girando o botão de CONTROLE DE SAÍDA após pressionar Iniciar. O indicador
da temperatura alvo substituirá o Ícone do Modo de Lesão (5) se o tipo de rampa estiver
definido como Manual.

9. CAIXA DE PULSO

A caixa de pulso só será exibida para lesões pulsadas. Esta caixa mostra qual voltagem
máxima, taxa de pulso e duração do pulso são definidas para uma lesão pulsada. O
asterisco indica o pulso variável.
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8.9.3 MUDANÇA PARÂMETROS PARA QUADRAPOLAR™

Passo 1: Ir para o Modo de Lesão Quadrapolar™

Passo 2: pressione a tecla OPTIONS.

Nota: Se o gerador estiver no Modo Quadrapolar™ Contínuo, ele irá para o menu de
configuração para Quadrapolar™ Contínuo como mostrado na Figura 8-33. Da mesma
forma, se o gerador estiver em Pulsado Quadrapolar™, ele irá para o menu de
configuração para Pulsado Quadrapolar™ como ilustrado na Figura 8-34.

Passo 3: Isso levará o gerador ao menu de configuração da lesão Quadrapolar™. Para
alterar um parâmetro, gire o botão OUTPUT CONTROL para mover a caixa amarela
para o parâmetro que precisa ser alterado.

Passo 4: Uma vez que o parâmetro desejado esteja delineado, pressione a tecla
SELECT. Isso destacará o parâmetro descrito e permitirá a edição.

Passo 5: Gire o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor dos parâmetros.

Passo 6: Pressione a tecla programável DONE e repita as etapas 3-6 para outros
parâmetros.

Passo 7: Em seguida, pressione uma das três opções a seguir:

i) OK - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de lesão até que o
gerador seja desligado.

ii) SALVAR COMO PADRÃO - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de
lesão mesmo depois que o gerador for reinicializado.

iii) CANCELAR - Isso não armazenará nenhum dos parâmetros alterados e
retornará aos parâmetros salvos anteriormente.
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8.9.4 INICIANDO LESÃO QUADRAPOLAR™

Passo 1: Ir para a tela Lesão Quadrapolar™.

Passo 2: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a lesão. Se aparecer
uma mensagem de erro, resolva esse problema antes de pressionar o início
novamente.

Passo 3: A lesão será iniciada e, em seguida, será interrompida automaticamente
quando o temporizador expirar. Quando o temporizador expirar, o gerador emitirá 3
bipes sonoros.
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Passo 4: Para interromper a lesão antes que o temporizador expire, pressione o botão
PARAR no painel frontal ou a tecla programável PARAR TUDO, pois isso interromperá
todos os canais.

8.10 MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE LESÃO BIPOLAR

Este modo cria uma lesão bipolar com uma ou duas sondas de monitoramento de
temperatura. Se a temperatura detectada pelas sondas de monitoramento se aproxima
de seu limiar, ela irá reduzir a saída de RF nas sondas de RF. Se a temperatura das
sondas de monitoramento continuar a subir e atingir seu limite, a lesão será
interrompida. Este tipo de lesão requer que a (s) sonda (s) de monitoramento de
temperatura seja conectada ao MLA-4.

8.10.1 ACESSANDO A TELA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE LESÃO
BIPOLAR

Para acessar este modo:

Passo 1: Conecte o MLA-4 ao URF-3AP e pressione a tecla MULTI-LESÃO no menu
principal ou pressione o botão LESÃO no painel frontal.

Passo 2: Vá para o modo de monitoramento de temperatura Bipolar.

Para fazer isso, verifique:

• Faixa superior:
o LESÃO Pressione a tecla lisa superior que exibe IR PARA BIPOLAR. Isso

alternará o gerador do modo monopolar para o modo bipolar e a faixa superior
exibirá agora LESÃO bipolar.

o LESÃO bipolar O gerador está em bipolar, verifique o ícone do modo de lesão.

• Ícone do Modo de Lesão: Agora que o gerador está no modo bipolar, verifique o
ícone do modo de lesão (Tabela 8-7).

o Ícone Bipolar Duplo Continue para o passo 3.
o Ícone Monitoramento da Temperatura Bipolar Continue para o passo 4.
o Ícone Quadrapolar™ Pressione a tecla OPTIONS e mude o Tipo Bipolar para

Bipolar Duplo e vá para o passo 3.

Passo 3: Quando o gerador estiver no modo Bipolar Duplo, conecte as sondas de
monitoramento de temperatura e o gerador irá para o modo Bipolar de Monitoramento
de Temperatura.
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Passo 4: Verifique se o gerador está no modo contínuo ou pulsado lendo a faixa
superior. Para alternar entre os dois, pressione a tecla programável IR PARA
CONTÍNUO / PULSADO.

8.10.2 LEITURA DA TELA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE LESÃO
BIPOLAR

Dependendo se o Gerador estiver em Lesão Contínua / Pulsada ou se estiver no tipo de
rampa Automática ou Manual, a tela será um pouco diferente.

A Figura 8-35 exibe um de monitoramento de temperatura bipolar contínua com o tipo
de rampa automática e a Figura 8-36 exibe uma lesão bipolar de monitoramento de
temperatura pulsada com o tipo de rampa manual.
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1. FAIXA SUPERIOR

A faixa superior fornece ao operador muitas informações sobre o tipo de lesão que está
sendo realizada. A cor será laranja para lesão contínua ou azul para lesão pulsada. Ele
também exibirá explicitamente RF Contínuo ou RF Pulsado. Além disso, mencionará o
tipo de rampa. O banner superior exibirá AUTO para os tipos de rampa automática e
escalonada ou Manual para o tipo de rampa manual. Além disso, para as lesões
bipolares, ele lerá LESÃO bipolar e, para as lesões monopolares, exibirá apenas
LESÃO.

