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Este manual está protegido por direitos autorais, com todos os 
direitos reservados. De acordo com as leis de direitos autorais, este 
manual não pode ser copiado, no todo ou em parte, ou reproduzido 
em qualquer outra mídia sem o consentimento expresso por escrito 
da Lumenis. As cópias permitidas devem conter os mesmos avisos 
de propriedade e direitos autorais que foram afixados no original. De 
acordo com as leis, direitos autorais incluem tradução para outro 
idioma. 
 
Por favor, note que, embora tenham sido feitos todos os esforços 
para garantir que os dados fornecidos neste documento sejam 
precisos, as informações, figuras, ilustrações, tabelas, especificações 
e esquemas aqui contidos estão sujeitos a alterações sem 
notificação.  
 
Lumenis, o logotipo da Lumenis, e Lumenis Pulse 50H e Lumenis 
Pulse 100H, são marcas comerciais e marcas comerciais registradas 
da Lumenis. 
 
Copyright © Lumenis Ltd.  
Catálogo Número: UM-20006520EN 
Julho de 2015 
Revisão A 

.  

Diretiva 2012/19/EC sobre Disposição de Equipamentos 
Elétricos e Eletrônicos (WEEE) 
 
De acordo com a Diretiva 2012/19/EC sobre Disposição de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos – WEEE, todo item marcado 
com o símbolo de um recipiente para lixo com uma cruz sobreposta 
não deve ser descartado como resíduo urbano não classificado, mas, 
sim, separado de outros tipos de resíduos, para tratamento eventual 
e recuperação em uma instalação de reciclagem aprovada. 
 
Ao devolver resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos através 
dos meios corretos de disposição, os usuários garantem o tratamento 
e descarte ambientalmente seguros do equipamento residual, assim 
reduzindo o potencial de riscos ambientais ou para a saúde que 
possam surgir como resultado da disposição incorreta. 
 
A Lumenis fornece arranjos de coleta, reciclagem e relatórios para o 
usuário final para os equipamentos marcados com o símbolo de um 
recipiente para lixo com uma cruz sobreposta. Por favor, visite o site 
http://www.lumenis.com/Service-Support/Recycle para conhecer 
quais arranjos que a Lumenis fez em cada Estado membro da União 
Europeia. 
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Capítulo 1: Introdução 
 

Os sistemas de laser de hólmio Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 
100H são úteis em aplicações de urologia, ortopedia, ENT, 
ginecologia e cirurgia geral. A energia de laser de hólmio liberada por 
fibra é ideal para cirurgias minimamente invasivas. 
 
 

 
 AVISOS 

 
• Os lasers geram um feixe de luz altamente 

concentrado, que pode causar lesão, caso utilizado de 
modo incorreto. Para proteger o paciente e a pessoa 
que estiver operando, os usuários devem ler e 
compreender todas as informações fornecidas neste 
manual do operador, incluindo as seções de Segurança 
e Regulamentação, antes da operação. 
 

• Os lasers medicinais e as fibras ópticas da Lumenis são 
destinados somente para médicos treinados no uso 
destes instrumentos. 

 
 

 
Nos EUA: 
 

 
 

ATENÇÃO 
 
Lei federal restringe este dispositivo para venda para/a 
pedido de um médico. 
 

  
Os sistemas de laser e de liberação da Lumenis são instrumentos 
médicos de precisão. Eles foram submetidos a testes extensivos e, 
com o manuseio apropriado, são instrumentos clínicos úteis e 
confiáveis. Se você tiver dúvidas quanto ao seu laser ou sistema de 
liberação, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente 
da Lumenis. 
 

 
 

NOTA 
 
Todas as capturas de tela mostradas neste manual são 
apenas para ilustração e podem diferir, dependendo da 
versão específica do seu sistema e do idioma selecionado. 
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Referência aos Sistemas Lumenis Pulse  
 

Este manual do operador discute dois sistemas de laser: o sistema 
Lumenis Pulse 50H e o sistema Lumenis Pulse 100H. 
 
• Em muitos lugares deste manual de instrução ambos os sistemas 

são idênticos. Nestes casos, o manual se refere genericamente ao 
Sistema. 

 
• Em casos onde as instruções são explícitas para um ou para o 

outro sistema, o manual se refere especificamente ao sistema 
Lumenis Pulse 50H ou ao sistema Lumenis Pulse 100H. 

 
 

Convenções do Manual 
 
 

 
NOTA 
 
Uma Nota é um comentário que alerta o operador para 
uma informação particularmente importante. 
 

  
 

 
CUIDADO 
 
Um Cuidado é um comentário que alerta o operador para 
a possibilidade de um problema associado ao uso ou 
mal-uso do dispositivo. Tais problemas incluem mal 
funcionamento do dispositivo, falha do dispositivo e dano 
ao dispositivo ou outra propriedade. O comentário de 
cuidado inclui a precaução que deve ser tomada para 
evitar o risco. 
 

  
 

 

AVISO 
 
Um Aviso é um comentário que alerta o operador para a 
possibilidade de um evento adverso, lesão ou morte 
associada ao uso ou mal-uso do dispositivo. 
 

  
Descrição e Principais Recursos do Sistema 
 

Os sistemas de laser de hólmio Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 
100H são compostos dos seguintes componente e recursos 
principais: 
 
• Console do laser 
• Painel de controle com tecnologia de tela de toque 
• Pedal de acionamento duplo 
• Tecnologia de Sistema de Identificação de Segurança (SIS)  
• Feixe de luz verde 
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• Conector de intertravamento de porta externa. 
• Chaves. 
• Manual do operador 
 
(Acessórios nas páginas 57 e 58 deste manual) 
 
 

 
Figura 1: Console dos Sistemas de Laser Lumenis Pulse 50H e 
Lumenis Pulse 100H da Lumenis 
 
 

Console do Sistema de Laser 
 
O console do sistema laser abriga a tela de controle, o interruptor de 
chave de controle do laser, o botão de parada de emergência, o 
interruptor Liga/Desliga principal, o sistema eletrônico de controle, a 
fonte do laser do laser e elementos ópticos associados, bem como a 
alimentação elétrica. Uma fibra óptica conecta-se à porta de conexão 
da fibra na frente do console, possibilitando que a energia de laser 
seja liberada para o local de tratamento. 

 
 
Painel de Controle de Tela de Toque 

 
O painel de controle é um monitor de LCD com tecnologia de tela de 
toque, que possibilita que o operador selecione as configurações do 
tratamento fora do campo estéril. 

 
 
Idioma de Interface do Usuário 

 
Para alterar o idioma exibido na tela de interface do usuário entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente. 
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Pedal 
 
Quando pressionado, o pedal duplo ativa o feixe de luz de tratamento 
do laser e oferece a capacidade de selecionar o tratamento a partir e 
dois conjuntos de parâmetros, por meio do pedal esquerdo ou do 
pedal direito. Também incorpora um botão Standby/Ready operado 
por pedal. 
 
 

 
Figura 2: Pedal duplo 

 

Fibras Ópticas 

 
Várias fibras estão disponíveis para uso com os sistemas Lumenis 
Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H. As fibras da Lumenis incorporam 
a tecnologia de Sistema de Identificação Segura (SIS). Consulte o 
guia de instruções da fibra apropriada para informações específicas 
sobre operação. 
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Capítulo 2: Teoria da 
Operação  

 
 
Um laser, acrônimo de Light Amplification of Stimulated Emission of 
Radiation (Ampliação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação), 
produz um feixe de luz altamente concentrado, em um determinado 
comprimento de onda. A energia de laser é gerada pela conversão 
de energia elétrica em energia de luz, por meio de uma lâmpada de 
flash. Então, a energia da lâmpada de flash é usada para excitar o 
meio de laser, neste caso uma haste de laser de cristal de 
Hólmio:YAG. A energia do laser é ampliada na cavidade do 
ressonador de laser e é permitida que uma pequena porção da 
energia escape do feixe de trabalho do laser. 
 
O laser de hólmio Lumenis Pulse 50H ou Lumenis Pulse 100H emite 
um feixe de luz de laser no comprimento de onda de 2100 nm. Este 
comprimento de onda é grandemente absorvido pela água. Visto que 
o tecido mole é primariamente composto de água, a energia do laser 
de hólmio pode ser eficazmente usada para excisões, incisões, 
ablações e vaporizações, quando em contato próximo com o tecido 
mole. Os cálculos (pedras) também contêm uma quantidade 
suficiente de água, que absorve a energia do laser, levando a 
litotripsia. 
 
