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Introdução 

 

O eletroestimulador SDZ-II é capaz de produzir frequências de baixo 

pulso. É indicado para o tratamento da dor. Pode ser utilizado em 

hospitais e clínicas. 

O SDZ-II é um equipamento avançado de eletroterapia, com 6 canais, 

temporizador e ajuste de frequências. 

O SDZ-II combina as modernas técnicas de micro-processadores, 

com a teoria da acupunctura de meridianos da Medicina Tradicional 

Chinesa. Consiste num gerador externo multimodo de pulsos de baixa 

intensidade, baixa frequência e de elétrodos. 

Utilização 

O electroestimulador da marca Hwato é um electroestimulador de 

pulso de baixa frequência para tratamento nos pontos de 

acupunctura. 

Advertências e Precauções 

 

Não utilizar em pacientes com dispositivos 
médicos implantados, como por exemplo 
os Pacemaker. 

 
Não aplicar em grávidas ou em pacientes 
com doenças agudas, doenças 
contagiosas, problemas cardíacos, etc. 

 
Não utilizar em pele ulcerada, com 
cicatrizes, feridas ou outro tipo de 
irritação. 

 
Não utilizar este aparelho enquanto estiver 
a conduzir ou a operar qualquer outro tipo 

de máquinas. 
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Advertências e Precauções 

 

 

 

 

Quando o aparelho estiver a ser 

utilizado não deve entrar em 
contacto com objetos de metal. 

 
Quando o equipamento estiver a ser 
utilizado, os dois crocodilos, ou os 
dois elétrodos do mesmo cabo não 

devem entrar em contacto pois há o 
risco de curto-circuito. 

 

Para evitar a contaminação cruzada 
não reutilizar as agulhas de 
acupunctura ou os TENS. 

 

Não utilizar este equipamento se 
estiver a tomar banho ou a transpirar 

 

Nunca aplicar os TENS sobre os 

olhos, garganta, coração e peito. 

 

Nunca utilizar o equipamento em 
lugares com atmosferas inflamáveis 

ou com gases explosivos. 

 
Este equipamento deve ser colocado 
a alguma distância de televisores, e 

outros equipamentos elétricos para 
evitar a interferência 
eletromagnética. 

 

Deve evitar-se que o circuito 
elétrico passe sobre o coração. 
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Advertências e Precauções 

 

A electroestimulação só deve ser praticada por terapeutas 

qualificados. Recomenda-se a utilização de agulhas de acupunctura 

descartáveis. Nunca utilizar uma agulha de acupunctura se esta 

estiver deformada, oxidada, enferrujada ou suja. Para se ajustar a 

intensidade de saída deve aumentar-se muito lentamente das 

intensidades mais baixas para as mais altas. Se a zona a tratar for 

perto da espinal medula ou da medula oblonga devem-se utilizar 

correntes reduzidas para evitar acidentes. 

 

Uma advertência sobre potenciais perigos: 

 

- A utilização simultânea num paciente de um aparelho de altas 

frequências pode originar queimaduras no local de aplicação dos 

elétrodos e ainda provocar danos no electroestimulador. 

- Se utilizar o electroestimulador perto de um aparelho de micro-

ondas ou de ondas curtas (por exemplo 1m) pode verificar-se 

instabilidade no sinal emitido pelo aparelho. 

- A aplicação de TENS perto do tórax aumenta o risco de fibrilação 

cardíaca. 

- A utilização de outra fonte de alimentação diferente da fornecida 

pelo fabricante pode provocar danos no aparelho e aumentar as 

emissões. 

- Quando o aparelho estiver a ser utilizado não deve ser colocado 

perto ou sobre outros equipamentos. Caso tenha que o colocar perto 

ou sobre outros aparelhos deve garantir que este vai funcionar de 

forma correta. 

O aparelho deve ser utilizado por um técnico qualificado ou sobre a 

supervisão de 

técnicos 

qualificados. 