2. INDICADOR ON / OFF

O indicador on / off permite que o operador saiba se uma lesão foi iniciada ou não.
Enquanto a lesão estiver desligada, o indicador exibirá OFF e não haverá círculo
amarelo. Se a lesão estiver ligada, será rotulada como ON com um círculo amarelo.

3. CRONÔMETRO

O temporizador informa ao usuário o tempo total que levará para que todos os canais
sejam concluídos.

4. TEMPO MÁXIMO

Este temporizador informa ao usuário o tempo total que cada canal fará uma lesão.
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5. ÍCONE MODO DE LESÃO

O ícone do modo de lesão indicará o tipo de lesão, bem como o tipo de rampa, consulte
a seção 8.9 para o tipo de lesão correspondente com o ícone. Se estiver configurado
para o tipo de rampa manual, o ícone do modo de lesão será substituído pelo Indicador
de temperatura do alvo (10).

6. EXIBIÇÃO DE CANAIS DE RF DAS PROBES

Cada canal exibe seu status atual e configuração durante todo o processo de lesão. A
figura a seguir (Figura 8-37) mostra a exibição do status do canal para o canal um. As
características desta exibição de status são descritas na Tabela 8-15.

Etiquet
a

Descrição

A Ω, a impedância medida entre as duas sondas. A figura acima tem uma leitura de impedância
de 235 ohms.

B V, a tensão RMS sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. No modo de lesão
pulsada, a tensão de pico que está sendo fornecida ao par bipolar é exibida. A figura acima
exibe uma tensão RMS de 58 V.

C mA, a corrente RMS sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. No modo de lesão
pulsada, a corrente de pico é exibida. A figura acima exibe uma corrente RMS de 247mA
sendo entregue.

D W, a energia AC média sendo entregue ao par bipolar em modo contínuo. A figura acima
mostra uma potência AC média de 2,7 W fornecida ao par bipolar.
Observe que a potência média não é exibida no modo de lesão pulsada.

E ºC, temperatura da sonda de corrente. Isso exibe a temperatura para cada canal. Na figura
acima, tanto ch1 como ch2 estão lendo uma temperatura de 75˚C

Tabela 8-15

7. PARAR CANAIS 1 + 2

Esta tecla lisa permite ao operador parar a lesão que está sendo criada entre os canais
1 e 2.
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8. EXIBIÇÃO DO CANAL DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DAS PROBES

Os canais 3 e 4 monitoram apenas a temperatura e têm sua própria exibição na tela,
conforme mostrado na Figura 8-38. As características dessa exibição são explicadas na
Tabela 8-16

Etiquet
a

Descrição

A °C, temperatura máxima para sondas de monitoramento de temperatura. Se qualquer uma
das sondas de monitoramento de temperatura ultrapassar essa temperatura máxima, a lesão
será interrompida.

B Ω, A impedância das sondas é indicada pelo símbolo ohm. Se a impedância estiver em um
intervalo adequado, haverá um símbolo de ohm. Se a impedância não estiver em um
intervalo adequado, haverá um símbolo ohm com um x vermelho marcado. Na imagem
acima, os canais 3 e 4 estão em alcance adequado. Se uma das impedâncias do canal de
monitoramento de temperatura for para um intervalo inadequado, a lesão será interrompida.

C °C, temperatura da sonda de corrente. A temperatura atual lida para ambas as sondas será
exibida aqui. Na imagem acima, o canal 3 lê 39˚C e o canal 4 lê 37˚C

Tabela 8-16
9. TECLA LISA PARAR TUDO

A tecla de função PARAR TUDO interrompe todas as lesões e devolve o Gerador à tela
inativa.

10. INDICADOR DE TEMPERATURA-ALVO

O indicador da temperatura alvo substituirá o Ícone do Modo de Lesão (5) somente se o
tipo de rampa estiver definido como Manual. Essa temperatura pode ser ajustada
girando o botão OUTPUT CONTROL. A temperatura alvo é a temperatura em que
todos os quatro canais se moverão em direção ao início da lesão.

11. CAIXA DE PULSOS
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A caixa de pulso só será exibida para lesões pulsadas. Esta caixa mostra qual voltagem
máxima, taxa de pulso e duração do pulso são definidas para uma lesão pulsada. O
asterisco indica o pulso variável.

8.10.3 MUDANÇA DE PARÂMETROS PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DE
LESÃO BIPOLAR

Passo 1: Vá para o modo de monitoramento de temperatura bipolar

Passo 2: pressione a tecla OPTIONS.

Nota: Se o gerador estiver no Modo de Monitoramento de Temperatura Bipolar
Contínuo, ele irá para o menu de configuração para Monitoramento de Temperatura
Bipolar Contínuo, como mostrado na Figura 8-39. Da mesma forma, se o gerador
estiver em Monitoramento de Temperatura Bipolar Pulsada, ele irá para o menu de
configuração para monitoramento de temperatura bipolar pulsada, conforme ilustrado
na Figura 8-40.

Passo 3: Isso levará o gerador ao menu de configuração de monitoramento de
temperatura de lesão bipolar. Para alterar um parâmetro, gire o botão OUTPUT
CONTROL para mover a caixa amarela para o parâmetro que precisa ser alterado.

Passo 4: Uma vez que o parâmetro desejado esteja delineado, pressione a tecla
SELECT. Isso destacará o parâmetro descrito e permitirá a edição.

Passo 5: Gire o botão OUTPUT CONTROL para alterar o valor dos parâmetros.

Passo 6: Pressione a tecla programável DONE e repita as etapas 3-6 para outros
parâmetros.

Passo 7: Em seguida, pressione uma das três opções a seguir:

i) OK - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de lesão até que o
gerador seja desligado.

ii) SALVAR COMO PADRÃO - Isso armazenará esses parâmetros para esse tipo de
lesão mesmo depois que o gerador for reinicializado.

iii) CANCELAR - Isso não armazenará nenhum dos parâmetros alterados e
retornará aos parâmetros salvos anteriormente.
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8.10.4 Iniciando Monitoramento de Temperatura de Lesões
Bipolares

Passo 1: Vá para a tela Lesão bipolar de monitoramento de temperatura.