Ao trabalhar em um ambiente líquido, a energia do laser de hólmio 
oferece segurança adicional, visto que a energia do laser será 
absorvida pelo líquido circundante, limitando seu alcance para o 
tecido não alvo. 
 
O comprimento de onda do laser de hólmio cai na região do 
infravermelho próximo do espectro eletromagnético. Este 
comprimento de onda é invisível ao olho humano. Portanto, um feixe 
de luz visível, de baixa energia, é usado para verificar o tecido-alvo 
do laser. 
 

Parâmetros de Potência do Laser 
 

A interação laser-tecido é primariamente controlada pelo 
comprimento de onda do laser e pelo coeficiente de absorção do 
tecido-alvo naquele comprimento de onda. Entretanto, características 
adicionais do laser específico afetam a interação laser-tecido. 
 
Os lasers pulsados (tais como o laser de hólmio) liberam uma 
potência média (medida em watts), que é obtida multiplicando-se a 
energia do laser emitida durante cada pulso (medida em joules) e a 
frequência na qual esses pulsos são liberados (medida em hertz).  
 
O laser de hólmio Lumenis Pulse 50H ou Lumenis Pulse 100H pode 
liberar uma potência média máxima obtida de 50 W ou 100 W, 
respectivamente, isto é, liberando 2 x 25 Hz. 
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Os sistemas de laser de hólmio podem liberar a mesma potência 
média em diferentes ajustes, para atingir diferentes efeitos do tecido 
do laser. A mudança da energia de cada pulso pode ser descrita 
como o “tamanho da mordida” do efeito do laser, enquanto que a 
frequência, como a “taxa de mordida”. Por exemplo, o ajuste do 
sistema para 20 W pode ser realizado usando os seguintes conjuntos 
de parâmetros: 2,5 J a 20 Hz ou 2,0 J a 10 Hz. 
 
Ao trabalhar com cálculos, por exemplo, estes diferentes ajustes 
podem afetar o cálculo por quebrá-lo em várias partículas, em 
comparação com a desintegração do cálculo em poeira fina. A 
seleção dos ajustes apropriados de energia e frequência depende do 
procedimento e do tecido-alvo específico. 
 
Cada pulso é liberado em um período de tempo específico, levando a 
uma elevação rápida na temperatura do tecido-alvo. Aumentando a 
duração do pulso, o período de tempo de liberação de energia para o 
tecido muda e, desse modo, o perfil de temperatura do tecido 
também muda. Um perfil de temperatura diferente pode levar a um 
aquecimento, ao invés de um efeito de vaporização, sendo útil, por 
exemplo, quando é requerida coagulação de vaso sanguíneo. 
 
A seleção apropriada de parâmetros de energia e do sistema de 
liberação depende do procedimento e da condição do paciente 
específico. Recomenda-se que você se familiarize com as 
características e técnicas do laser, frequentando cursos e 
consultando colegas, a fim de utilizar a capacidade dos lasers de 
maneira segura. 
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Capítulo 3: Segurança 
 
Introdução 
 

Este capítulo contém informações de segurança importantes 
relacionadas ao uso do sistema de laser. Todo o pessoal operacional 
deve se familiarizar com o conteúdo deste capítulo antes de operar o 
sistema de laser. 
 
Os usuários devem tomar precauções para prevenir a exposição dos 
olhos e pele aos feixes de luz do laser refletidos direta ou 
difusamente, exceto como uma aplicação terapêutica. Precauções 
adicionais devem ser tomadas para prevenir incêndio, lesão por 
eletricidade e explosão. 
 
 

 

 
CUIDADO 
 
Leia atentamente o manual do operador. O uso de outros 
controles ou ajustes ou a realização de outros 
procedimentos que não aqueles especificados aqui pode 
resultar em exposição perigosa à radiação do laser. 
 

  
Riscos Ópticos 
 
Óculos de Segurança do Laser 
 

As seguintes especificações foram calculadas para estes sistemas 
 

Sistema Máximo 
admissível 

Distância 
Nominal de Risco 

Óptico 
Lumenis Pulse 50H 2 mJ/m2 1,9 m 
Lumenis Pulse 100H  2 mJ/m2 1,9 m 

 
 

Todas as pessoas que estiverem dentro da Distância Nominal de Risco Óptico (NOHD) são 
consideradas como estando dentro da área controlada e devem usar óculos de proteção de 
acordo com as seguintes especificações: 

 
 

Sistema Comprimento de 
onda usado 

Densidade óptica 
mínima Nível de proteção 

Lumenis Pulse 50H  HO:YAG de 2,1 μm 3,0 DI LB3 
Lumenis Pulse 100H  HO:YAG  de 2,1 μm 3,0 DI LB3 
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AVISO 
 
• Selecione os óculos de segurança de laser apropriados 

para o laser específico em uso, certificando-se de que 
as especificações acima estejam indicadas nos óculos 
de segurança do laser disponível. 

 
  

Os óculos de segurança do laser devem satisfazer os requisitos das 
normas ANSI Z136.1 e EN 207. 
 
Além de fornecer os óculos de segurança de laser requeridos, tome 
as seguintes medidas para proteger a sala de tratamento ou área 
controlada: 
 
1. Para alertar o pessoal antes que eles entrem na área controlada, 

coloque um sinal de aviso no lado de fora da porta da sala de 
tratamento quando o laser estiver sendo utilizado. 

 
2.  Feche a porta da sala de tratamento durante a operação do laser. 
 
3.  Instale o intertravamento remoto da porta externa, que desativa 

automaticamente o laser quando a porta da sala de tratamento é 
aberta. 

 
4. Dependendo do procedimento, o médico deve proteger os olhos 

do paciente com os óculos de segurança de laser ou um dos 
seguintes itens umedecidos com solução não inflamável: tecido 
grosso, almofadas para os olhos ou compressas de gaze. Para 
tratamento periorbital, o médico deve proteger o paciente com 
proteção de metal, opaca, para olhos. 

 
Proteção Ocular Adicional 
 
 
 

 

AVISO 
 
• Certifique-se sempre de que a fibra esteja corretamente 

conectada ao sistema de laser. Uma conexão incorreta 
pode resultar na emissão inadvertida de um feixe de luz 
secundário. Pode ocorrer lesão grave aos olhos ou 
tecido. 

• Nunca substitua os óculos de segurança prescritos para 
proteção apropriada do olho, visto que pode ocorrer 
dano ocular grave. Outros óculos podem concentrar a 
luz do laser no olho e/ou pode ser quebrado por um 
feixe de luz de alta densidade, podendo causar danos 
graves ao olho. 

• Tenha cuidado ao realizar procedimentos ao redor dos 
olhos. Lesões oculares graves e irreversíveis e 
cicatrizes podem ocorrer por exposição direta ou 
indireta ao feixe de luz de tratamento. As estruturas 
oculares predominantes em risco dependem do 
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comprimento de onda em uso. Em geral, comprimentos 
de onda visíveis e no infravermelho próximo são mais 
prejudiciais para a retina, enquanto que os 
comprimentos de onda ultravioleta e infravermelho são 
mais prejudiciais para a córnea e a esclera. A 
severidade da lesão depende de quão concentrado ou 
difuso é o feixe de luz do tratamento e da extensão da 
exposição. É necessária uma compreensão abrangente 
dos riscos oculares específicos e precauções de 
segurança para cada comprimento de onda do laser, 
para garantir a segurança do paciente e do pessoal de 
operação. 

• Nunca olhe diretamente para a fibra óptica, peça 
manual, sonda ou abertura do sistema de laser 
enquanto o laser estiver energizado. Pode ocorrer lesão 
grave no olho. Desligue o laser antes de inspecionar 
qualquer sistema de liberação ou componentes do 
laser. 

 
  
Riscos Elétricos 
 
 

 

AVISO 
 
• Nunca abra as tampas de proteção do console do laser. 

A abertura das tampas exporá o usuário a 
componentes de alta voltagem, ao ressonador do laser 
e a possível radiação do laser. Somente técnicos de 
manutenção certificados pela Lumenis estão 
qualificados a trabalhar dentro do console. 

• Não opere o laser se qualquer um dos cabos estiver 
quebrado ou com defeito. O laser deve ser submetido à 
inspeção e manutenção de rotina de acordo com as 
recomendações do fabricante da Lumenis e padrões 
institucionais. 

• Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento 
somente deve ser conectado a uma fonte de 
alimentação aterrada. 