 

Tipo de Onda 

        Contínua     
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  Intermitente 

 

Denso-dispersa 

 

Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Componentes 

Nº Nome Código Quantidade 

1 Circuito Integrado IC 2 

2 Oscilador de Cristal Y 1 

3 Temporizador --- 1 

4 Transístor Q 9 

5 Transformador de saída T 6 

6 Interruptor K 1 

7 Potenciómetro de Frequência W 1 

8 Interruptor do Potenciómetro W 6 

9 Ficha de Saída J 6 

10 Ficha DC  BT 1 

11 Interruptor táctil K 3 

12 Díodo Emissor de Luz D 8 

Frequência 

Utilizada 

DC9CV 

Escolher Tipo de Onda 

Ajustar a Frequência 

Definir o tempo 

Reconhecer a força do  

sinal de saída 

 

 

 

IC 

Indicador do Tipo 

de Onda 

Tempo de 

Utilização 
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Diagrama dos Circuitos 

13 Díodo Retificador D 1 

14 Fusível (1A , diam 5x20 mmm) F 1 

15 Condensador C 7 

16 Resistência R 27 

17 Buzzer ( %V Activo) --- 1 
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Indicadores e Controlos 

 

 

 

 

1 – Botão de Ligar e Desligar 8 – Botões de Intensidade 

2 – Temporizador 9 –Tomadas de Cabos 
3 – Ficha de Ligação Elétrica 10- Cabos 
4 – Botão seleciona tipo de     
      onda 

11 – Elétrodos (ou TENS) 
 

5 – Écrans de Tipo de Onda 12 Crocodilos 

6 – Botão de Frequência 13 – Transformador DC 9V 
7 – Indicador de frequência  
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Instruções 

  Preparação 

Retirar a tampa do compartimento das pilhas, situado na parte 

inferior do aparelho e colocar 6 baterias (Tipo AA UM3). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Siga a seta branca para instalar as baterias. 

 

(2) Alternativamente pode ligar o aparelho à rede elétrica utilizando 

o transformador. 

 

 

AA UM3 

AA UM3 

AA UM3 

AA UM3 

AA UM3 

AA UM3 

Siga a seta negra para 

remover a tampa do 

compartimento das 

baterias. 

Ao colocar as 

baterias verificar a 

posição do ânodo e 

do cátodo. 

 “Click

” 
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ATENÇÃO: 

1. Os utilizadores deste aparelho devem escolher 

transformadores que tenham certificação GS ou CE de acordo 

com a IEC60601. A polaridade da corrente fornecida pelo 

transformador deve estar de acordo com a indicada no 

instrumento. 

2. Quando utilizar o transformador verificar se as características 

da corrente elétrica da rede são compatíveis com o 

transformador. Deve ligar-se primeiro o transformador ao 

aparelho, ligar este à rede elétrica e só depois ligar o botão 

do aparelho. Para desligar o aparelho deve desligar primeiro 

o equipamento. Só depois remover as ligações do 

transformador. 

 

Transformador 

Siga a seta negra para ligar o 

transformador ao aparelho 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue a tomada do cabo da ficha de entrada do aparelho 

 

 

 

Antes de iniciar o tratamento limpar a zona com uma toalha quente 

ou álcool etílico. 

 

 

Seis canais 

Recomendado 

Ligação ao aparelho 

Ligação dos acessórios ao cabo 

(crocodilos ou elétrodos). 
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Utilização de TENS (Elétrodos) 

 

Os TENS (elétrodos) ligam-se aos terminais dos cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retire o filme protetor do TENS e aplique-o na zona a tratar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENS (Elétrodos adesivos) 

Terminação do cabo 

de ligação. 

A seta indica a forma 

de ligar/desligar os 

elétrodos do cabo. 

A parte quadriculada 

é a parte posterior 

do TENS 

Filme antiaderente 
Siga a seta preta para retirar 

o filme antiaderente do TENS 

A zona preta do TENS é a 

zona que é colocada sobre 

a pele. 
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Utilização dos Crocodilos 

 

Os crocodilos ligam-se aos terminais dos cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os crocodilos são ligados a agulha de acupunctura após esta ser 

inserida no paciente. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

1. Os cabos podem ser utilizados simultaneamente com os 

crocodilos ou com os TENS. Nunca puxar pelos cabos pois 

este podem deteriorar-se. 

2. A Eletroestimulação deve ser realizada por terapeutas 

credenciados e segundo as regras da eletroacupucntura. 

3. Os TENS recomendados são os de 50x50 mm. 

A seta indica a forma 

de ligar/desligar os 

crocodilos do cabo. 