Passo 2: Pressione o botão START no painel frontal para iniciar a lesão. Se aparecer
uma mensagem de erro, resolva o problema antes de pressionar o início novamente.

Passo 3: A lesão será iniciada e, em seguida, será interrompida automaticamente
quando o temporizador expirar. Quando o temporizador expirar, o gerador emitirá 3
bipes sonoros.
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Passo 4: Para interromper a lesão antes que o temporizador expire, pressione o botão
PARAR no painel frontal ou a tecla programável PARAR 1 + 2 / PARAR TUDO, pois isso
interromperá todos os canais.

Nota: A lesão parará se uma das sondas de monitoramento de temperatura exceder a
temperatura máxima definida.

9 Mensagens de Erro e Advertências

9.1 Mensagens Gerais de Advertência

O URF-3AP (ML) fornece ao usuário mensagens de erro, aviso e informações. As
mensagens são acionadas por várias condições e exigem ações específicas do usuário.
As mensagens aparecem na tela descrevendo a condição que causou a mensagem e a
ação que deve corrigi-la.

Página 97/121 Versão em Português - Revisão: 6.0 Doc. #: D055_PT_BR



MANUAL DO OPERADOR SISTEMA NTA DE RADIOFREQUÊNCIA OWL®, URF-3AP(ML)

9.2 Mensagens de Advertência Específicas de Lesões Múltiplas

Além das mensagens gerais de advertência exibidas durante a operação de sonda
única, o adaptador multi-lesão fornece mensagens de erro e aviso específicas do canal.
Quando ocorre um erro específico do canal, a lesão é interrompida no canal com o
problema e continua em todos os outros canais que não apresentam uma condição de
erro. A Figura 9-1 abaixo mostra um exemplo de uma mensagem de erro específica do
canal, indicando que a energia de RF não está mais sendo entregue ao canal 2, pois a
impedância está acima do limite de segurança definido.

10 Usando a Tela de Configuração

A Figura 10-1 abaixo mostra a tela de configuração que consiste em uma lista de
parâmetros que podem ser editados usando o botão OUTPUT CONTROL. As opções
disponíveis e os valores padrão estão detalhados na Tabela 10-1.
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Nome do Campo Função Padrão
1 Usuário atual ● Para ALTERAR o usuário, pressione SELECIONAR e, em

seguida, alterne os usuários girando o botão OUTPUT
CONTROL.

● Para EDITAR usuário, pressione EDITAR. A tela “Editar
usuário” será exibida, conforme mostrado na Figura 10-2:
tela Editar usuário
(A senha pode ser requerida, veja a Figura 10-4: Tela de
entrada de senha)

“Usuário
Padrão”

2 Carregar
padrões de
fábrica

● Carregar usuário atual com parâmetros padrão de fábrica N/A

3 Adicionar usuário ● Permite a entrada de até 5 novos usuários
● Ao selecionar a guia ADD à direita da tela, o URF-3AP (ML)

exibirá a tela adicionar usuário mostrada na Figura 10-3: Tela
Add User

N/A

4 Deletar usuário ● Qualquer usuário pode ser deletado. (Não irá deletar o ultimo
usuário)

N/A

5 Nível do áudio ● Configuração do nível do áudio. Alcance de 0-50 30
6 Impedância

audível
● Resposta de áudio relacionada à impedância. Freqüência de

áudio diretamente relacionada à impedância medida
“OFF”

7-10 Mês, ano, dia,
hora, minuto

● Permite que o usuário configure a data e hora do sistema Data e hora
atual

11 Idioma ● Permite que o usuário selecione o idioma no qual os menus e
mensagens serão exibidos.

Inglês

12 Bipolar ● Permite que o usuário habilite ou desabilite os modos
bipolares.

Desabilitad
o

Tabela 10-1
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11 Usando as Telas UTILITÁRIOS

A Figura 11-1, exemplifica as opções da tela utilitário. A Tabela 11-1 explica cada
função. O menu Utilitários oferece ao usuário dois recursos, HISTÓRICO e TESTE DE
PROBE.

Especificação Função
1 HISTÓRICO ● Permite que o usuário carregue detalhes da

operação anterior.
● Veja a Figura 11-2

2 TESTE DE PROBE
ou
TESTE DE PROBE 4

● Permite ao usuário testar o sensor de
temperatura / sonda de RF OWL para determinar
a funcionalidade correta.

● Veja as Figuras 11-3 e 11-4
Tabela 11-1
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11.1 Usando a Função HISTÓRICO

O menu HISTÓRICO permite ao usuário salvar dados procedurais em um cartão de
memória Flash.

Figura 11-2: Tela Histórico exemplifica a tela HISTÓRICO.

Para salvar dados em mídia externa, conecte o pen drive USB no soquete no painel
traseiro e selecione: SALVAR ÚLTIMO ou SALVAR TODOS. A opção SALVAR ÚLTIMO
permite que o usuário carregue todos os dados do último paciente a ser operado. A
opção SALVAR TUDO permite que o usuário carregue até 127 das operações mais
recentes realizadas usando o dispositivo.

O menu HISTÓRICO também fornece ao usuário a capacidade de identificar cada
paciente pelo nome ou outro ID. Ao pressionar NOVO PACIENTE, um novo nome de
paciente será criado automaticamente. Esse recurso oferece ao usuário a capacidade
de diferenciar os dados armazenados dos pacientes anteriores, enquanto permite ao
usuário a flexibilidade de editar o nome do paciente usando o recurso EDITAR NOME.
Em adição, o histórico de dados pode ser apagado do sistema ao pressionar a tecla
ERASE RECORDS. Isso irá deletar todos os dados históricos armazenados no sistema.