 
  
Riscos de Incêndio 
 
 

 

 
AVISO 
 
• Não use este dispositivo na presença de inflamáveis ou 

explosivos, tais como anestésicos voláteis, álcool, 
certas soluções de preparo cirúrgico e substâncias 
similares. Pode ocorrer explosão e/ou incêndio. 

• O feixe de luz de tratamento pode inflamar a maioria 
dos materiais não metálicos. Use cortinas e roupas 
retardadoras de fogo. A área a redor do local de 
tratamento pode ser protegida com toalhas e gazes 
umedecidas com solução salina ou água estéril. Se 
secarem, as toalhas e gazes de proteção podem 
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aumentar o risco de incêndio potencial. Extintores de 
incêndio aprovados e água devem estar prontamente 
disponíveis. 

• Ao realizar procedimentos na área perianal, deve-se 
levar em conta a inflamabilidade do gás metano. 
Esponjas umedecidas devem ser inseridas no reto. 

 
  
 
Considerações Adicionais de Segurança 
 

 
 

 
ATENÇÃO 
 
• Evacuação de fumaça pode ser necessária, se o laser for 

usado em procedimentos em ambientes abertos. 
 

  
Proteção de Tecidos Não Alvo 
 
 

 

 
AVISO 
 
• A usar uma fibra óptica, sempre inspecione-a para 

garantir que não esteja torcida, perfurada, quebrada ou 
danificada de outra forma. O cabo da fibra óptica pode 
ser danificado se for pisado, puxado, deixado em uma 
posição vulnerável, torcido ou enrolado firmemente. 
Não prenda o cabo da fibra óptica com uma pinça 
hemostática ou outros instrumentos. Se for usada uma 
fita estéril, sempre remova a fita antes de levantar a 
fibra óptica.  Uma fibra óptica danificada pode causar 
exposição acidental ao laser ou lesão ao pessoal da 
sala de tratamento ou paciente e/ou incêndio na sala de 
tratamento. 

• Nunca libere o feixe de luz de tratamento para o tecido-
alvo se a integridade do feixe de luz não tiver sido 
verificada; a fibra óptica pode estar danificada. Uma 
fibra óptica danificada pode causar exposição acidental 
ao laser ou lesão ao pessoal da sala de tratamento ou 
paciente e/ou incêndio na sala de tratamento. 

• Exceto durante o tratamento real, o laser sempre deve 
ser mantido no modo Standby (espera). Isso previne 
exposição acidental ao laser, caso o pedal seja 
inadvertidamente pressionado. 

 
  

 
 

 
 
ATENÇÃO 
 
• Para prevenir descarga acidental do laser, certifique-se 

sempre de que o pedal não esteja sendo pressionado ao 
conectar a fibra óptica. 
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• Nunca coloque as mãos ou outros objetos no caminho do 
feixe de luz do laser, pois podem ocorrer queimaduras 
graves. 

• Somente a pessoa que estiver direcionando o feixe de 
luz do laser deve ter acesso ao pedal do laser. Tenha 
cuidado ao pressionar o pedal do laser quando ele 
estiver na proximidade de pedais de outros 
equipamentos. Certifique-se de que o pedal é o correto, 
a fim de evitar exposição acidental ao laser. 

• Nunca aplique o laser sem um alvo para absorvê-lo e 
sem considerar o que está por trás do alvo. Coloque 
material absorvente de energia atrás do tecido-alvo ao 
apontar o laser para um alvo oblíquo. 

 
 
Indicadores de Emissão do Laser 

 
 
•  Um sinal audível é emitido durante a emissão do laser. Um som 

audível diferente é usado para os pedais esquerdo e direito. 
•  Quando o laser estiver sendo emitido, o indicador de emissão de 

laser é mostrado na tela. 
 

 
Etiquetas de Aviso, Certificação e Identificação 
 

Como requerido por órgãos regulamentadores nacionais e 
internacionais, etiquetas de aviso apropriadas foram montadas em 
locais específicos.  
 
A Figura 3 mostra as etiquetas de identificação e certificação 
afixadas ao sistema e os símbolos exibidos nas etiquetas: 
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Figura 3: Localização das Etiquetas de Conformidade com as 
Regulamentações 
 
 

Glossário de Símbolos e Etiquetas 
 

As etiquetas localizadas nos painéis, componentes e embalagens do 
sistema contêm as seguintes informações (apenas para fins de 
ilustração): 
 

Símbolo Descrição 

 
Logotipo da Lumenis. 

 
Conformidade com a CE. 

 
 

Representante autorizado na União Europeia. 

 

Fabricante. 
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Símbolo Descrição 

 
Data de fabricação. 

 
Número de série 

 
Número do catálogo 

SERIES Número de série 
SYSTEM Nome do modelo 

 

Siga as instruções de uso. 

 
Código Identificador de Dispositivo Único (UDI), 
Tipo GSI 

 
Requisitos elétricos. 

 
Equipamento tipo BF. 

 
Etiqueta de Identificação de FCC: 
ESTE DISPOSITIVO CONTÉM  
FCC ID: Z97-1149466 

 
Produto contém transmissor de RF 

 
 

 

Laser Classe 4/IV 
Laser de Hólmio:YAG: 2,1 μm, máximo de 3,5 J, 
máximo de pulso 600 μs 
Laser Classe 3R/IIIa 
Laser DSSP: 532 nm, CW máximo de 5 mW 
Radiação de laser visível e invisível 
Evite expor os olhos ou a pela à radiação direta ou 
dispersa 
PRODUTO DE LASER CLASSE 4 de acordo com 
a IEC 60825-1/2007 
PRODUTO DE LASER CLASSE IV de acordo com 
a 21 CFR 1040.10 & 1040.11, exceto por desvios 
de acordo com a Notificação 50, datada de 24 de 
junho de 2007 

 
Botão de Parada de Emergência 

 
Porta de Conexão da Fibra (abertura) 

 
Conexão do Intertravamento Externo 

 
Conexão do Pedal 

 Nos EUA: lei federal restringe este dispositivo para 
venda por/a pedido de um médico. 

 
Conformidade com a CSA 
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Símbolo Descrição 

 

Conformidade com a Diretiva de Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Eletrônicos (WEEE). 

 

Conformidade com a RoHs (China) 

 

Conformidade com a Diretiva de Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Eletrônicos (WEEE). 

 

Etiqueta do Cabo de Alimentação: 
AVISO 
Um aterramento confiável pode ser obtido quando 
o EQUIPAMENTO estiver conectado a uma 
tomada classificada como “Somente Hospital” ou 
“Classe Hospitalar”. 

 
Limitação de temperatura 

 
Limitação de umidade 

 
Limitação de pressão atmosférica 
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Capítulo 4: Guia Clínico 
 
 
A Lumenis recomenda que os médicos aprendam e adquiram 
conhecimento adicional relacionado ao sistema Lumenis Pulse 50H 
ou Lumenis Pulse 100H. Para detalhes sobre cursos ou sessões de 
treinamento disponibilizadas pela Lumenis, entre em contato com 
seu representante da Lumenis. 
 
A Lumenis não faz recomendações com relação à prática da 
medicina. O tratamento individual deve ser baseado no treinamento 
clínico, observação clínica da interação laser-tecido e nos endpoints 
clínicos apropriados. 
 

 

 

 
AVISO 
 
O uso não autorizado deste sistema pode expor o 
paciente/operador à energia elétrica potencial e a riscos 
de radiação de laser. 
 

 
  

O comprimento de onda do Ho:YAG mostrou-se uma ferramenta 
segura e eficaz para a ablação, vaporização, incisão, excisão e 
coagulação de uma variedade de tecidos moles. Isto foi demonstrado 
por estudos clínicos e pré-clínicos. O comprimento de onda de 2100 
nm do sistema de laser de hólmio é altamente absorvido pela água 
(pico de absorção da água: 1940 nm). A absorção da energia do 
laser pela água produz uma densidade de energia que aquece o 
tecido para mais de 100°C, assim vaporizando ou realizando ablação 
do tecido sem coagulação profunda, permitindo incisão (corte) e 
excisão (dissecção) precisas quando em contato direto com o tecido. 
Quando o laser não está em contato direto com o tecido, o calor 
produzido pode dissipar, levando à coagulação de vasos a uma 
profundidade de até 3 mm. 
 
A profundidade da incisão é determinada pela quantidade de energia 
(em joules) aplicada. A taxa à qual a incisão é feita depende da taxa 
de pulsos de energia que estão sendo liberados para o tecido-alvo 
(em pulsos por segundo ou hertz). Uma incisão ótima do tecido é 
obtida equilibrando-se a profundidade da incisão e a taxa à qual a 
incisão está sendo formada. O médico pode controlar tanto o ajuste 
da energia como da taxa de repetição do sistema de laser, 
dependendo do tipo específico de tecido mole, do efeito tecidual 
desejado (excisão, ablação ou coagulação) e da velocidade à qual 
este efeito deve ser obtido. 
 