Crocodilos: para trabalhar com as 

agulhas de acupunctura 

Nunca puxar pelo cabo de 

ligação pois este pode partir. 

Cabo de ligação 

Agulha de Acupunctura 
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Ajustar os botões de ajuste da intensidade para a posição “0” . 

 

 Ligar o SDZ-II 

 Ligar o aparelho no botão “ON/OFF”. O temporizador está 

ajustado por defeito para 0 minutos (no monitor led aparece 

00). 

 

 

 

 Quando ligar o aparelho se este emitir um sinal sonoro, 

verificar se todos dos botões de ajuste de intensidade estão 

no “0”. Quando todos os botões forem colocados no zero o 

sinal sonoro desaparecerá. Desligue e volte a ligar o 

aparelho. 

 Configurar o SDZ-II 

Selecionar o tipo de onda 

Pressionar no botão do tipo de onda que pretende utilizar: 

Continua, Intermitente e Denso-dispersa. 

 

 

 

 

 

Pressionar o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho 

Onda  

Continua 

Onda 

Intermitente 

Onda  

Denso-dispersa 
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 Pressionando o botão de “CON.WAVE” este acende e o tipo 

de onda produzido pelo aparelho é uma onda contínua com 

a frequência definida pelo utilizador. 

 

 

 Pressionando o botão de “INT.WAVE” este acende e o tipo 

de onda produzido pelo aparelho é uma onda intermitente 

com a frequência definida pelo utilizador. 

 

 

 

 Pressionando o botão de “D-D.WAVE” este acende e o tipo 

de onda produzido pelo aparelho é uma onda denso-dispersa 

com a frequência definida pelo utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O botão do 

tipo de onda 

selecionado 

acende 
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ATENÇÃO 

 
Se durante o tratamento o utilizador mudar de tipo de onda o 
aparelho emite um sinal sonoro de aviso. 
 

 

 
 

 

 Depois de selecionado o tipo de onda, ajustar a frequência 

desejada rodando o botão de ajuste da frequência. 

 

 

 

Botão de ajuste da Frequência 
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 Pressionar o temporizador. Este pode ser ajustado até 30 

min. 

 

 

 

 

 Tratamento 

Ajuste da Intensidade 

 Depois de definir a frequência, tipo de onda e a duração do 

tratamento, ligue o botão que ajusta a intensidade do pulso 

de saída. 

 

 Ajustar a intensidade de saída de forma que seja adequada 

ao tratamento do paciente.  

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 Quando terminar o tempo de tratamento, o aparelho emite 

um sinal sonoro e os botões de frequência e o temporizador 

desligam-se. 

ATENÇÃO 

 
 Caso seja necessário mudar a zona do corpo onde se está a 

efetuar o tratamento, antes ou durante este, reduzir ao mínimo 
(desligar será o mais seguro) o botão de ajuste da intensidade. Só 
depois de recolocados os TENS ou as agulhas se deve ajustar muito 
lentamente a intensidade. Caso contrário o paciente sentirá um 
desconforto devido a intensidade do estímulo. 

 
 Nunca aplicar os crocodilos ou os TENS de um mesmo cabo uma 

na parte esquerda e o outro na parte direita do tronco superior de 
forma evitar que a corrente elétrica passe sobre o coração. 
 

 

 Desligar o SDZ-II 

 

 Quando terminar o tratamento, isto é terminar o tempo 

definido para o tratamento, desligar o botão de ajuste da 

frequência e o botão de ajuste da intensidade. Só depois 

desligar o aparelho. 
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 Remover as agulhas e/ou os TENS e retirar os cabos do 

aparelho. 

 Caso esteja a utilizar o transformador elétrico, desligue da 

rede elétrica e só depois remova-o do aparelho. 

 

Especificações técnicas 

1) Fonte de alimentação interna: DC 9V +5%
-10% 

Transformador Entrada AC 230V 50 Hz, Saída DC 9V). 
 
2) Corrente de Entrada: 10.0 VA. 
 

3) Saída do Pulso de Onda: Onda bifásica quadrada assimétrica. 
 
4)Canais: 6 canais. 
 
5) Potencia Máxima de saída: 0.3 VA (com 250 Ω de impedância 
de carga). 