Tela HISTÓRICO
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11.2 Teste de Probe

O recurso de teste do probe (sonda) é projetado para testar a funcionalidade de probes
reutilizáveis. Ele testará o sensor da sonda e a continuidade da sonda e do cabo. Para
acessar este modo, pressione a tecla de função UTILITÁRIOS no menu principal. Em
seguida, pressione a tecla programável PROBE TEST / 4 PROBE PROBE. A opção 4
PROBE TEST só aparecerá se o MLA-4 estiver conectado.

Para manter a esterilidade da sonda, use um adaptador de teste de sonda DIROS
estéril durante o teste.

11.2.1Instruções para Usar o TESTE DE PROBE

Passo 1: insira o adaptador de teste na porta Test Probe no URF-3AP. Vá para o modo
Teste de Sonda, que pode ser acessado na tela UTILITÁRIOS.

Passo 2: Aguarde alguns instantes para que o gerador aqueça a temperatura interna
de referência. Quando a temperatura de referência atingir 60 °C, ele solicitará que o
usuário insira a sonda.

Passo 3: insira a probe no adaptador e verifique se ela está totalmente inserida. O teste
será iniciado automaticamente assim que a sonda for inserida.

Passo 4: Quando o cronômetro estiver concluído, as mensagens PASSED ou FAILED
aparecerão de acordo com o resultado do teste.

Passo 5: Para testar novamente uma sonda, pressione a tecla TEST ou TEST AGAIN
para testar novamente a sonda.

Nota: Se não houver MLA-4 conectado, a tela de teste da sonda aparecerá como na
Figura 11-3. Se houver um MLA-4 conectado, a tela de teste da sonda exibirá a Figura
11-4.

Se o MLA-4 estiver sendo usado, o URF-3AP (ML) e o MLA-4 identificam
automaticamente qual sonda está sendo testada e destacam-na em um gráfico na tela.
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12 Especificações
ESPECIFICAÇÕES PARA O SISTEMA MULTI-LESÃO URF-3AP(ML) SEM MLA-4

Impedância
Alcance
(Constantemente Medindo a Impedância
Biológica)

0 a 5000Ω

Estimulação

Taxa de Repetição de Pulso Um tiro, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200Hz

Duração do Pulso 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3ms
Modo de Voltagem Constante 0 – 10V
Modo de Corrente Constante 0 – 10mA
Formato do Pulso Retangular.

Bifásico balanceado, com pulso líder negativo.
Gerador de Lesão RF

Energia 0 – 50W
Frequência 480kHz
Voltagem RF
Corrente de RF

0-150V
0 - 0.7A

Modo RF Convencional Contínuo
Mode RF Pulsada 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20Hz

5, 10, 20, 30, 50ms
Lesionamento Bipolar / DiscPlasty IDET®, DiscTRODE®

Montada abrangendo Sonda RF / Temperatura, Energia, e Cabo Teste
Monitor de Temperatura de Canal Duplo

Dispositivo Termistor e/ou par termoelétrico
Alcance 20 – 110ºC
Controle de Temperatura Automático e Manual
Timer

Alcance do Timer 0 a 30 minutos
Saída/Entrada

Tela VGA Colorido, USB, Ethernet, Pedal
Voltagem Operante

100VAC a 240VAC, 50 – 60Hz
Todos os acessórios ativos na taxa de 150V rms
Características Físicas
Cabine Alumínio de calibre leve, tinta de revestimento em pó

esbranquiçado
Dimensão 6" (15cm) altura x 14" (35cm) largura x 15" (38cm)

profundidade
Peso 17lbs (7,5kg)
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Precisão
± 10% salvo indicação do contrário

ESPECIFICAÇÕES PARA O SISTEMA MULTI-LESÃO URF-3AP(ML) COM MLA-4

Impedância
Alcance
(Constantemente Medindo a Impedância Biológica)

0 a 5000Ω

Partes em Contato com o Paciente
Todas as Probes Diros
Todas as Cânulas Diros
Almofadas GD Diros
Estimulação
Taxa de Repetição de Pulso Um tiro, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200Hz
Duração do Pulso 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3ms
Modo de Voltagem Constante 0 – 10V
Modo de Corrente Constante 0 – 10mA
Formato do Pulso Retangular.

Bifásico balanceado, com pulso líder negativo.
Gerador de Lesão RF Número de Canais RF Simultâneos: 4

Energia 0 – 50W
Frequência 480kHz
Voltagem RF
Corrente de RF

0-150V rms
0 - 0.7A

Modo RF Convencional Contínuo
Mode RF Pulsada 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20Hz

5, 10, 20, 30, 50ms
Lesionamento Bipolar / DiscPlasty IDET®, DiscTRODE®

Montada abrangendo Sonda RF / Temperatura, Energia, e Cabo Teste

Monitor de Temperatura de Canal Duplo
Dispositivo Termistor e/ou par termoelétrico
Alcance 20 – 110ºC
Controle de Temperatura Automático e Manual
Timer

Alcance do Timer 0 a 30 minutes
Saída/Entrada
Tela VGA Colorido, USB, Ethernet, Pedal
Voltagem Operante
100VAC a 240VAC, 50 – 60Hz
Todos os acessórios ativos na taxa de 150V rms
Características Físicas

Gerador URF-3AP(ML) Adaptador Multi-Lesão MLA-4
Cabine Alumínio de calibre leve, tinta de

revestimento em pó esbranquiçado
Plástico moldado elíptico, Cinaz V94-0

Dimensão 6" (15cm) altura x 14" (35cm) largura x
15" (38cm) profundidade

2" (5cm) altura x 7.5" (18cm) largura x
4" (10cm) profundidade

Peso 17lbs (7,5kg)
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Precisão
± 10% salvo indicação do contrário
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13 Símbolos de Rotulagem

SÍMBOLO NOME DO SÍMBOLO SIGNIFICADO/DESCRIÇÃO/USO

POWER POWER ON/ POWER OFF

--- CORRENTE ALTERNADA (AC)

ATENÇÃO ATENÇÃO, CONSULTE DOCUMENTOS ACOMPANHANTES

--- VERIFIQUE O MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE USO.