O comprimento de onda do Ho.YAG oferece hemóstase eficaz sem 
danificar o tecido circundante ou tecidos não alvos. A redução da 
densidade de potência sobre o tecido vascularizado é uma 
ferramenta importante no controle da hemorragia. Isto pode ser 
obtido de três maneiras: 
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•  Aumentando-se a largura/duração do pulso. 
•  Reduzindo-se a energia por pulso e a taxa de repetição. 
•  Desfocando-se o feixe de luz sem alterar os controles do sistema, 

por meio do movimento da extremidade da fibra óptica de 2 a 5 
milímetros para longe do tecido-alvo. 

 
A absorção elevada do comprimento de onda de hólmio na água e a 
capacidade de produzir vapor d’água também são utilizadas na 
fragmentação de cálculos. Cálculos urinários e biliares contêm 
quantidade suficiente de água necessária para absorver a energia do 
laser, o calor e produzir um vapor que cause pressão suficiente no 
local específico, que levará à fragmentação do cálculo. A potência 
necessária para realizar esta aplicação pode ser controlada pela 
energia de pulso que é liberada para o tecido e pela frequência à 
qual os pulsos são emitidos. Esses dois fatores afetam a 
fragmentação dos cálculos. 
 
 A absorção elevada do comprimento de onda de hólmio na água é 
vantajosa ao se trabalhar em um ambiente cheio de água, visto que 
possibilita a liberação segura de energia sem aquecer o tecido não 
alvo. Qualquer água que faça interface entre o laser e o tecido não 
alvo absorve a energia do laser; portanto, a distância entre o laser e 
o tecido não alvo garante sua segurança. Somente a energia do laser 
que é liberada diretamente para o tecido-alvo, em contato, resultará 
em um efeito tecidual significativo. 
 
 

 
 

NOTA 
 
Ao tratar cálculos (por exemplo, urinários, biliares), pode 
ocorrer migração do cálculo devido ao efeito mecânico da 
energia do laser (retropulsão). A migração pode ser 
evitada por várias técnicas de aplicação do laser, que são 
baseadas na interação do laser com o cálculo. Em 
primeiro lugar, reduzindo-se a energia do laser e 
aumentando-se a frequência do pulso, para manter a 
potência necessária. Em segundo lugar, mantendo-se a 
energia e a frequência e aumentando-se a largura do 
pulso. 
 

  
A energia do laser pode ser liberada para o tecido por meio de vários 
dispositivos de liberação. Estes incluem fibras de disparo direto e 
fibras de disparo lateral. Consulte os dispositivos de liberação 
específicos para informações detalhadas. 
 

 
 

NOTA 
 
Os médicos são encorajados a consultar continuamente a 
literatura atual e informações fornecidas em workshops 
avançados, para manter-se a par das práticas mais 
eficazes e atualizadas. 
 

  



 Sistemas de Laser Lumenis PulseTM 50H e 100H ® 

UM-20006520EN, Rev. A Página 23 
 

 
Indicações para Uso 
 

Os Sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H com fibras e 
acessórios são destinados para uso em procedimentos cirúrgicos 
envolvendo ablação, vaporização, excisão, incisão e coagulação 
aberta, laparoscópica e endoscópica de tecido mole, em 
especialidades médicas que incluem: urologia, litotripsia urinária, 
artroscopia, discectomia, cirurgia endonasal, cirurgia ginecológica, 
cirurgia pulmonar, cirurgia gastroenterológica, dermatologia, cirurgia 
plástica e cirurgia geral. 
 
 

Contraindicações 
 

O uso de um instrumento de laser para uma aplicação é a critério do 
médico, exceto em casos onde a indicação for contraindicada: 
 
•  Incapacidade de receber tratamento endoscópico ou 

laparoscópico. 
•  Intolerância à anestesia. 
• Ressecção ou excisão de órgãos grandes e altamente 

vascularizados. 
 
Contraindicações Específicas em Urologia 

 
• Carcinoma da próstata. 

 
Contraindicações Específicas em Ginecologia 

 
•  Peritonite séptica. 
•  Obstrução intestinal. 
•  Choque séptico. 
• Ressecção ou excisão de órgãos grandes e altamente 

vascularizados. 
 

 
 

NOTA 
 
A Lumenis não possui informações clínicas relativas à 
segurança do tratamento a laser em gestantes ou 
lactantes. 
 

  
 

Avisos e Precauções 
 

Esta seção contém avisos e precauções aplicáveis a procedimentos 
cirúrgicos especificamente relacionados ao uso deste sistema.  
 
•  Os lasers de hólmio são destinados para uso somente por 

médicos treinados no uso do comprimento de onda do Ho:YAG 
(2,1 μm). 
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•  Ajustes incorretos de tratamento podem casar dano tecidual 

grave. Portanto, recomenda-se que você use os ajustes de 
tratamento mais baixos possíveis, até se familiarizar com as 
capacidades do instrumento. Tenha muito cuidado até que a 
interação biológica entre a energia do laser e o tecido seja 
completamente compreendida. 

•  Devido à interação entre gases inflamáveis no campo de operação 
e a energia do laser, podem ocorrer faíscas. Portanto, durante os 
procedimentos a laser, devem ser tomadas medidas para 
minimizar este risco potencial (por exemplo, evitar a administração 
de anestésicos gerais inalados; reduzir os níveis de oxigênio 
durante a ventilação mecânica; uso de tubos endotraqueais 
resistentes ao laser). A inflamabilidade do gás metano também 
deve ser considerada ao tratar a/próximo à área perianal. 

•  O laser somente deve ser usado sobre tecidos que sejam 
completamente observáveis. Não use o laser se o alvo desejado 
não estiver visível. Todas as medidas disponíveis devem ser 
tomadas para visualizar o tecido-alvo (por exemplo, irrigação 
copiosa, hemóstase). 

•  Ao usar equipamento endoscópico, certifique-se de que a 
extremidade do dispositivo de liberação de fibra óptica se estenda 
12 mm além da extremidade do escopo durante o tratamento a 
laser. A ativação do laser quando a extremidade do dispositivo de 
liberação estiver dentro do escopo pode resultar em penetração 
da energia do laser de hólmio no escopo e distribuição do escopo. 

•  O uso do laser sobre estruturas anatômicas próximas a estruturas 
conhecidas como críticas, tais como grandes artérias, veias, 
intestino, ureter, bexiga, nervos, etc., deve ser realizado 
cuidadosamente, para evitar dano inadvertido ou não intencional a 
tais estruturas. Se aplicável, manter irrigação na área de 
tratamento, para reduzir o acúmulo de calor. 

•  Tenha cuidado ao tratar pacientes que tenham sido submetidos 
recentemente à radioterapia. Tais pacientes pode ter risco maior 
de erosão ou perfuração tecidual. 

•  Estruturas anatômicas altamente vascularizadas devem ser 
abordadas com cautela, levando-se em consideração as 
propriedades coagulativas limitadas do laser. Eletrocauterização 
e/ou sutura (ligadura) deve ser facilmente acessível no caso de o 
sangramento de um vaso ser maior do que o previsto para ser 
controlado por laser. O risco de hemorragia pode ser maior em 
pacientes que tomam anticoagulantes/agregados plaquetários. 

•  Cestos cirúrgicos, fios-guia e outros acessórios cirúrgicos podem 
ser danificados pelo contato direto com o feixe de luz de 
tratamento. 

 
Complicações 
 

A seguir encontra-se uma lista de complicações gerais que são 
relacionadas à cirurgia e, dentro deste contexto, à cirurgia a laser. As 
complicações potenciais encontradas na cirurgia endoscópica a laser 
são as mesmas que aquelas encontradas na cirurgia endoscópica 
convencional. Consulte literatura atualizada para procedimentos 
específicos relacionados a complicações. 
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•  Como em uma cirurgia convencional, complicações e eventos 

adversos, tais como calafrios, febre, edema, hemorragia, 
inflamação, necrose tecidual ou infecção, podem ocorrer após o 
tratamento. Em casos extremos, pode ocorrer óbito devido a 
complicações do procedimento, doença concorrente ou aplicação 
do laser. 

•  Como em qualquer procedimento cirúrgico, há possibilidade de 
infecção e formação de cicatriz. Portanto, sempre devem ser 
tomados cuidados pré e pós-cirúrgicos apropriados. 

