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ADVERTÊNCIA
O não cumprimento de informações com uma ADVERTÊNCIA pode resultar 
em lesões graves e morte.

AVISO
O não cumprimento de informações com um AVISO pode resultar em lesões 
moderadas e danos ao produto e/ou à propriedade.

Copyright© by Dymedso Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual 
pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação ou transmitida, seja qual 
for a forma ou o meio, eletrónico, mecânico ou outro, sem a autorização prévia por escrito 
da Dymedso Inc. A Dymedso Inc. não tem nenhuma obrigação de manter materiais ou 
informações confidenciais, a menos que tenham sido assinados acordos prévios sobre o 
recebimento da Dymedso de tais informações. Apesar do esforço para garantir que este 
manual apresente informações atualizadas, tenha em mente que as especificações do 
Frequencer© V2x estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Frequencer© é uma marca 
registada da Dymedso Inc.

EQUIPAMENTO TIPO BF 

RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LIMITE DE TEMPERATURA

LIMITE DE HUMIDADE

DISPOSITIVO ELÉTRICO COM ISOLAMENTO DUPLO CLASSE II 

PROIBIÇÃO

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
Este manual utiliza os seguintes símbolos de segurança. Estes representam informações 
fundamentais. Leia-os com atenção.
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[ 1 ] Indicações de utilização
O Frequencer® V2x possibilita o tratamento de desobstrução das vias aéreas 
e promove a drenagem bronquial, induzindo vibrações nas paredes torácicas. 
Este dispositivo foi desenvolvido para ser um componente da fisioterapia 
torácica, oferecendo um método conveniente de manipulação torácica externa.

É indicado para pacientes com doenças respiratórias em que a desobstrução 
mucociliar é insuficiente, o que é comum em pacientes que sofrem de fibrose 
cística, bronquite crónica, bronquiectasia, síndromes de discinesia ciliar, 
asma, distrofia muscular, distúrbios musculares degenerativos, atelectasia 
pós-operatória e anomalias na parede torácica. As indicações dessa forma 
de terapia estão descritas no artigo Clinical Practice Guidelines for Postural 
Drainage Therapy (Diretrizes de prática clínica para a terapia de drenagem 
postural) da Associação Americana de Cuidados Respiratórios, publicado em 
1991. Este dispositivo específico oferece uma forma de terapia mais tranquila e 
menos dolorosa do que o método tradicional de percussão/vibração da terapia 
de drenagem postural, o que possibilita a sua utilização em pacientes que não 
podem ser tratados com técnicas de percussão/vibração.

O Frequencer® V2x é adequado para utilização em todos os ambientes de 
cuidados a pacientes, inclusive no domicílio.

Utilize somente as peças ou peças de substituição originais do Frequencer® 
V2x vendidas pela Dymedso. Não substitua a fonte de alimentação.

Se o paciente sentir algum desconforto ou dor ao usar o Frequencer® V2x, pare 
o tratamento e consulte um médico.

Este manual de instruções não tem o objetivo de substituir os protocolos 
médicos estabelecidos.

Este dispositivo não é um tipo de sistema de manutenção da vida.

As reparações devem ser realizadas pelo fabricante, pelo distribuidor do 
fabricante ou por um agente autorizado. Não abra este equipamento, nem 
mesmo o transdutor ou a fonte de alimentação.

Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza para evitar choques 
elétricos. Não mergulhe o dispositivo em fluidos.

ADVERTÊNCIAS

•

•

•

•

•

•
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[ 2 ] Contraindicações
1_  O paciente não deve ser tratado durante ou logo após uma refeição para  
      evitar uma possível aspiração.

[ 3 ] Informações gerais
O Frequencer® V2x deve ser utilizado apenas conforme descrito neste manual 
e somente de acordo com uma prescrição médica. O não cumprimento das 
orientações pode resultar em lesão ou morte.

Recomendamos que, antes de começar a usar o Frequencer® V2x para 
cuidados no domicílio, utilize o dispositivo num ambiente supervisionado, como 
um consultório médico ou em casa sob a orientação de um cuidador treinado.