F --- ELETRODO NEUTRO ISOLADO DA TERRA À ALTA FREQUÊNCIA

♥ --- PEÇAS APLICADAS DO TIPO CF

TEMPO EXIBIÇÃO DO TEMPO REMANESCENTE, TEMPO PROGRAMÁVEL

CONTROLE DE SAÍDA VARIABILIDADE

START
(ON) “ON” PARA UMA PARTE DO EQUIPAMENTO

STOP
(OFF) “OFF” PARA UMA PARTE DO EQUIPAMENTO

STIM.
NEGATIVO – PULSOS EM ANDAMENTO

TEMPERATURA TEMPERATURA

MÁX. °C LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA
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ELETRODO ELETRODO ATIVO

REFERÊNCIA ELETRODO DE RETORNO

--- RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE

CONEXÃO DE
ATERRAMENTO
EQUIPOTENCIAL ESTE CONECTOR ESTÁ ANEXADO AO CHASSI / TERRA. DESTINA-SE

À LIGAÇÃO DE ATERRAMENTO DE REFERÊNCIA EM AMBIENTES
ONDE É UTILIZADO O CABOS DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL.

MARCAÇÃO CE ESTE PRODUTO CUMPRE A DIRECTIVA 93/42 / CEE E PODE SER
COMERCIALIZADO LEGALMENTE NOS DIVERSOS PAÍSES DA UE.
TODOS OS REQUISITOS DA PRESENTE DIRETIVA FORAM
CONSIDERADOS E O PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS
ESSENCIAIS.

---
FABRICANTE

---
REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPÉIA

---
ATENÇÃO: ELETRICIDADE;  RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

---
PEDAL

---
PORTA USB

---
REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPÉIA

---
DATA DE FABRICAÇÃO

---
CÓDIGO DE REFERÊNCIA/CATÁLOGO

---
NÚMERO DE SÉRIE

--- MANTENHA SECO

--- PRESSÃO ATMOSFÉRICA
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--- FRÁGIL

--- MANTER AO ABRIGO DO SOL

--- UMIDADE RELATIVA

--- NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

14 Condições ambientais

14.1 Condições de Transporte e Armazenamento
Temperatura: 0-50 ºC

Umidade Relativa: 15-80% RH sem condensação

Pressão atmosférica: 500-1060 hPa

14.2 Condições de Operação
Temperatura: 10-40 ºC

Umidade Relativa: 15-80% RH sem condensação

Pressão atmosférica: 500-1060 hPa

Se a unidade estiver fora da faixa de operação, ela deve ser gradualmente devolvida à
faixa ambiental de operação e deve ser estabilizada por pelo menos uma hora antes do
uso.

15 Compliance

15.1 Classificações
EQUIPAMENTO CLASSE I ME, alimentado externamente com cabo destacável
Tipo CF - peças aplicadas pelo paciente
IPX0 - Classificação da proteção de ingresso
Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 3-1,5 A
Saída RF: 0-150 V, 0-50 W, 480 kHz
Destinado a uso contínuo em ambientes de grau 2 de poluição seca.

15.2 Marcação CE
O sistema URF-3AP (ML) ostenta a marca CE “CE-0413”, organismo notificador
Intertek, que indica a sua conformidade com as disposições da Diretiva do Conselho
93/42/CEE, relativa a dispositivos médicos e preenche os requisitos essenciais desta
diretiva.
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Qualquer outra (s) diretiva (s) e todas as normas a que o produto esteja em
conformidade estão listadas nas informações gerais do manual do operador do produto
que se segue a esta página.

O país de fabricação pode ser encontrado na rotulagem do equipamento.

A segurança e a eficácia deste dispositivo foram verificadas em dispositivos distribuídos
anteriormente. Embora todos os padrões aplicáveis   aos dispositivos atualmente
comercializados possam não ser apropriados para dispositivos anteriores (ou seja,
padrões de compatibilidade eletromagnética), este dispositivo não prejudicará o uso
seguro e eficaz dos dispositivos anteriormente distribuídos.

15.3 Compliance Eletromagnética

15.3.1 Informações Gerais
O equipamento médico elétrico precisa de precauções especiais em relação à
compatibilidade eletromagnética (EMC) e precisa ser instalado e colocado em operação
de acordo com as informações de EMC fornecidas. Este produto destina-se ao uso em
ambientes eletromagnéticos, conforme especificado.

a. O usuário final deste produto deve assegurar que ele seja usado no ambiente de
acordo com os níveis característicos de um ambiente comercial ou hospitalar típico e
NÃO usado em um ambiente como:

i. Perto de equipamentos portáteis e móveis de RF.

ii. Perto de equipamento cirúrgico ativo de alta frequência e a sala protegida de RF
de um Equipamento ME para imagem de ressonância magnética, onde a
intensidade dos distúrbios EM é alta.

b. Equipamentos de comunicação de freqüência de rádio (RF) portáteis e móveis,
incluindo antenas, podem afetar o desempenho deste equipamento. Para as distâncias
mínimas de separação recomendadas, siga a tabela na seção 15.3.6, onde as
distâncias especificadas são aplicáveis   a qualquer parte do equipamento, incluindo os
cabos e outros acessórios especificados pela Diros Technology Inc.

c. Todos os cabos e acessórios conectados ao dispositivo devem ser certificados para
os respectivos padrões IEC. Além disso, todas as configurações devem estar em
conformidade com as recomendações do Diros. Use somente cabos e acessórios
recomendados e fabricados pela Diros Technology Inc.. Qualquer pessoa que conecte
equipamento adicional à entrada de sinal ou à saída de sinal, configura um sistema
médico e, portanto, é responsável por o sistema estar em conformidade com os
requisitos dos padrões.
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d. As características deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em um ambiente residencial
(para o qual o CISPR 11 classe B é normalmente necessário), este equipamento pode
não oferecer proteção adequada aos serviços de comunicação por radiofreqüência. O
usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como:

● Reorientar ou realocar o dispositivo receptor.