•  Como em uma cirurgia convencional, descontinue imediatamente 
o tratamento a laser se o paciente desenvolver problemas 
cardiopulmonares. 

•  Como em uma cirurgia convencional, pode ocorrer dor aguda 
imediatamente após a terapia a laser, que pode persistir por até 
48 horas. 

•  Imediatamente após a terapia a laser, o paciente pode ter febre e 
leucocitose, que são comumente associadas à destruição de 
tecido. Isto geralmente cede sem tratamento. Restos de tecido 
destruído podem se tornar necrosados ou infectados. Nesse caso, 
deve ser realizado o tratamento apropriado. 

•  Os pacientes podem apresentar sangramento no local da terapia a 
laser. Recomenda-se a avaliação dos hematócritos pós-
tratamento, para identificar esta complicação potencial.  

•  Pode ocorrer sepse, como em qualquer procedimento cirúrgico. 
Se isso ocorrer, devem ser realizadas avaliações apropriadas. 

•  Pode ocorrer perfuração como resultado do tratamento a laser. 
Para diagnosticar perfurações, os pacientes devem ser 
cuidadosamente acompanhados após os procedimentos, com 
testes apropriados. 

•  Como em uma cirurgia laparoscópica convencional, o uso de gás 
para insuflar o abdome pode levar à embolia gasosa. Em casos 
extremos, pode ocorrer óbito devido à embolia. O uso de dióxido 
de carbono para insuflação minimizará o risco para o paciente, 
visto que esse gás é altamente solúvel em sangue. A pressão de 
insuflação deve ser ajustada para o ajuste mínimo, para insuflação 
eficaz. 

 
Indicações Detalhadas para Uso 
 

Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H com fibras e 
acessórios são indicados para uso em procedimentos cirúrgicos 
envolvendo ablação, vaporização, excisão, incisão e coagulação 
abertas, laparoscópicas e endoscópicas de tecido mole, em 
especialidades médicas incluindo: urologia; litotripsia urinária; 
artroscopia; discectomia; cirurgia endonasal; cirurgia ginecológica; 
cirurgia pulmonar; cirurgia gastroenterológica; cirurgia dermatológica; 
cirurgia plástica e cirurgia geral. 
 
Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H com fibras e 
acessórios é indicado para uso no desempenho de aplicações 
cirúrgicas conforme segue. 
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Urologia 
 

•  Incisão transuretral endoscópica da próstata (TUIP), incisão do 
colo da bexiga da próstata (BNI), ablação a laser de hólmio da 
próstata (HoLAP), enucleação a laser de hólmio da próstata 
(HoLEP), ressecção a laser de hólmio da próstata (HoLRP), 
hemóstase, vaporização e excisão para tratamento de hipertrofia 
prostática benigna (BPH). 

•  Cirurgia urológica e endoscópica (ablação, vaporização, incisão, 
excisão e coagulação de tecido mole), incluindo o tratamento de: 

 
-  Bexiga 
- Tumores superficiais e invasivos de bexiga, uretra e ureter. 
- Condilomas 
- Lesões da genitália externa 
- Hemangioma ureteral e do pênis 
- Estreitamentos ureterais 
- Obstruções do colo da bexiga 

 
•  Litotripsia urinária, incluindo: 
 

- Fragmentação endoscópica de cálculos urinários (uretral, 
ureteral, de bexiga e renal), incluindo cistina, oxalato de cálcio, 
monoidrato e pedras desidratadas de oxalato de cálcio. 

- Tratamento de fragmentos impactados distais de steinstrasse 
quando fios-guias não podem ser passados. 

 
Artroscopia 
 

• Artroscopia (ablação, excisão e coagulação de tecido mole e 
cartilaginoso) em várias articulações pequenas e grandes, 
excluindo a espinha, incluindo: 

 
- Meniscectomia 
- Remoção de plica 
- Liberação de ligamento e tendão 
- Contorno e escultura de superfícies articulares 
- Debridamento de tecido sinovial inflamado (sinovectomia) 
- Debridamento de corpo livre 
- Condromalácia e rupturas 
- Liberação retinecular lateral 
- Capsulectomia no joelho 
- Condroplastia no joelho 
- Ablação de condromalácia 
 
•  Discectomia, incluindo: 
 

- Vaporização percutânea dos discos lombares L4-5 e LS-Sl 
da coluna vertebral; procedimento abertos e artroscópicos 
na espinha; foraminotomia. 
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Cirurgia Geral 
 

• Cirurgia geral aberta, endoscópica ou laparoscópica (ablação, 
vaporização, incisão e coagulação de tecido mole), incluindo: 

 
-  Colecistectomia 
-  Lise de aderências 
-  Apendectomia 
- Biópsia, pilorostenotomia e remoção de pólipos do cólon 

sigmoide. 
-  Incisão de pele 
-  Dissecção de tecido. 
-  Excisão de tumores e lesões externas. 
-  Ressecção completa ou parcial de órgãos, tumores e lesões 

internas. 
-  Mastectomia 
-  Hepatectomia 
-  Pancreatectomia 
-  Esplenectomia 
-  Tireoidectomia 
-  Paratireoidectomia 
-  Herniorrafia 
-  Tonsilectomia 
- Linfadenectomia 
-  Nefrectomia parcial 
-  Cistectomia opilonidal 
-  Ressecção de lipoma 
-  Debridamento de úlcera de decúbito 
-  Hemorroida 
-  Debridamento de úlcera de estase 
-  Biópsia 
 

Cirurgia ENT 
 

• Cirurgia endoscópica endonasal/seio (ablação, vaporização, 
incisão e coagulação de tecido mole e cartilagem), incluindo: 

 
- Turbinectomia parcial 
- Etmoidectomia 
- Polipectomia 
- Antrostomia maxilar 
- Sinusotomia frontal 
- Esfenoidotomia 
- Dacriocistorinostomia (DCR) 
- Cirurgia endoscópica funcional do seio (FESS) 
 

• Cirurgia Endonasal (ablação, vaporização, incisão e coagulação 
de tecido mole), incluindo: 

 
- Lesões ou tumores dos tecidos orais, nasais, glossais, 

faríngeos e laríngeos 
- Tonsilectomia 
- Adenoidectomia 

 
• Cirurgia ginecológica aberta ou laparoscópica (ablação, 

vaporização, incisão, excisão e coagulação de tecido mole). 
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Cirurgia Ginecológica 
 

• Cirurgia ginecológica aberta ou laparoscópica (ablação, 
vaporização, incisão, excisão e coagulação de tecido mole). 

 
Cirurgia de Gastrenterologia  
 

• Cirurgia de gastrenterologia aberta e endoscópica (ablação, 
vaporização, incisão, excisão, ressecção, coagulação e 
hemostasia), incluindo: 

 
- Cálculos da vesicular biliar 
- Cálculos do ducto biliar/bile 
- Neoplasmas benignos e malignos 
- Pólipos 
- Colite 
- Úlceras 
- Angiodisplasia 
- Hemorroidas 
- Varizes 
- Esofagite 
- Úlcera esofágica 
- Laceração de Mallory-Weiss 
- Úlcera gástrica 
- Úlcera duodenal  
- Úlcera não hemorrágica 
- Erosões gástricas 
- Câncer colorretal  
- Gastrite 
- Tumores hemorrágicos 
- Pancreatite 
- Malformações vasculares 
- Telangiectasias 
- Telangiectasias da doença de Osler-Weber-Renu  

 
Cirurgia Pulmonar 
 

• Cirurgia pulmonar aberta e endoscópica (corte, ablação, 
vaporização, incisão, excisão e coagulação de tecido mole). 