É necessária uma supervisão rigorosa durante todo o tratamento quando o 
Frequencer® V2x for usado por crianças ou pacientes com mobilidade reduzida 
ou funções cognitivas reduzidas.

Este manual de instruções foi desenvolvido para o ajudar a usar o  
Frequencer® V2x. Se tiver dúvidas sobre a eficácia do Frequencer® V2x, o nível 
de frequência, a intensidade do tratamento ou a duração dos tratamentos, 
consulte o seu médico.

Leia este manual atentamente antes de utilizar o Frequencer® V2x pela primeira 
vez.
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[ 4 ] Descrição
[4_A] OS COMPONENTES
O Frequencer® V2x vem com um módulo básico para controlar o nível de 
frequência e a intensidade do tratamento (unidade de controlo), um transdutor 
que emite ondas acústicas, uma fonte de alimentação, um cabo elétrico e um 
manual do utilizador.

UNIDADE DE CONTROLO

TRANSDUTOR

CABO DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
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ESTES SÃO OS ACESSÓRIOS DO FREQUENCER® V2x:

1_Adaptadores do transdutor

O transdutor funciona com adaptadores descartáveis de utilização única com 
filtro. Estão disponíveis em quatro tamanhos.

n.º 1 é para crianças muito pequenas,
n.º 2 é para crianças,
n.º 3 é para jovens adultos,
n.º 4 é para adultos.

Utilize sempre o adaptador com a abertura maior, contanto que a abertura 
seja vedada quando for colocada na área de tratamento. O adaptador com 
filtro pode ser reutilizado em tratamentos do mesmo paciente. Use um novo 
adaptador com filtro para tratar outros pacientes.

2_Carrinho (opcional)

A base do Frequencer® V2x vem com uma placa de fixação que permite a 
ligação do dispositivo a um carrinho. O carrinho é vendido separadamente e é 
recomendado para uso hospitalar.

3_Mala de transporte (opcional)

A mala de transporte com forro de espuma e rodinhas também pode ser usada 
para armazenar e proteger o Frequencer® V2x. É vendida separadamente.

4_Mangueira de extensão flexível

Em situações em que o peso do transdutor causa desconforto ao paciente, a 
mangueira de extensão flexível de 1,8 m pode ser fixada a um adaptador de 
2,5 cm.

5_Manual de instruções

Consulte a página 20 para ver as peças e os acessórios do Frequencer® V2x.

ADVERTÊNCIA: o uso de ACESSÓRIOS, transdutores e cabos 
diferentes daqueles especificados aqui, com exceção dos transdutores 
e cabos vendidos pela Dymedso como peças de substituição, pode 
causar o aumento de EMISSÕES ou a diminuição da IMUNIDADE do  
Frequencer® V2x.
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[4_B ] FUNCIONALIDADES DA UNIDADE DE CONTROLO

A interface da unidade de controlo apresenta um ecrã sensível ao toque, que 
oferece as seguintes funções:

1_COMINCIARE, usada para iniciar o tratamento. A função PAUSA é 
apresentada depois de tocar na função COMEÇAR.

2_PAUSA, usada para suspender o tratamento temporariamente.

3_INTENSIDADE DO TRATAMENTO, deslize PARA CIMA ou PARA BAIXO
para aumentar e diminuir a intensidade do tratamento.

4_NÍVEL DE FREQUÊNCIA, deslize PARA CIMA ou PARA BAIXO para 
aumentar e diminuir a frequência do tratamento o botão. 

5_MENU oferece outros recursos:

IDIOMA, onde pode escolher o idioma da interface.
SINAL SONORO 3 MIN. (SIM ou NÃO), que emite um sinal sonoro a cada  
3 minutos.

CONFIGURAÇÃO PRÉ-DETERMINADAS, onde pode escolher uma das 
configurações predeterminadas: nível Bebé (frequência de 40 Hz e intensidade 
do tratamento 10%) ou nível Criança (frequência de 40 Hz e intensidade do 
tratamento 50%).