● Aumentar a separação entre o equipamento.

● Conectar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele ao qual
o (s) outro (s) dispositivo (s) estão conectados.

● Não usar acessórios e cabos que não sejam os especificados e vendidos pelo
fabricante. Não fazer isso pode resultar no aumento de emissões ou diminuição

da imunidade do sistema URF-3AP (ML).

● O sistema URF-3AP (ML) não deve ser usado adjacente a ou empilhado com
outro equipamento, e se for necessário o uso adjacente ou empilhado, o
sistema URF-3AP (ML) deve ser observado para verificar a operação normal na
configuração em que será usado.

● O uso de telefones portáteis ou outro equipamento que emita
radiofrequência (RF) próximo ao sistema pode causar uma operação inesperada
ou adversa.

● Consulte o fabricante ou o técnico de serviço de campo para obter ajuda.

Alterações ou modificações neste sistema não expressamente aprovadas pela Diros
Technology Inc. podem causar problemas de EMC com este ou outro equipamento.
Este sistema foi projetado e testado para estar em conformidade com os regulamentos
aplicáveis relativos à EMC e deve ser instalado e colocado em funcionamento de
acordo com as informações da EMC estabelecidas neste suplemento.

15.3.2 Segurança Básica e Desempenho Essencial

A operação do URF-3AP não deve causar incêndio, queimaduras, choques, riscos
mecânicos ou distúrbios eletromagnéticos para seu uso pretendido e ambientes.

Quando sujeito a perturbações de EM, o equipamento não deve ser danificado.
Nenhuma perda de desempenho ou perda / corrupção de qualquer configuração é
permitida. Degradação Temporária durante o evento, será auto-recuperável. Os limites
de potência e temperatura não devem exceder a tolerância reivindicada de +/- 10%.
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15.3.3 Classe de Emissão e Conformidade  de Grupo

Orientação e declaração do fabricante

O URF-3AP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do
URF-3AP deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de emissões Compliance Ambiente Eletromagnético - recomendações

Emissões de RF
(irradiada)
CISPR 11

Grupo 1
O equipamento usa energia de RF apenas para sua função interna.
Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente
não causarão interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF
(conduzida)
CISPR 11

Classe A O equipamento é adequado para uso em todos os
estabelecimentos que não sejam domésticos e aqueles diretamente
conectados à rede pública de fornecimento de energia de baixa
tensão que alimenta edifícios usados para fins domésticos, desde
que o seguinte aviso seja atendido:

AVISO: Este equipamento / sistema destina-se apenas a
profissionais de saúde. Este equipamento / sistema pode
causar interferência de rádio ou interromper a operação de
equipamentos próximos. Pode ser necessário tomar medidas de
mitigação, como reorientar ou reposicionar o dispositivo ou proteger
o local.

Emissões
Harmônicas

IEC 61000-3-2
Classe A

Flutuações de
Voltagem /

Emissões de
cintilação

IEC 61000-3-3

Cumpre

15.3.4 Cumprimento dos Níveis de Teste de Imunidade

Orientação e declaração do fabricante

Existem limitações tecnológicas na capacidade do sistema de executar como desejado
quando sujeito a interferência de descargas eletrostáticas (ESD) acima dos valores
especificados na tabela acima. As diretrizes a seguir podem reduzir muito o potencial
de interferência de ESD antes de conectar quaisquer cabos ao dispositivo:

● Descarregue qualquer carga eletrostática do seu corpo antes de conectar
quaisquer cabos ao dispositivo.

● Você pode descarregar a carga eletrostática tocando no terminal equipotencial
de metal exposto na parte de trás do dispositivo.
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O URF-3AP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do
URF-3AP deve assegurar que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de
imunidade

Nível de teste IEC
60601

Nível de Compliance
Ambiente eletromagnético -

Orientação

Descarga
Eletrostática
(ESD) IEC
61000-4-2

± 8 kV Contato
± 15 kV Ar

± 8 kV Contato
± 15 kV Ar

Os pisos devem ser de madeira,
concreto ou cerâmica. Se os

pisos forem cobertos com
material sintético, a umidade

relativa deve ser de pelo menos
30%.

Transiente Elétrico
Rápido

/ Explosão IEC
61000-4-4

± 2 kV para linhas de
fornecimento de

energia
± 1 kV para linhas de

entrada / saída

± 2 kV para linhas de
fornecimento de energia

± 1 kV para linhas de
entrada / saída

A energia da rede deve ser a de
um ambiente comercial ou

hospitalar típico.

Onda
IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV linha a
linha

E
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

linha a terra

± 0,5 kV, ± 1 kV linha a
linha

E
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

linha a terra

A energia da rede deve ser a de
um ambiente comercial ou

hospitalar típico.

Quedas de tensão,
interrupções curtas

e variações de
tensão nas linhas

de entrada da fonte
de alimentação IEC

61000-4-11

0% UT (100% dip em
UT)

por 0,5 ciclo
0% UT (100% dip em

UT)
por 1 ciclo

70% UT (30% de
mergulho no UT)

por 25 ciclos
0% UT (100% dip em

UT)
por 5 seg

0% UT (100% dip em
UT)

por 0,5 ciclo
0% UT (100% dip em

UT)
por 1 ciclo

70% UT (30% de
mergulho no UT)

por 25 ciclos
0% UT (100% dip em

UT)
por 5 seg

A qualidade da energia da rede
deve ser a de um ambiente

comercial ou hospitalar típico.
Se o usuário do URF-3AP

precisar de operação contínua
durante interrupções de energia,
é recomendado que o URF-3AP
seja alimentado por uma fonte
de alimentação ininterrupta ou

uma bateria.