 
Dermatologia e Cirurgia Plástica 
 

• Incisão, excisão, ressecção, ablação, coagulação hemostasia e 
vaporização de tecido mole, tecido mucoso, tecido adiposo e 
tecido cartilaginoso, em procedimentos terapêuticos, 
dermatológicos e de cirurgia estética, incluindo: 

 
- Cicatrizes 
- Remoção de tatuagens 
- Lesões vasculares 
- Manchas de vinho do Porto 
- Hemangioma 
- Telangiectasia da face e perna 
- Rosácea 
- Calos 
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- Papilomas 
- Carcinomas de célula basal 
- Lesões de pele e tecido subcutâneo 
- Verrugas plantares 
- Verrugas periungueal e subungueal  
- Debridamento de úlcera de decúbito 
- Vaporização de marcas na pele 
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Capítulo 5: Preparando o 
Sistema para Uso 

 
 
O laser é embarcado diretamente da fábrica para o seu local. 
Inicialmente, o seu representante local da Lumenis desembala, 
inspeciona, configura e instala o laser, para garantir que esteja 
funcionando corretamente. Além disso, a Lumenis fornece 
treinamento em serviço, que garante que sua equipe médica fique 
experiente com as considerações de desempenho e segurança do 
laser. Depois disso, você ou sua equipe de enfermagem, em seu 
local, realizará as rotinas diárias de manutenção associadas ao laser 
e quaisquer fibras utilizadas durante as cirurgias, incluindo a 
inspeção e limpeza do laser e das fibras; conectando, desconectando 
e esterilizando os sistemas de liberação; e verificando a integridade 
do feixe de luz do laser. Estes procedimentos estão detalhados neste 
manual e no guia de instruções das fibras. Se o seu procedimento 
cirúrgico agendado requerer fibras ou acessórios descartáveis, é útil 
ter itens extras prontos e disponíveis na sala de tratamento, caso 
sejam necessários para concluir o procedimento. 

 
 

 

AVISO 
 
• Certifique-se de que todas as pessoas na sala de 

tratamento estejam usando os óculos de proteção de 
laser apropriados. Consulte o item Óculos de 
Segurança do Laser. 

• Antes de conectar os componentes do Lumenis Pulse 
50H ou Lumenis Pulse 100H, inspecione os 
componentes individuais, cabos e conexões elétricas 
quanto à sujeira, detritos ou danos. Verifique a 
integridade de todos os cabos. Entre em contato com 
o seu representante local da Lumenis se algum 
componente apresentar dano. 
 

  
 

Movimentando o Console do Sistema de Laser 
 

1.  Certifique-se de que o cabo de alimentação elétrica do sistema 
esteja apropriadamente desconectado. 

 
2. Destrave as rodas do console do laser. 
 
3. Usando a alça do console do laser, mova o sistema de laser para 

o local desejado. 
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ATENÇÃO 
 
• Como com qualquer equipamento pesado, tenha cuidado 

ao inclinar o console do laser ou movê-lo para cima ou 
para baixo em uma inclinação. Para segurança máxima, 
solicite a ajuda de outra pessoa para mover o console. 

 
 

 
 

NOTA 
 
Não mova rapidamente o console do laser sobre 
superfícies desniveladas, pois pode danificar o 
equipamento. 

 
  

4. Posicione o console do laser a uma distância mínima de 50 cm (20 
polegadas) de paredes, móveis ou outros equipamentos. 

 
 

 
NOTA 
 
Deixe espaço adequado ao redor do console do laser, 
para assegurar circulação de ar do sistema de 
resfriamento. 

 
  

5. Trave as rodas do console do laser. 
 
Conexão do Pedal 
 

1.  Insira o conector do pedal na porta de conexão do pedal na parte 
da traseira do console do sistema de laser. Alinhe o ponto 
vermelho do conector do pedal na parte superior com o ponto 
vermelho do receptáculo; em seguida, empurre-o.                     
 

 

Figura 4: Conexão do pedal duplo 
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ATENÇÃO 
 
Se o pedal não estiver corretamente conectado quando o 
laser for ligado, a mensagem “Attach Footswitch” 
(Conecte o Pedal) será exibida na barra de notificação até 
que o pedal seja corretamente conectado. 
  

  
 
Inserção do Conector de Intertravamento da Porta Externa 
 

O intertravamento de porta externa é um recurso de segurança que 
desabilita o sistema de laser se a porta da sala de tratamento for 
aberta ou se o conector de intertravamento do laser for removido 
enquanto o sistema laser estiver no modo Ready. 
 
O sistema de laser ficará inoperante até que o pedal seja conectado. 
 
1. Alinhe os pinos do conector de intertravamento de porta externa 

com o soquete da tomada do intertravamento externo. 
 

2. Insira o conector do intertravamento de porta externa no 
respectivo receptáculo. 

 
3. Gire a trava de metal no sentido horário até ela enrosque. 

 
4. Se a porta da sala de tratamento for aberta ou se o conector do 

intertravamento de porta externa for removido, o sistema de laser 
é automaticamente desabilitado e retorna para o modo Standby. 
Aparece uma notificação na barra de notificações. 

 
5. Para retomar o tratamento, feche a porta da sala de tratamento 

ou reinsira o conector do intertravamento de porta externa e 
pressione o botão Ready. 

 
 

 
Figura 5: Inserção do Conector de Intertravamento da Porta Externa 
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Conexão do Cabo de Alimentação Principal 
 

1. Desligue o interruptor de circuito principal (interruptor de circuito 
da parede). 
 

2. Certifique-se de que o interruptor de circuito principal do sistema 
de laser esteja desligado (para baixo). 

 
3. Insira a tomada de alimentação principal do laser no soquete na 

parede. Se o sistema de laser possuir um plugue e um soquete 
de travamento, conecte o colar do plugue ao soquete, de modo 
que o plugue não possa se soltar. 

 
4. Ligue o interruptor de circuito de parede. 
 

 

 

AVISO 
 
Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento 
somente deve ser conectado à tomada de alimentação 
que possua aterramento de proteção. 
 

 

 
 
Figura 6: Interruptor Liga/Desliga e plugue de alimentação principal 
 

Conexão da Fibra Óptica 
 
Antes de conectar a fibra ao sistema de laser, consulte o guia de 
instruções da fibra apropriada, para instruções específicas, tais como 
inspeção, esterilização e montagem da fibra. 

  

Plugue de 
alimentação 

principal 

Interruptor de 
circuito principal 
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AVISO 
 
• Inspecione cuidadosamente a embalagem estéril da 

fibra, para garantir que não esteja rompida ou furada. 
Se houver algum dano à embalagem estéril, não use a 
fibra. 

• A usar uma fibra óptica, sempre inspecione-a para 
garantir que não esteja torcida, perfurada, quebrada ou 
danificada de outra forma. A fibra pode ser danificada 
se for pisada, puxada, deixada em uma posição 
vulnerável, torcida ou enrolada firmemente. Não prenda 
o cabo com uma pinça hemostática ou outros 
instrumentos. Se for usada uma fita estéril, sempre 
remova a fita antes de levantar o cabo.  Uma fibra 
danificada pode causar exposição acidental ao laser ou 
lesão ao pessoal da sala de tratamento ou paciente 
e/ou incêndio na sala de tratamento. 

• Para evitar possíveis danos ao sistema óptico, use 
somente sistemas de liberação qualificados pela 
Lumenis. O uso de outros sistemas de liberação que 
não os da Lumenis pode comprometer a operação ou 
danificar o laser, anulando a garantia da Lumenis ou o 
contrato de manutenção. 

• Para prevenir a descarga acidental do laser, desligue 
sempre o laser antes de conectar a fibra óptica. 

• Sempre verifique a data de validade na embalagem da 
fibra óptica; não use uma fibra óptica com data de 
validade vencida. 

 
  

 
 

 
NOTA 
 
O sistema Lumenis Pulse 50H e o sistema Lumenis Pulse 
100H habilitado por SIS (Sistema de Identificação Segura) 
somente operará com fibras ópticas qualificadas pela 
Lumenis. A conexão de outro tipo de fibra óptica fará com 
que a emissão de laser seja desabilitada. 

 
  

Para assegurar a esterilidade da fibra óptica, a seguinte técnica 
asséptica deve ser usada ao conectar a fibra óptica ao sistema de 
laser: 
 
1. Inspecione a fibra óptica, como instruído no guia de instruções da 

fibra óptica apropriada. 
 

  

 

AVISO 
 
Nunca inspecione a fibra enquanto estiver conectada ao 
laser. A exposição acidental ao laser pode causar dano 
grave ao olho. 
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2. O instrumentador entrega o conector de laser para o enfermeiro 
circulante. 
 

3. O enfermeiro circulante remove a tampa de proteção do conector 
do laser. 

 
4. O enfermeiro circulante fixa o conector do laser ao sistema de 

laser, aparafusando o conector dentro da porta de fibra na parte 
da frente do sistema de laser. 

 
Se o conector do laser não for corretamente encaixado e 
firmemente aparafusado na porta de conexão da fibra, uma 
mensagem de advertência será exibida na área de notificação da 
tela de controle. 
 

 
Figura 7: Conexão da fibra óptica 
 

 
 

  

 

AVISO 
 
Ao remover a tampa de proteção, segure no conector do 
laser, e não no redutor de tensão ou na fibra óptica, pois 
pode danificar a fibra óptica  e resultar em exposição não 
intencional ao laser. 
 