CONFIGURAÇÃO DE BLOQUEIO (SIM ou NÃO), que limita as mudanças no 
nível de frequência para 1 Hz e a intensidade do tratamento para 1% usando 
apenas os botões + ou -.

1-2

5

3

4

Menú Cominciare

Lenguaje Esp

Sinal sonoro 3 min Sim

Bebé

Si

Configuração
pré-determinada

Configuração
de bloqueio

Cancelar OK

Nivel de frecuência Intensidad del tratamiento

Adulto

Criança

Bebé
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[4_C] LIGAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLO 

A_ Ligação da fonte de alimentação.
B_ Botão de pressão ligar/desligar.

[ 5 ] Tratamento num ambiente controlado

O Frequencer® V2x não deve ser utilizado se a temperatura passar de
40 °C (104 °F) ou estiver abaixo de 5 °C (41 °F). Se o dispositivo tiver sido exposto 
a uma temperatura extrema durante um período prolongado (por exemplo, após 
uma longa viagem de carro), aguarde que volte à temperatura operacional antes 
de o utilizar.

O Frequencer® V2x não deve ser usado se a humidade exceder 93% (sem 
condensação) ou estiver abaixo de 15%. Se o dispositivo ficar úmido, aguarde-o 
secar completamente para utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA: o Frequencer® V2x não deve ser empilhado com outros 
equipamentos. Se tal posicionamento for necessário, observe o Frequencer® V2x 
atentamente para garantir que ele funcione normalmente.

ADVERTÊNCIA: as aberturas de ventilação nunca devem ser obstruídas.

[6] Preparação para o tratamento
Antes de utilizar o Frequencer® V2x pela primeira vez, verifique se o dispositivo 
está limpo, conforme indicado na secção 8.

PASSO 1: verifique se tem todos os componentes (consulte a secção 4_A).
PASSO 2: ligue a fonte de alimentação na unidade de controlo.
PASSO 3: ligue o cabo elétrico na fonte de alimentação.
PASSO 4: ligue o cabo elétrico numa tomada CA adequada.

ADVERTÊNCIA: INSPECIONE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 
FREQUÊNCIA PARA DETETAR SINAIS DE DANOS. SUBSTITUA 
IMEDIATAMENTE SE ESTIVER DANIFICADO.

ADVERTÊNCIA: NÃO COLOQUE A UNIDADE DE CONTROLO DO 
FREQUENCER® NUMA POSIÇÃO QUE DIFICULTE O DESLIGAMENTO DA 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL.

A

B

93 %

15 %

104 °F
(40 °C)

41 °F
(5 °C)
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[ 7 ] Tratamento com o Frequencer® V2x

PASSO 1: selecione o adaptador correto (isto é, o maior adaptador que 
vedará totalmente o local quando aplicado à área do tórax). Ligue o adaptador 
firmemente no transdutor (consulte a secção [4_a] Os componentes para obter 
mais informações sobre os adaptadores).

ADVERTÊNCIA: sempre verifique se há um adaptador no transdutor antes 
de tocar no botão COMEÇAR. Não substitua nem modifique os adaptadores 
fornecidos pela Dymedso. Isso poderia danificar seriamente o transdutor.

PASSO 2: o paciente deve ficar sentado ou levemente reclinado. Se o 
tratamento for fornecido por um operador, este pode ficar ao lado do paciente 
para administrar o tratamento.

ADVERTÊNCIA: não coma nem beba durante a sessão de terapia. Se o fizer, 
poderá correr o risco de se asfixiar.

PASSO 3: aperte o botão de alimentação na parte traseira da unidade de 
controlo do Frequencer® V2x para ligar o dispositivo. Uma luz verde acenderá 
na parte superior da unidade de controlo. Pode levar de 35 a 40 segundos para 
que a interface da unidade de controlo seja ativada. Por predefinição, o nível 
de frequência está definido para 40 Hz e a intensidade do tratamento para 50% 
(consulte a secção [4_b] Funcionalidades da unidade de controlo para mudar as 
configurações predefinidas).

PASSO 4: antes de começar o tratamento, redefina a intensidade do tratamento 
para adequá-la ao tamanho e à condição do paciente.