Freqüência de
Potência

(50/60 Hz)
Campo magnético

IEC 61000-4-8

3 horas da manhã 3 horas da manhã Os campos magnéticos de
freqüência de energia devem
estar em níveis característicos

de um local típico em um
ambiente comercial ou

hospitalar típico.

NOTA: UT é o a.c. tensão da rede antes da aplicação do nível de teste.

15.3.5 Conformidade com nível de teste de imunidade
eletromagnética

Orientação e declaração do fabricante

O URF-3AP destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do
URF-3AP deve assegurar que ele seja usado em tal ambiente.
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Teste de imunidade
Nível de teste IEC

60601
Nível de

Compliance
Ambiente eletromagnético - Orientação

RF Conduzida IEC
61000-4-6

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 KHz a 80 MHz

6 Vrms
Bandas ISM

dentro
150 KHz a 80 MHz

3 V / m
80 MHz a 2,7 MHz

Equipamento de
comunicação RF

dentro
80 MHz a 6 GHz

3 Vrms
150 KHz a 80

MHz

6 Vrms
Bandas ISM

dentro
150 KHz a 80

MHz

3 V / m
80 MHz a 2,7 MHz

Equipamento de
comunicação RF

dentro
80 MHz a 6 GHz

Equipamentos de comunicação de RF
portáteis e móveis não devem ser usados
mais perto de qualquer parte do URF-3AP,
incluindo cabos, do que a distância de
separação recomendada calculada a partir
da equação aplicável à freqüência do
transmissor.

Distância de separação recomendada

d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,7 GHz

onde 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 intensidades de campo de
transmissores de RF fixos, conforme
determinado por um levantamento de local
eletromagnéticoa, devem ser menores que
o nível de conformidade em cada faixa de
frequênciab.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alto.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a) As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular /
sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não
podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a
transmissores de RF fixos, uma pesquisa de local eletromagnético deve ser considerada. Se a intensidade de
campo medida no local em que o URF-3AP é usado excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, o
URF-3AP deve ser observado para verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal,
medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o URF-3AP

b) Acima da faixa de freqüência de 150 KHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser menores que 3 V / m.

Testes de Freqüência adicionais usadas para compliance de imunidade URF-3AP:

As bandas ISM (Industrial, Scientific e Medical) entre 150 kHz e 80 MHz são:
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6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e
40,66 MHz a 40,70 MHz, 433,05 MHz a 434,79 MHz

Tabela 9
IEC 60601-1-2: 2014

Frequência
de teste
(MHz)

Bandaa

(MHz) Serviçoa Modulaçãob
Força

máxima
(W)

Distância
(m)

Nível de
Teste de

Imunidade
(V / m)

385 380-390 TETRA 400
Modulação de

pulsob

18 Hz
1,8 0,3 27

450 430-470 GMRS 460,
FRS460

FMc ± 5 kHz
Desvio

Seno de 1 kHz
2 0,3 28

710

704-787 Banda LTE 13,
17

Modulação de
pulsob

217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800-960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
LTE Band 5

Modulação de
pulsob

18 Hz
2 0,3 28870

930

1720

1700-1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;

DECT;
Banda LTE 1,

3, 4, 25;
UMTS

Modulação de
pulsob

217 Hz
2 0,3 28

1845

1970

2450 2400-2570

Bluetooth,
WLAN, 802.11

b / g / n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Modulação de
pulsob

217 Hz
2 0,3 28

5240

5100-5800 WLAN 802.11 a
/ n

Modulação de
pulsob

217 Hz
0,2 0,3 95500

5785

NOTA: Se necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena
transmissora e o EQUIPAMENTO ME ou o SISTEMA ME pode ser reduzida a 1 m. A distância do teste de 1
m é permitida pela IEC 6100-4-3.

a) Para alguns serviços, somente as freqüências de uplink são incluídas.
b) O portador deve ser modulado usando um sinal de onda quadrada de ciclo de trabalho de 50%.
c) Como alternativa à modulação FM, 50% de modulação de pulso a 18 Hz pode ser usada porque, embora
não represente modulação real, seria o pior caso.
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15.3.6 Distâncias de separação recomendadas

A tabela abaixo fornece as distâncias de separação recomendadas (em metros) entre o
equipamento de comunicação RF portátil e móvel e o URF-3AP.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis e o URF-3AP

O URF-3AP destina-se ao uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiadas
são controladas. O cliente ou usuário do URF-3AP pode ajudar a evitar interferência eletromagnética
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis
(transmissores) e o URF-3AP conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do
equipamento de comunicação.

Potência de saída
máxima nominal do

transmissor
W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
M

150 kHz a 80 MHz
𝑑 = 1,2√𝑃

80 MHz a 800 MHz
𝑑 = 1,2√𝑃

800 MHz a 2,7 GHz
𝑑 = 2,3√𝑃

0,01 0,12 0,12 0,24

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 transmissores classificados em uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de
separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à freqüência do
transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts ( W) de acordo com o fabricante
do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

15.3.7 Cabos e acessórios compatíveis

O uso de acessórios e cabos diferentes dos especificados pode resultar em aumento de
emissões ou diminuição do desempenho de imunidade do equipamento ou sistema.