 
 

 
ATENÇÃO 
 
Não remova a tampa de proteção do conector do laser no 
campo estéril, visto que isto pode comprometer a 
esterilidade. 
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Tecnologia SIS (Sistema de Identificação Segura) 

Os sistemas de laser Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H 
habilitados por SIS, somente operará com fibras ópticas SIS 
(Sistema de Identificação Segura) qualificadas da Lumenis. A 
conexão de outro tipo de fibra desabilitará a emissão de laser. 
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Capítulo 6: Instruções de 
Operação 
 

Botão de Parada de Emergência 
Em uma emergência, pressione o botão de parada de emergência no 
painel da frente do laser, para desabilitar imediatamente a emissão 
da energia do laser (veja a Figura 8) 
 

 
 

NOTA 
 
Quando cabo de alimentação principal está conectado à 
fonte de eletricidade, alguns circuitos internos 
permanecem energizados. Para desenergizar todos os 
circuitos internos, ajuste o disjuntor principal do laser, 
localizado na parte traseira, para a posição Desligado e 
desligue o cabo da parede. 
 

  

 
Figura 8: Controles para desligamento do sistema de laser 
 

Óculos de Segurança 
 

Certifique-se de que todas as pessoas na sala de operação estejam 
usando os óculos de proteção apropriados. 
. 

 

Botão de parada 
de emergência 
 
 
 

Interruptor de 
chave 
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Verificação das Conexões 
 

1. Certifique-se de que o pedal esteja corretamente conectado. 
 

2.  Certifique-se de que o conector do intertravamento remoto esteja 
conectado. 

. 
 
Ligando o Sistema 
 
 
 

 

1. Coloque o interruptor de circuito de alimentação principal na 
posição Ligado (para cima). 
 

2. Insira a chave no interruptor de chave (veja a Figura 8) e gire-a 
para a posição || (iniciar); segure a chave por um segundo e 
libere-a. Após a liberação a chave de mola gira para a posição | 
(ligado). 

 
O sistema começará um auto-teste e aquecimento, que duram 
aproximadamente um minuto. Assim que os testes forem 
realizados, as mensagens “self-test pass/fail” (auto-teste 
realizado com sucesso/falhou) serão exibidas na tela de 
controle. Quando o auto-teste for concluído com sucesso, a tela 
principal de Tratamento aparecerá no painel de controle. 

 
 

 
 

NOTA 
 
Se forem encontradas condições de falha durante a 
inicialização e o auto-teste do sistema de laser, 
mensagens de erros podem ser mostradas na Área de 
Mensagens de Informações. Consulte a seção “Solução 
de Problemas” neste manual. 
 

  
 
Reiniciando o Sistema de Laser 
 

Se for necessário reiniciar o sistema: 
 

 
 
 

1. Gire o interruptor de chave para a posição  (Desligado). 
 

2. Aguarde 5 segundos e, em seguida, gire o interruptor de chave 
para a posição || (iniciar), segure por um segundo e libere a 
chave. 

 
 

 



 Sistemas de Laser Lumenis PulseTM 50H e 100H ® 

UM-20006520EN, Rev. A Página 39 
 

Descrição da Tela de Tratamento 
 

Assim que o auto-teste e o aquecimento do laser tenham sido 
concluídos com sucesso, a tela principal de Treatment (Tratamento) 
aparece no painel de controle. 
 
Os elementos da tela de Tratamento são detalhados como segue 
(as setas numeradas na Figura 9 se correlacionam às etapas 
numeradas abaixo): 
 
1. Designação do Pedal Esquerdo – Mostra qual pedal deve ser 

usado para o grupo de parâmetros de saída na caixa abaixo do 
designador. 
 

2. Designação do Pedal Direito – Mostra qual pedal deve ser 
usado para o grupo de parâmetros de saída na caixa abaixo do 
designador 

 
3. Ajustes do Tratamento para cada pedal – Cada lado da tela 

define os ajustes de Energia (Energy), Frequência (Frequency) 
e Largura de Pulso (Pulse width) para o laser quando o pedal 
correspondente é pressionado. Pressione os seletores  ou  
para obter os ajustes desejados; a potência derivada será 
exibida. 
 
 

 
4. Largura do Pulso (Pulse Width) – O usuário pode ajustar o modo 

de emissão de laser para pulsos curtos ou pulsos longos. Alterne 
este botão para selecionar Pulsos Curtos ou Pulsos Longos. 
 

 
5. Feixe de Luz do Laser (Aim Beam) – Esse mostrador exibe a 

intensidade selecionada do feixe de luz: alta, média, baixa ou 
desligada. 

 
• Ao ligar o sistema, o ajuste do feixe de luz retém o ajuste de 

intensidade do último uso do sistema de laser ou selecionará 
automaticamente o ajuste mínimo em que o feixe de luz foi 
desligado da última vez. 

• Pressione os seletores de feixe de luz  ou  para ajustar a 
intensidade do feixe de luz. 

• Para desligar o feixe de luz pressione o seletor  até que 
nenhuma barra esteja iluminada. 

 
 
 
 

 
ATENÇÃO 
 
Se o feixe de luz for desligado, certifique-se de que a 
extremidade da fibra e o local cirúrgico alvo estejam sob 
visualização direta. 
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Figura 9: Liberação do feixe de luz do tratamento por meio do pedal 
esquerdo ou direito 
 
 
6. Barra de notificação – Erros e notificações aparecem na barra 

de notificação, na parte inferior da tela, para alertá-lo da 
necessidade de uma ação ou al funcionamento do laser. 
Consulte Solução de Problemas e Notificações para uma lista de 
indicações consultivas, suas causas prováveis e soluções. 
 

7. Energia Total (Total Energy) – O mostrador de Energia Total 
exibe a energia total de hólmio, em kilojoules, liberada desde a 
última reinicialização do laser. O mostrador é automaticamente 
zerado na primeira vez que você pressionar o botão Ready ao 
ligar o sistema de laser, para permitir a leitura da energia total do 
último tratamento. Para reajustar manualmente o mostrador, 
pressione o botão Clear kJ (limpar kilojoules). 

 
8. Seleção do modo Standby/Ready – Os botões Standby/Ready 

determinam se ao pressionar o pedal você ativará o sistema de 
laser (modo Ready) ou não (modo Standby). 

 
 

  

 

AVISO 
 
Exceto durante um tratamento real, o sistema de laser 
deve sempre estar no modo Standby. Manter o sistema 
de laser no modo Standby previne a exposição acidental 
ao laser, caso o pedal seja pressionado 
inadvertidamente. 
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Indicadores de Emissão de Laser 

 
 
• As áreas de parâmetro Energy, Frequency e Pulse Width são 

salientadas por uma margem amarela em torno do pedal aplicável 
na tela (veja a Figura 10), quando o pedal apropriado é 
pressionado, para alertar o operador de que a energia do laser 
está sendo emitida. 

• Um sinal audível soa durante a emissão de energia de laser. O 
sinal audível é diferente para o pedal direito e para o pedal 
esquerdo. 

 
 

 
Figura 10: Indicadores de emissão de laser 
 
 

Instruções Intra-operatórias 
 

1. Configure o feixe de luz do laser para alta intensidade. 
 

2. Teste a integridade do feixe de luz do laser.  
 

Segure uma superfície não reflexiva, tal como um depressor de 
língua, na frente da extremidade da fibra. Para sistemas de 
liberação de emissão lateral, seguro a superfície não reflexiva na 
frente da abertura lateral da extremidade da fibra. 
 
Um ponto verde – o feixe de luz do laser – deverá aparecer na 
superfície. Se o feixe de luz estiver fraco, verifique se ele está 
ajustado para alta intensidade. Se ainda assim o feixe de luz 
estiver fraco, certifique-se de que a proteção contra detritos e o 
conector da fibra não estejam danificados. Consulte o item 
Inspeção da Proteção de Fragmentos e a seção no guia de 
instruções da fibra apropriada (veja “Inspeção do conector de 
laser”) 
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AVISO 
 
• Não use a fibra se o feixe de luz estiver ajustado para 

alta intensidade e mesmo assim estiver fraco ou não 
visível; a fibra pode estar danificada. Uma fibra 
danificada pode causar exposição acidental ao laser ou 
lesão ao paciente ou pessoal na sala de tratamento, 
bem como incêndio. 

• Não use o laser ou a fibra se o feixe de luz não tiver 
sido inspecionado. A inspeção da integridade do feixe 
de luz é extremamente importante para a operação 
segura do seu equipamento de laser. 