ADVERTÊNCIA: a decisão sobre a intensidade final do tratamento é da 
responsabilidade do clínico, médico, terapeuta respiratório ou fisioterapeuta 
qualificado para o tratamento do paciente.

homens mulheres
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PASSO 5: segure a parte superior (tampa) do 
transdutor com a mão, coloque o transdutor 
na parede torácica e prima COMEÇAR.

PASSO 6: ajuste o nível de frequência 1 
Hz de cada vez até sentir a vibração nas 
costas ou noutra parte da cavidade torácica 
do paciente. No nível de frequência correto, 
deve haver uma vibração na voz do paciente 
quando o transdutor for aplicado aos lóbulos 
superiores.

OBSERVAÇÃO: para evitar o contato direto com a pele, o transdutor pode ser 
colocado sobre uma roupa de tecido fino.

Se o tratamento precisar de ser suspenso, toque em PAUSA para suspender o 
tratamento e em COMEÇAR para começá-lo novamente.

PASSO 8: não aplique pressão ao transdutor quando estiver colocado no tórax. 
Verifique se está bem vedado. O transdutor é mais fácil de segurar quando o 
paciente está numa posição levemente reclinada.

PASSO 9: após o tratamento, toque no botão PAUSA e desligue o botão de 
alimentação antes de tirar o dispositivo da tomada.

OBSERVAÇÃO: após o tratamento, é comum que a(s) área(s) tratada(s) pelo 
Frequencer® V2x fiquem avermelhadas.

AVISO: SIGA SEMPRE AS ORIENTAÇÕES DO MÉDICO.

AVISO: coloca o Frequencer® V2x em pausa durante pelo menos 5 minutos 
entre os tratamentos em casos com vários pacientes.

NUNCA UTILIZE ESTE DISPOSITIVO NOS OUVIDOS.

A. O nível de frequência provavelmente ficará na faixa de 35 a 42 Hz.

B. Se o paciente conseguir bufar ou respirar ativamente, poderá ajudar na 
desobstrução das vias aéreas.

PASSO 7: aplique o transdutor às áreas torácicas durante 2 minutos em cada 
área. Comece pelos lóbulos inferiores direito e esquerdo e vá subindo de cada 
lado (consulte a página 9). A duração do tratamento com o Frequencer® V2x não 
deve exceder 12 minutos.

[ 8 ] Limpeza
Não há nenhum procedimento ou produto especial para limpar o Frequencer® 

V2x. Não utilize substâncias químicas pesadas em nenhuma peça do dispositivo. 
Recomendamos que a limpeza do Frequencer® V2x seja realizada com um pano 
húmido. Para remover manchas persistentes, use água quente e sabão neutro e 
retire o sabão com um pano limpo e seco.
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AVISOS
Não mergulhe em água nem enxague nenhuma peça do Frequencer® V2x. 
Se derrubar acidentalmente algum líquido sobre o dispositivo, desligue a 
unidade da fonte de alimentação. Entre em contacto com o departamento 
de biomedicina ou diretamente com a Dymedso para garantir a segurança 
contínua da unidade antes de a colocar em operação novamente.

Não borrife produtos de limpeza nem outros líquidos na abertura frontal do 
transdutor.

Não utilize desinfetantes que contenham fenol. Nunca esterilize ou limpe o 
Frequencer® V2x ou os seus acessórios com solventes fortes aromáticos 
com cloro, cetona, éter ou éster, ferramentas afiadas ou materiais abrasivos. 
Nunca mergulhe os conectores elétricos na água ou em outros líquidos.

Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza para evitar 
choques elétricos. Não mergulhe o dispositivo em fluidos.

Não é preciso realizar nenhum tipo especial de manutenção. No entanto, o 
Frequencer® V2x contém uma bateria de lítio para indicar a hora e a data, que 
deve funcionar por muitos anos. Se parar de funcionar, devolva a unidade ao 
fabricante, ao distribuidor do fabricante ou ao agente autorizado para que seja 
substituída.