A tabela abaixo lista os acessórios aplicáveis com os quais o gerador URF-3AP é
compatível com EMC.
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Categoria Descrição Comprimento máximo do
cabo

Adaptador Adaptador Multi-Lesão MLA-4 2,5 m / 8 pés

Cabo Cabos de conexão intermediária 2,5 m / 8 pés

Cabo Cabos Adaptadores Intermediários 2,5 m / 8 pés

Eletrodo Neutro Eletrodos Neutros GD-PAD 3,0 m / 10 pés

Eletrodo RF Eletrodos de Lesão RF com cabo 2,5 m / 8 pés

Sonda RF Sondas de Lesão RF com cabo 2,5 m / 8 pés

RF Cânula RF cânulas com cabo 2,5 m / 8 pés

Dispositivo híbrido
Dispositivos híbridos de RF com

cabo
2,5 m / 8 pés

NOTA: Todos os acessórios fornecidos que não afetam a conformidade com a EMC não estão

incluídos.

16 Garantia

A Diros Technology Inc. garante seus produtos contra defeitos de fabricação e
materiais. Esta garantia é válida por um ano a partir da data de entrega ao comprador
original. As obrigações sob esta Garantia estão limitadas a reparar ou substituir, a
nosso critério, produtos comprovadamente defeituosos, em nossa opinião, e devolvidos
previamente à nossa fábrica após autorização prévia de um representante autorizado
da Diros Technology Inc.

Esta Garantia não se aplicará a nenhum instrumento, que nossa inspeção revele, para
nossa satisfação, ter se tornado defeituoso devido a manuseio incorreto, acidente,
alteração, instalação ou operação inadequada, ou outras causas além do nosso
controle.

A Diros Technology se reserva o direito de fazer alterações de design a qualquer
momento, sem a obrigação de atualizar as unidades adquiridas anteriormente.

Em qualquer reclamação ou ação judicial por danos decorrentes de suposta violação de
garantia, quebra de contrato, negligência, responsabilidade pelo produto ou qualquer
outra teoria legal ou equitativa, o comprador concorda especificamente que a Diros
Technology Inc. não será responsável por danos por lucros cessantes ou receitas,
perda de uso do produto, perda de instalações ou serviços, quaisquer custos de
inatividade, ou por reclamações de clientes do comprador por tais danos. A
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responsabilidade exclusiva da Diros Technology Inc. por danos será limitada ao custo
para o comprador das mercadorias especificadas vendidas pela Diros Technology Inc.
ao comprador que dá origem à reivindicação de responsabilidade.

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas, implícitas ou estatutárias. A
Diros Technology Inc. não é responsável por danos especiais ou consequenciais.

O uso deste produto pelo comprador será considerado como aceitação dos termos e
condições desta garantia, exclusão, exclusão de responsabilidade e limitações de
responsabilidade por danos monetários.
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17 Glossário
Termo Definição

Bipolar
Método de aplicação de energia de RF onde os caminhos de entrega e retorno de
energia para completar o circuito de RF são fornecidos somente através de
eletrodos introduzidos. Este método não requer um bloco dispersivo separado.

DONE Estado do Gerador quando a energia de RF foi terminada.
Uma alteração patológica localizada em um órgão ou tecido corporal.

DiscPlasty Técnica de Anuloplastia Térmica

Impedância A resistência efetiva ao fluxo de corrente em um circuito.

Lesão Uma alteração patológica localizada em um órgão ou tecido corporal.

Modo

Estados da máquina que compreendem os passos necessários para completar um
procedimento. Este gerador inclui: Voltagem Sensorial ou Estimulação atual,
Voltagem Motora ou Estimulação atual, Lesão Pulsada com controle manual ou
automático, Lesão Contínua com controle manual ou automático, DiscPlasty Tipo
1, DiscPlasty Tipo 2, Bipolar Contínuo, Bipolar Pulsátil e Lesão Manual sem sensor
de temperatura.

Monopolar
Método de aplicação de energia de RF usando sonda de RF e uma almofada de
retorno separada para completar o circuito de RF.

LIGADO Estado do Gerador quando a energia está ligada.

DESLIGAD
O

Estado do Gerador quando a energia está desligada.

INICIAR Estado do Gerador quando a energia RF é aplicada.

PARAR Estado do Gerador quando a energia de RF para a Sonda (e o eletrodo de retorno
se estiver no Modo Monopolar) tiver sido terminada.

Duração de
pulso

Uma configuração que se aplica aos modos de Estimulação de Voltagem,
Estimulação de Corrente e Lesão Pulsada. Nos modos de estimulação, descreve o
período de tempo do pulso de estímulo único. No modo de Lesão Pulsada,
descreve o período de tempo do único surto de RF. É medido em ms.

Taxa de
pulso

Uma configuração que se aplica aos modos de Estimulação de Voltagem,
Estimulação de Corrente e Lesão Pulsada. Nos modos de estimulação, descreve o
número de pulsos de estímulo entregues em um segundo. Nos modos de Lesão
Pulsada, descreve o número de explosões RF entregues em um segundo. É
medido em Hz.

Taxa de
rampa

Configuração que é ajustável em Configurações avançadas e se aplica ao modo
DiscPlasty. É a taxa na qual o Gerador aquece da temperatura inicial até a
temperatura máxima.

Tempo de
rampa

Uma configuração que é ajustável em Configurações Avançadas e se aplica à
Temp. Automática. e modos de Lesão Pulsada. Descreve a quantidade de tempo
que o Gerador leva para atingir a temperatura definida.

PRONTO Estado do Gerador onde as configurações podem ser ajustadas e outros modos de
operação podem ser escolhidos antes da aplicação de RF.

RF Radiofrequência

Probe RF Um instrumento cirúrgico fino e flexível usado para fornecer estimulação e saída de
RF para o tecido do corpo.

ESPERA Estado do Gerador quando uma sonda válida deve ser conectada antes de
prosseguir para o estado PRONTO aplicável para a sonda.

Estado
Uma função do Gerador onde uma tarefa básica é executada. Por exemplo, o
estado PRONTO para qualquer modo permite que as configurações sejam
alteradas e permite que a energia de RF seja iniciada.
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