 
6) Frequência do pulso de saída: 1 a 100 Hz ajustável com uma 
tolerância de 15%. 
 
7) Modos de Saída (Tipos de Onda) 

 
- Onda continua: continua 

- Onda Intermitente (ou interrompida): 15 segundos de onda    
  Continua e 5 segundos de pausa. 
- Onda Denso-dispersa: A proporção entra da onda dispersa e a 
onda densa é de 1:5. A onda dispersa atua durante 5 segundos e 
a onda densa atua durante 10 segundos. 
(a duração permitida entre a onda intermitente e a onda denso-
dispersa é de + 15 %). 

 
8) Limite da corrente de saída (r.m.s) ≤ 10 mA com 250 Ω de 
impedância de carga). 
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9) Componente direto de saída: 0 

 
10) Amplitude do pulso de saída: 0.2 ms+30% (teste de 
performance basic feito pela EMC). 
 
11) Dimensões: 292 mm x 156 mm x 47mm 
 
12) Peso total: 1 Kg 

 

 

Impedância de carga nominal: 500 Ω quando se utilizam os TENS; 

250Ω quando se utilizam as agulhas de acupunctura. 

Nota: uma impedância baixa não tem qualquer efeito direto sobre o 

componente direto, a amplitude o pulso, a frequência de saída. Está 

positivamente ligada a máxima amplitude de saída. 

 

ATENÇÃO 

 

Este não é um aparelho AP ou APG. O seu grau de 
impermeabilização é IPX0. 
 
Este equipamento cumpre os requisitos de Classe II, a fonte de 
alimentação é do Tipo BF, parte aplicada de IEC60601-1. 
 

A variação da resistência de carga está é de + 10%, a variação da 
largura, duração, frequência e da amplitude do pulso e de todos os 
componentes DC não deve ultrapassar a 30 %. 
 
Se a variação da voltagem da corrente de alimentação for de + 
10% a variação da amplitude, largura, e frequência do pulso de 

saída devem ser de + 10%. 
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Atenção: 

Este equipamento está conforme e exigido para a compatibilidade 

eletromagnética IEC 60601-1-2. Por favor utilize este equipamento 

segundo a Guia e a Declaração do fabricante. 

 

Guia e Declaração do Fabricante 

Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas – para 

todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS. 

Guia e Declaração do Fabricante – Emissão Eletromagnética 
 

O estimulador neuro-muscular SDZ-II está desenhado para operar 
num ambiente eletromagnético que se especifica de seguida. O 
utilizador deve garantir que utiliza o estimulador neuro-muscular 

SDZ-II nas condições apresentadas. 
 

Teste de 
Emissão 

Conformidade 
Guia – Ambiente 
Eletromagnético 

Emissões RF 
CISPR 11 
 

Grupo 1 

O estimulador neuro-muscular 

SDZ-II utiliza a energia RF 
apenas nas suas funções 
internas. Por esse motivo as 
sua emissões RF são muito 
baixas mas interferindo com 
outros equipamentos 

eletrónicos próximos. 
 

Emissão RF 
CISPR11 

Classe B 
O estimulador neuro-muscular 

SDZ-II pode ser utilizado em 
todo o tipo de instituições, 

incluindo ambientes 
domésticos. Pode ser 
conectado diretamente à rede 
de baixa voltagem que 
alimenta os edifico com essa 

utilização. 

Emissão de 
Harmónicas de 

Corrente IEC 
61000-3-2 

Classe A 

Fultuações na 
Voltagem / 

Emissão de 
Cintililação IEC 
61000-3-3 

 
Conforme 
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Guia e declaração do fabricante – Imunidade à interferência 

eletromagnética – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS. 

Guia e declaração do fabricante – Imunidade á interferência 
eletromagnética 

O estimulador neuro-muscular SDZ-II está desenhado para operar num 
ambiente eletromagnético que se especifica de seguida. O utilizador deve 
garantir que utiliza o estimulador neuro-muscular SDZ-II nas condições 
apresentadas. 
 