[ 9 ] Manutenção

[ 10 ] Armazenamento

AVISOS  
Quando não estiverem em utilização, coloque todos os componentes na mala 
de transporte e armazene-a num local seco e a uma temperatura entre 5 °C  
(41 °F) e  40 °C (104 °F). Se o dispositivo tiver de ser exposto a uma temperatura 
extrema durante um período prolongado (por exemplo, uma longa viagem de 
carro), aguarde que volte à temperatura operacional antes de o utilizar. Se o 
dispositivo ficar molhado, aguarde que seque completamente para utilizá-lo.

Se, por algum motivo, achar que o dispositivo não está a funcionar corretamente, 
a lista de resolução de problemas abaixo pode ajudar a encontrar a causa 
do problema. Se não conseguir resolver o problema, entre em contacto com 
o fornecedor do seu país ou com info@dymedso.com. Não tente reparar ou 
desmontar o dispositivo. Isso anulará a garantia. Sob nenhuma circunstância, 
deve modificar o cabo ou o transformador. Use apenas produtos vendidos pela 
DYMEDSO. Caso contrário, poderá danificar o dispositivo e anular a garantia.

[ 11 ] Assistência
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Quando for necessário, elimine o Frequencer® V2x e os seus acessórios de 
acordo com os regulamentos locais. Lembre-se de que o dispositivo tem uma 
bateria de lítio.

[12 ] Eliminação

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS POSSÍVEIS CAUSAS

A unidade de controlo não liga 
depois de apertar o botão de 
alimentação.

1. A fonte de alimentação não está  
       ligada ao dispositivo. Verifique se os  
    conectores estão firmes.
2. Verifique se a fonte de alimentação  
   está ligada a uma tomada elétrica  
    adequada.
3. Não há tensão na tomada.   
  Verifique se a tomada está a   
    funcionar ligando outro dispositivo  
    (candeeiro, relógio).

A unidade de controlo ligou, mas 
o transdutor não está a emitir 
nenhum som.

Verifique se a unidade foi colocada 
em pausa e se a intensidade do trata-
mento é superior a 0%.

O transdutor funciona, mas 
não consigo ajustar o nível de 
frequência.

Entre em contacto com a equi-
pa de atendimento ao cliente da  
DYMEDSO.

O transdutor funciona, mas não 
consigo ajustar a intensidade do 
tratamento.

Entre em contacto com a equi-
pa de atendimento ao cliente da  
DYMEDSO.

PARA FALAR CONNOSCO 
Entre em contacto com o seu representante local.

[13 ] Resolução de problemas
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[ 14 ] Especificações

Temperatura: 
Humedad: 

Presión atmosférica:

5 °C a 40 °C
15 a 93 %, sem condensação 
700 hPa a 1060 hPa

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO:

Temperatura: -25 ºC (sem controlo de UR) a +  
70 ºC (numa UR de até 93%,
sem condensação).

Humidade: 15% a 93%, sem condensação

Conformidade com as normas: IEC 60601-1 3.a edição

Modo de operação: Contínuo

Consumo de energia CA: 100–240 V CA, 50/60 Hz, 2 A

Tipo de proteção contra
choques elétricos:

             Dispositivo elétrico com  
             isolamento duplo classe II

Grau de proteção da peça aplicada
contra choques elétricos:

             Tipo BF, peça aplicada               
             flutuante com isolamento

Classificação internacional de 
proteção:

IP21, Protegido contra o acesso a 
peças perigosas pelos dedos ou 
objetos semelhantes. Protegido 
contra gotejamento de água quando 
inclinado até 15o.
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[ 15 ] Requisitos de EMC

O Frequencer® V2x deve ser usado nos ambientes eletromagnéticos 
especificados abaixo. O utilizador do Frequencer® V2x deve garantir que este 
é usado nesse ambiente.

ORIENTAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE — 
EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

TESTE DE EMISSÃO CONFORMIDADE
AMBIENTE ELETRO-
MAGNÉTICO -  
ORIENTAÇÕES

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1, Classe B O Frequencer® V2x 
utiliza energia de 
radiofrequência 
apenas para o seu 
funcionamento interno. 
Portanto, as emissões 
de RF são muito 
baixas e não devem 
causar interferência 
nos equipamentos 
eletrónicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1, Classe B O Frequencer® V2x 
é adequado para 
utilização em todos 
os estabelecimentos, 
inclusive os domésticos 
e aqueles ligados 
diretamente à rede 
pública de transmissão 
de energia de baixa 
tensão que abastece 
prédios residenciais.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A
Nenhuma

Flutuações de tensão/
tremulação
IEC 61000-3-3

Em conformidade 
Nenhuma
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O Frequencer® V2x deve ser usado nos ambientes eletromagnéticos 
especificados abaixo. O utilizador do Frequencer® V2x deve garantir que este 
é usado no ambiente adequado.

ORIENTAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE — IMUNIDADE 
ELETROMAGNÉTICA

TESTE DE 
IMUNIDADE

NÍVEL DE 
TESTE IEC 
60601

NIVEL DE 
CONFORMIDADE

ORIENTAÇÕES 
DE AMBIENTE 
ELECTROMAGNÉTICO

Descarga 
eletrostática 
(ESD)

±6 kV
contacto

±6 kV contacto O piso deve 
ser de madeira, 
cimento ou azulejo 
de cerâmica. 
Se os pisos 
forem cobertos 
por material 
sintético, a 
humidade 
relativa deve ser 
de no mínimo 
30%.

IEC 61000-4-2 ±8 kV ar ±8 kV ar

Disparos/
transitórios 
elétricos rápidos 
IEC 61000-4-4

±2 kV
para a rede 
elétrica
±1 kV
para entrada/
saída

±2 kV 
para a rede 
elétrica
± 1 kV
para redes de 
entrada/saída

A tomada elétrica 
deve ser a de 
um ambiente 
comercial ou 
hospitalar 
comum.

Sobretensão IEC 
61000-4-5

±1 kV l 
linha(s) a linha(s)
±2 kV
linha(s) à terra

± 1kV  
linha(s) a linha(s)
± 2 kV linha(s) à 
terra

A tomada elétrica 
deve ser a de 
um ambiente 
comercial ou 
hospitalar 
comum.

DESEMPENHO ESSENCIAL DO FREQUENCER® V2x

TIPO MÍNIMA MÁXIMA

Frequência gerada 20 Hz 65 Hz
Saída de pressão do 
som

0 PSI 0,4 PSI
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Quedas 
de tensão, 
interrupções 
breves e 
variações de 
tensão na rede 
elétrica
IEC 6100-4-11

< 5% UT
(> 95% de queda 
em UT) para 0,5 
ciclo

40% UT
(60% de queda 
em UT) para 5 
ciclos

70% UT
(30% de queda 
em UT) para 25 
ciclos

< 5% UT
(> 95% de queda 
em UT) por 5 s

< 5% UT
(> 95% de queda 
em UT) para 0,5 
ciclo

40% UT
(60% de queda 
em UT) para 5 
ciclos

70% UT
(30% de queda 
em UT) para 25 
ciclos

< 5% UT
(>95% de queda 
em UT) por 5 s

A qualidade da 
tomada elétrica 
deve ser a de 
um ambiente 
doméstico 
ou hospitalar 
comum. Se o 
utilizador do 
Frequencer® 
V2x precisar de 
uma operação 
contínua durante 
as interrupções 
da tomada 
elétrica, é 
recomendado 
que o 
Frequencer® V2x 
seja alimentado 
por um no-break 
ou uma bateria 
ininterrupta.

Frequência de 
energia (50/60 Hz)
Campo 
magnético  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Se o utilizador 
observar 
problemas de 
funcionamento 
no Frequencer® 
V2x, pode ser 
necessário colocar 
o Frequencer®

V2x mais longe de 
fontes de campos 
magnéticos da 
frequência de 
energia.
O campo 
magnético da 
frequência de 
energia deve ser 
medido no local 
de instalação 
pretendido para 
garantir que é 
baixo o suficiente.