Teste de 
Imunidade a 
Interferência 

Nível de 
Teste IEC 
60601 

Nível de 
Comprimento 

Guia de ambiente 
eletromagnético 

Descarga 
Electroestáti
ca (ESD)) 
IEC 61000-
4-2 

 
Contacto: 
+6 kV  
Ar: +8 kV  

 
Contacto: +6 
kV  
Ar: +8 kV 

O chão deve ser de 
madeira, azulejos, ou de 
cimento. Caso estejam 
revestidos com um 
material sintético a 
humidade relativa deve 
ser de pelo menos 30% 

Transientes 
elétricos 
rápidos 
“burst” 

Para redes 
elétricas: +2 
kV 

Para redes 
elétricas: +2 
kV 

A qualidade da rede 
elétrica deve ser igual à 
de um hospital ou de 
uma zona comercial. 

 
Sobretensão 

Modo 
diferencial: 
+1 kV 

Modo 
diferencial: +1 
kV 

A qualidade da rede 
elétrica deve ser igual à 
de um hospital ou de 
uma zona comercial. 

Quebras de 
tensão, 
interrupções 
curtas e 
variações na 
voltagem na 
linha de 

entrada da 
fonte de 
alimentação 

<5% UT 
(>95 % dip 
em UT) em 
ciclos 0.5 
40 % UT 

(60% dip em 
UT) em ciclos 

de 5) 
70 % UT 

(30% dip em 
UT) ciclos de 
25 
5 % UT 

(95% dip em 
UT) durante 
5 seg.  

<5% UT 
(>95 % dip 
em UT) em 
ciclos 0.5 
40 % UT 

(60% dip em 
UT) em ciclos 

de 5) 
70 % UT 

(30% dip em 
UT) ciclos de 
25 
5 % UT 

(95% dip em 
UT) durante 5 
seg. 
 

A qualidade da rede 
elétrica deve ser igual a 
de um hospital ou de 
uma zona comercial. Se 
for necessário que o 
estimulador neuro-
muscular SDZ-II 

continue a operar 
durante uma quebra ou 
falha de corrente, este 
deve ligar-se a uma 
fonte elétrica que não 
sofra interrupções ou às 
pilhas. 
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Frequêcnia 
da Energia 
(50/60 Hz 

Campo 
magnético 
IEC 61000-
4-8 

 
 
 

3 A/m 

 
 
 

3 A/m 

Os campos magnéticos 
da frequência de rede 
devem apresentar níveis 

próprios de um hospital 
ou de uma zona 
comercial  

Nota:UT é a voltagem da rede AC antes da aplicação do nível de teste 

 

 

 

 

 

 

Guia e declaração do fabricante – Imunidade à interferência 

eletromagnética – para os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não 

são utilizados em suporte de vida 

Guia e declaração do fabricante – Imunidade á interferência 
eletromagnética 

O estimulador neuro-muscular SDZ-II está desenhado para operar num 
ambiente eletromagnético que se específica de seguida. O utilizador deve 
garantir que utiliza o estimulador neuro-muscular SDZ-II nas condições 
apresentadas. 

 
Teste de 
Imunidade a 
Interferência 

Nível de Teste 
IEC 60601 

Nível de 
Comprimento 

Guia de ambiente 
eletromagnético 

 
RF Conduzida 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
RF Radiada 
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 
 

 
Os equipamentos RF 
portáteis e móveis  
devem ser mantidos  à 
distância de qualquer 
um   dos componentes 
do estimulador neuro-
muscular SDZ-II, 
incluindo dos cabos . A 
distância recomendada é 
a calculada utilizando a 
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equação da frequência 
do transmissor. 
 
 
 
Distância Recomendada  

 
d= 3.5  P 

     V1 
 
d= 3.5  P 80MHz a 800 MHz 

      E1 

 
 
d=  7  P 800MHz a 2.5GHz 

      E1 
 
Onde P é a potência 
máxima de saída do 
transmissor em watts 
(W) indicada pelo 
fabricante-, d é a 
distancia recomendada 
de separação em metros 
(m). As intensidades de 
campo de transmissores 
RF fixos, determinadas 
mediante um teste 
eletromagnético in situ, 
devem ser menores que 
o nível de comprimento 
de cada gama de 
frequências. Podem 
verificar-se 
interferências na 
proximidade de 
equipamentos que 
tenham o seguinte 
símbolo: 
 

 
 
 

 

Nota 1: Aplica-se a gama mais alta de frequências a 80 MHz e a 800MHz 
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Nota 2: Esta guia pode não se aplicar a todas as situações. A absorção, 
reflexão das estruturas, pessoas e objetos afetam a propagação 
eletromagnética. 
 
 

 

 
a) A intensidade de campo dos transmissores fixos, como estações 

base de radio (telemóveis/ telefones sem fio), telefones e radio 
móveis terrestres, estações de rádio AM e FM e emissões de 
televisão, não podem ser previstos teoricamente com precisão. 
Para se avaliar a contribuição eletromagnética dos transmissores 
fixos de radiofrequência, deve-se efectuar a avaliação 
eletromagnética do local. Se o campo eletromagnético medido na 
zona onde se vai utilizar o estimulador neuro-muscular SDZ-II 
exceder o nível de comprimento de RF indicado, deve verificar-se 
se o estimulador neuro-muscular SDZ-II está a operar de forma 
normal. Caso o estimulador neuro-muscular SDZ-II não apresente 
um funcionamento normal, pode ser necessário coloca-lo noutro 
local. 

b) Para frequências entre os 150 kHz a 80 MHz, osa intensidade dos 

campos devem ser menores que 3 V/m. 

 

Distâncias de Separação entre equipamentos RF portáteis e móveis 

de comunicações e Equipamentos ou Sistemas para Equipamentos 

que não são utilizados em suporte de vida. 

Distâncias de Separação entre equipamentos RF portáteis e móveis de 
comunicações e o estimulador neuro-muscular SDZ-II 

 
O estimulador neuro-muscular SDZ-II foi desenhado tendo em conta que o 
ambiente eletromagnético onde se encontra tem as interferências RF 
radiadas controladas. O utilizar do estimulador neuro-muscular SDZ-II 
pode prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância 
mínima entre os equipamentos de comunicações portáteis e móveis 
(transmissores) e o SDZ-II como se recomenda na tabela em baixa, em 
função da potencia de saída máxima do equipamento de comunivação 

Potencia 
nominal máxima 
de saída do 
transmissor (W) 

Distância de separação em função da frequência do 
transmissor (m) 
150KHz a 80MHz 

 

d= 3.5  P 

V1 

 

80 MHz a 800 MHz 

 
d= 3.5  P 

E1 

 

800MHz a 2.5GHz 

 
d=  7  P 

E1 

 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 
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1 1.17 1.17 2.33 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33 

 

 

 

 
Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada 
anteriormente, a distância de separação recomendada em metros 
(m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável a frequência 

do transmissor, onde P é a potencia de saída máxima do 
transmissor me Watts (W) indicada pelo fabricante. 
 

Nota 1: Entre 80 MHz a 800 MHz aplica-se a distância de separação 
para a agama de frequências mais alto. 
 
Nota 2: É possível que estas guias não possam ser aplicadas em 
todas as situações uma vez que a propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estrutura, objetos e pessoas. 

 

 

Símbolos 

Indica que o aparelho cumpre com grau de proteção para 

descargas elétricas Parte Aplicada do Tipo BF. 
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Acessórios 

- Seis cabos de cores diferentes 

- Seis TENS (elétrodos) de 50 x50 mm 

- Seis pares de crocodilos 

- Um manual de instruções 

- Um certificado de conformidade de qualidade do produto 

- Um certificado de garantia 

 

 

Precaução: 

Indica que o equipamento é de Classe II. 

Indica o grau de proteção do equipamento contra gotas de 

água. 

Precaução / Advertência 

O equipamento cumpre com os requisitos da Diretiva de 

Dispositivos Médicos MDD. 

Símbolo WEEE (Wates Eletric and Eletronic Equipment) 

Número de Série (que deve ser acompanhado pelo número 

de série do fabricante). 

Data de Fabrico (deve ser acompanhado pela data de 

fabrico do equipamento). 

Consultar o manual que acompanha o equipamento 
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Quando for necessário substituir os cabos, TENS (elétrodos) e os 

crocodilos do SDZ-II devem utilizar-se os acessórios fornecidos pelo 

fabricante de forma a garantir o normal funcionamento do 

equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção: 

- O SDZ-II deve ser guardado em local fora do alcance das crianças. 

- Nunca deixe o equipamento cair, nem chocar com outros objetos e 

nem entrar em contacto com a água. 