Observação: UT é a tensão da tomada CA antes da aplicação do nível de 
teste. 
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ORIENTAÇÕES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - IMUNIDADE 
ELETROMAGNÉTICA

O Frequencer® V2x deve ser usado nos ambientes eletromagnéticos especificados 
abaixo. O cliente ou utilizador do Frequencer® V2x deve garantir que este é usado 

em tal ambiente.

TESTE DE 
IMUNIDADE

NÍVEL DE 
TESTE 
IEC 60601

NIVEL DE 
CONFORMIDADE

AMBIENTE 
ELETROMAGNÉTICO - 
ORIENTAÇÕES

Perturbações 
radiadas de 
radiofrequência 

IEC 61000-4-6

Perturbações 
radiadas de 
radiofrequência

IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz a  
80 MHz

3 V/m
80 MHz a  
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Não use equipamentos móveis ou 
portáteis de radiofrequência mais 
próximos do Frequencer® V2x, 
inclusive dos cabos, do que a distância 
recomendada de separação, calculada 
pela equação aplicável à frequência do 
transmissor.

Distância recomendada de separação  

d =1,2√P

d =1,2√P 80 MHz a 800 MHz

d =2,3√P de 800 MHz a 2,5 GHz

em que P é a classificação máxima da 
energia de saída em watts (W) de acordo 
com o fabricante do transmissor e d é a 
distância recomendada de separação em 
metros (m).

As forças de campo de transmissores 
de radiofrequência fixos, conforme 
determinado por uma avaliação 
eletromagnética do locala, devem ser 
inferiores ao nível de conformidade de 
cada faixa de frequência b

Podem ocorrer interferências na 
proximidade de equipamentos marcados 
com o seguinte símbolo:

OBSERVAÇÃO 1     A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o maior intervalo de frequência
OBSERVAÇÃO 2    As diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é  
                                 afetada pela absorção e pela reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a   Não é possível estimar com precisão as forças de campo de transmissores fixos, como estações base de  
     radiotelefonia (telefone celular/sem fio), rádios portáteis, radioamadorismo, transmissão AM e FM e transmissões  
    de TV. Faça uma análise eletromagnética do local para saber o nível de eletromagnetismo do ambiente causado  
    pelos transmissores de radiofrequência fixos. Se a força de campo medida no local onde o Frequencer® V2x  
    for usado exceder o nível de conformidade de radiofrequência aplicável, observe o Frequencer® V2x para verificar  
    se está a funcionar normalmente. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas  
    adicionais, como a reorientação ou o reposicionamento do Frequencer® V2x.

b   Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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[ 16 ] Procedimentos de precaução de ESD

É recomendado que todas as pessoas envolvidas na montagem e/ou instalação 
do Frequencer® V2x sejam informadas do símbolo de advertência de ESD e 
recebam uma formação sobre os procedimentos de precaução de ESD. Consulte 
a secção abaixo sobre os Procedimentos mínimos de ESD.

A Dymedso recomenda que todas as pessoas envolvidas na montagem e/
ou instalação e/ou reparação do Frequencer® V2x sejam informadas dos 
procedimentos de ESD e recebem formação.

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE ESD

INCORPORE A IMUNIDADE AO DESENVOLVIMENTO, desenvolvendo 
produtos e conjuntos o mais imunes e razoáveis possíveis aos efeitos de uma 
ESD.

ESTABELEÇA O NÍVEL DE CONTROLO necessário no ambiente.
IDENTIFIQUE E DEFINA as áreas protegidas de descargas eletrostáticas, isto 
é, as áreas em que usará peças delicadas.

ELIMINE E REDUZA A GERAÇÃO DE ESTÁTICA, reduzindo e eliminando 
os processos de geração de estática, mantendo os processos e materiais no 
mesmo potencial eletrostático e criando caminhos de ligação à terra adequados 
para reduzir a geração e a acumulação de carga.

DISSIPE E NEUTRALIZE, aterrando, ionizando e usando materiais de controlo 
estático dissipativo e condutivo.

PROTEJA PRODUTOS CONTRA ESD através da ligação à terra ou desvio 
adequado e da utilização de embalagens e materiais de controlo estático ao 
manusear os produtos.
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Distâncias recomendadas de separação entre equipamentos 
de comunicação por radiofrequência móveis e portáteis e o 

Frequencer® V2x
O Frequencer® V2x deve ser utilizado num ambiente eletromagnético onde 
as perturbações irradiadas de radiofrequência sejam controladas. O cliente 
ou o utilizador do Frequencer® V2x pode ajudar a evitar a interferência 
eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre os equipamentos 
de comunicação por radiofrequência portáteis e móveis (transmissores) e o 
Frequencer® V2x, conforme recomendado abaixo, de acordo com a energia 
máxima de saída do equipamento de comunicação.
Potência 
nominal 
de saída 
máxima do 
transmissor 
W

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmissor

150 kHz a 80 
MHz fora das 
bandas de 
ISM

150 kHz a 
80 MHz em 
bandas de 
ISM

80 MHz a 
800 MHz

800 MHz a 
2,5 GHz

0,01

0,1

1

10 

100

No caso de transmissores cuja potência nominal de saída máxima não conste acima, a distância 
recomendada de separação (d) em metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável 
à frequência do transmissor, em que (P) é a potência nominal de saída máxima do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

OBSERVAÇÃO 1   A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação da maior faixa de  
                               frequência.

OBSERVAÇÃO 2  As bandas de ISM (industrial, científico e médico) entre 150 kHz e 80 MHz são  
                              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.

OBSERVAÇÃO 3  Um fator adicional de 10/3 foi incorporado às fórmulas usadas no cálculo da  
                              distância recomendada de separação dos transmissores nas bandas de  
                              frequência de ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de frequência de 80 MHz  
                              a 2,5 GHz para diminuir a probabilidade de os equipamentos de comunicação  
                              móveis/portáteis causarem interferência se forem colocados acidentalmente na  
                              área do paciente.

OBSERVAÇÃO 4  Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação  
                              eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão de estruturas, objetos  
                              e pessoas.

DISTÂNCIAS RECOMENDADAS DE SEPARAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS 
DE COMUNICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA MÓVEIS E PORTÁTEIS E O 
FREQUENCER® V2x PARA MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL.

d = [ 3,5 ]
1 

12d = [ 
V

] 
2 

12 
d = [ ] 

E1 
d = [ 23 ]

E1 

60601-1-2 IEC:2007
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[ 17 ] Peças e acessórios do FREQUENCER® V2x

DYMV2x Unidade de controlo do  
  Frequencer® V2x 

DYMPS  Fonte de alimentação

DYMPC Cabo de alimentação

CONFIGURAÇÕES DO PACIENTE
(HOSPITAIS, CLÍNICAS, INSTITUIÇÕES DE  
CUIDADOS A LONGO PRAZO)

Adaptador recomendado para adultos

Adaptador recomendado para mulheres e 
jovens adultos

Adaptador recomendado para crianças

Adaptador recomendado para crianças 
pequenas

DYMFLT4 

DYMFLT3

DYMFLT2

DYMFLT1

B. ADAPTADOR DESCARTÁVEL COM FILTRO PARA UTILIZAÇÃO  
     EM VÁRIOS  

A. TRANSDUCTOR

DYMV2XTRMP   Transdutor
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C. CARRINHO

DYMRSN      Carrinho com placa de  
           fixação, alça, duas cestas e  
                         um suporte para a fonte de  
                         alimentação.

HARD171     Haste, 86,36 cm (34 pol.)

HARD172     Base com rodinhas,  
                        53,34 cm (21 pol.)

HARD176     Cesta para acessórios

HARD1710   Alça 

HARD1712   Placa de montagem fixa

HARD1714   Bloqueio da fonte de  
                        alimentação

D. MALA DE TRANSPORTE COM RODINHAS 

DYMCC   Mala de transporte com forro de espuma
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D. MALA DE TRANSPORTE COM RODINHAS 

DYMCC   Mala de transporte com forro de espuma
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