- Armazenar o SDZ-II num local seco, ventilado e isento de gases 

corrosivos. Evitar a luz solar direta. 

- O SDZ-II foi rigorosamente testado pelo fabricante. Não desmontar 

e montar por si o aparelho. É sugerido um período de utilização de 

cinco anos. 

- Para limpar o aparelho utilizar um pano macio e limpo, NUNCA com 

água. Poderá ser utilizada uma solução de álcool isopropílico a 75%. 

O aparelho deve ser limpo mensalmente. Os elétrodos (TENS) devem 

ser limpos antes de depois de cada tratamento. Utilizar álcool 
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isopropílico a 75% ou água. Rejeitar os TENS cuja parte adesiva 

esteja danificada. 

- Caso não se utilize o equipamento por longos períodos de tempo, 

deve remover as baterias de forma a evitar que estas causem 

possíveis danos. 

- Para remover os cabos, puxar pela tomada e nunca pelo fio. Caso 

contrário pode danificar o aparelho. 

 

 

 

 

Para evitar a contaminação do meio ambiente deve 

colocar-se no lixo eletrónico o equipamento, a bateria 

seca, e os restantes acessórios. 

 

 

 

 

Resolução de Problemas 

Problema Causa Provável Solução 

O temporizador 
digital não 
funciona ou 
funciona 
erraticamente. 

O temporizador digital está 
avariado 

Contactar o fornecedor 
para reparar o 
equipamento. 

As baterias estão mal 
colocadas 

Desligar o 
equipamento e 
recolocar as baterias. 

As baterias estão com pouca 
carga 

Substituir as baterias. 

Os écrans do 
“Tipo de Onda” 
não funcionam 

A lâmpada do indicador de 
tipo de onda está avariado 

Contactar o fornecedor 
para reparar o 
equipamento. 

As baterias estão mal 
colocadas 

Desligar o 
equipamento e 
recolocar as baterias. 

As baterias estão com pouca 
carga 

Substituir as baterias. 
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O botão de 
ligar/desligar 
não funciona 

O botão de ligar/desligar está 
avariado 

Contactar o fornecedor 
para reparar o 
equipamento. 

Sem corrente de 
saída  

Os cabos, os TENS ou os 
crocodilos não estão bem 
ligados ou estão com mau-
contacto 

Voltar a ligar os cabos, 
os crocodilo e/ou os 
TENS 

Os cabos, os TENS ou os 
crocodilos estão avariados 

Contactar o fornecedor 
para adquirir novos 
cabos, TENS e ou 
crocodilos  

A pele do paciente está 
demasiado seca ou gordurosa 

Limpar as zonas a 
tratar com álcool ou 
com uma toalha 
humedecida com água 
morna 

O equipamento está avariado 
Contactar o fornecedor 
para reparar o 
equipamento. 

O equipamento 
não emite um 
sinal sonoro 
quando termina 
o tratamento 

O “buzzer” está avariado 
Contactar o fornecedor 
para reparar o 
equipamento. 

Outros  Contactar o fornecedor 

Caso não consiga resolver o problema do seu SDZ-II com esta 

informação deve contactar o seu fornecedor. 

 

 

Condições de Armazenamento e Transporte 

 
Gama de temperatura ambiente: -40ºC a 55ºC. 
Humidade Relativa ≤ 95 %. 

O equipamento embalado deve ser armazenado num local 
ventilado (Humidade Relativa ≤ 95 %) e sem gases corrosivos. 
 

 

 

Condições de Operação 

 
Gama de temperatura ambiente: 5ºC a 40ºC 
Gama de Pressão Atmosférica: 86 kPa a 106 KPa 
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Humidade Relativa ≤ 80 %. 

Fonte de              : Fonte de alimentação interna DC 9V+5%
-10% 

alimentação         Transformador (Entrada AC 230 V 50Hz, Saída 
DC 9V 
Operação Contínua. 
 

 

Garantia e Assistência 

Este equipamento é vendido com a garantia de dois anos desde a 
data de compra. A garantia não cobre danos causados pela má 
utilização deste equipamento. 

Os acessórios: cabos, TENS e crocodilos não estão abrangidos por 

esta garantia. Para garantir o normal funcionamento do seu SDZ-
II compre acessórios originais. 
Para mais informações contactar por favor o nosso representante. 
 

 

 