• Não use o laser ou a fibra se o feixe de luz não estiver 
visível. A operação do laser sem o feixe de luz pode 
resultar em exposição ao laser de tecido não alvo e 
possível lesão. 

 
  
 

 
NOTA 
 
Ao usar a fibra óptica com uma câmera endoscópica, 
reduza a intensidade da luz da câmera se o feixe de luz 
estiver fraco ou não estiver visível. Isso não afetará a 
visibilidade do local de tratamento, visto que a câmera 
compensa o nível mais baixo da luz. 
 

  
3.  Insira os parâmetros desejados nos seletores Energy, Frequency 

e Pulse Width no painel de controle. 
 
4.  Posicione o feixe de luz sobre o tecido-alvo. 

 
5. Pressione o botão Ready para ir para o modo Ready.  
 

  

 

AVISO 
 
Sempre verifique as configurações de parâmetros na tela 
antes de ajustar o sistema para o modo Ready. 
 

 
  

6. Certifique-se de que o seu pé esteja no pedal apropriado para 
ajustes dos parâmetros do lado esquerdo e do lado direito na tela. 

 
7. Pressione o pedal que corresponde ao conjunto de parâmetros 

desejado para liberar o feixe de luz de tratamento. 
 

À medida que o laser emite o feixe de luz de tratamento, a 
margem amarela salientada aparece ao redor da área de 
configuração do pedal apropriado na tela de controle e um sinal 
audível soa para alertá-lo de que a energia do laser está sendo 
emitida. O sinal audível é diferente para o pedal esquerdo e para o 
pedal direito. 
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8. Pressione os botões Ready e Standby na tela ou use o botão 
Ready/Standby do pedal para alternar entre esses dois modos. 

 
9. Se a cirurgia for interrompida, coloque o laser no modo Standby 

para desabilitar o pedal. 
 

  

 

AVISO 
 
Sempre coloque o laser no modo Standby quando não 
estiver em uso, para evitar emissão não intencional de 
laser. 
 

 

 
Instruções Pós-operatórias 
 

1. Coloque o sistema para o modo Standby. 
 

2. Coloque o interruptor de chave a posição  (desligado). 
 

3. Desconecte a fibra óptica do sistema de laser. 
 

Se a fibra óptica for de uso único, descarte-a. Se for de uso 
múltiplo, prepare a fibra para reutilização, como instruído no guia 
de instruções da fibra óptica apropriada. 
 

4. Ajuste o interruptor de circuito principal para a posição Desligado 
(para baixo). 
 

5. Desligue o disjuntor de circuito da rede. 
 
6. Remova o plugue de alimentação principal da tomada na parede 

e enrole o cabo no suporte de cabo (veja a Figura 11). 
 

7. Remova o conector do pedal do sistema de laser e enrole-o na 
montagem de armazenamento do pedal (veja a Figura 11). 

 
8. Desconecte o intertravamento da porta externa. 

 
9. Limpe as superfícies externas do sistema de laser. 
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Figura 11: Suporte de cabo no console do laser e montagem de 
armazenamento do pedal 

 

Movimentando o Console do Laser  
 

 
Usando as alças na parte da frente e de trás do console do laser, 
mova o laser para o local desejado. 
 

 
 

ATENÇÃO 
 
• Como com qualquer equipamento pesado, tenha cuidado 

ao inclinar o console do laser ou movê-lo para cima ou 
para baixo em uma inclinação. Para segurança máxima, 
solicite a ajuda de outra pessoa para mover o console. 

• Não mova rapidamente o console do laser sobre 
superfícies desniveladas, pois pode danificar o 
equipamento. 

 
 

 
 

 
  

Pedal 

Suporte do 
cabo 
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Capítulo 7: Solução de 
Problemas e Manutenção 
 
Lidando com Mensagens de Erro e Notificações 
 

Notificações e mensagens de erro são exibidas na Barra de 
Notificações, na parte inferior da tela.  
 
1. Siga as instruções na barra de mensagens, se houver. 

 
2. Se aparecerem instruções, realize a tarefa requerida, como 

detalhado na mensagem. Se o erro for resolvido, a mensagem 
desaparecerá e a operação normal poderá ser retomada. 

 
3. Vários tipos de erros não desaparecerão. Nesses casos, 

pressione o botão Standby para limpar as notificações ou a 
mensagem de erro; a operação normal pode ser retomada. 

 
4. Vários tipos de erros somente aparecerão com um número 

(“Fault XXX”) (Falha XXX). Pressione o botão Standby para 
limpar o erro e tente retomar a operação normal. Se isto não 
resolver o problema, reinicie o sistema. 

 
5. Se o problema persistir, entre em contato com a Assistência 

Técnica da Lumenis. 
 

 
. 
Figura 12: Barra de notificações 
 
 
 

Solução de Problemas 
 

Se o instrumento falhar em operar corretamente, este guia de 
solução de problemas o ajudará a localizar e corrigir o mal 
funcionamento. 
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Aparecem Mensagens de Erro de Inicialização  
 

1. Anote o número do erro. 
2.  Reinicie o sistema através do interruptor de chave. 
3. Se o problema ocorrer novamente, entre em contato com a 

Assistência técnica da Lumenis. 
 
O Sistema Não Liga 
 

A tela de controle não acende. 
 

1.  Conecte o sistema de laser. 
2. Coloque o interruptor de circuito principal do laser na posição 

Ligado (para cima) 
3.  Ligue a alimentação elétrica principal. 
4. Use outra saída ou teste profissionalmente a saída e a repare, se 

necessário. 
 
Feixe de Luz Inadequado ou Não Há Feixe de Luz 
 

1. Ajuste a intensidade do feixe de luz do laser. 
2. Substitua a fibra óptica. 
3. Diminua a intensidade da luz da câmera endoscópica. 
4. Inspecione e, se necessário, substitua o protetor de fragmentos. 
5. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 

Lumenis. 
 

Não há Emissão de Laser 

 
1. Substitua a fibra óptica. 
2. Inspecione e, se necessário, substitua o protetor de fragmentos. 
3. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 

Lumenis. 
 
 
Sons de “Estalidos” vindos da Porta da Fibra 

 
Isto provavelmente é devido a um mal funcionamento do conector da 
fibra óptica. 

 
1. Substitua a fibra óptica e o protetor de fragmentos. 

 
Aquecimento da Fibra 
 

Pode ocorrer durante procedimentos prolongados, especialmente ao 
usar energia mais alta. 

 
1. Renove a ponta da fibra óptica, descascando-a e clivando-a. 
. 

Fibra Não Reconhecida 
 

1. Substitua a fibra óptica por uma compatível e retome a operação 
normal. 

2. Se o problema persistir, entre em contato com a assistência 
Técnica da Lumenis. 
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Notificação ou Mensagem de Erro é Exibida no Painel de Controle 
 
Há três tipos de mensagens de erro que podem ser eliminadas: 
 
• Uma mensagem de erro que desaparece automaticamente [isto é, 

“Attach an Authorized Fiber” (“Conecte uma fibra autorizada”)] 
quando uma fibra autorizada está conectada. 

• Uma mensagem de erro que desaparece quando o problema 
encontrado for resolvido [isto é, “High temperature” (Temperatura 
elevada)] desaparecerá quando a temperatura do sistema 
diminuir. 

• Uma mensagem de erro que requer reconhecimento após a 
resolução do problema [isto é, “Energy High” (Energia elevada)]; 
pressione o botão Standby na tela para apagar a mensagem.  

 
Superaquecimento do Sistema 
 

O sistema de laser pode superaquecer se for usado a uma potência 
alta por um longo período de tempo. 
 
• Certifique-se de que a temperatura da sala de tratamento esteja 

entre 10 e 30oC (50 a 86oF). 
• Certifique-se de que o esteja a uma distância mínima de 50 cm 

(20 polegadas) da parede, móveis ou outros equipamentos. 
 

 
 

NOTA 
 
Se o laser superaquecer, não desligue-o. Deixar o sistema 
ligado permitirá que o sistema de resfriamento interno 
resfrie rapidamente os componentes internos do sistema. 
Deixe que o sistema esfrie por vários minutos e retome a 
operação. 
 

  
Aparece a mensagem: Attach an Authorized Fiber. (Conecte uma Fibra Autorizada), os 
sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H somente pode usar fibras autorizadas). 

 
Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H habilitados 
por SIS, somente operarão com fibras ópticas SIS (Sistema de 
Identificação Segura) qualificadas pela Lumenis. A conexão de outro 
tipo de fibra desabilitará a emissão de laser. 
 
• Conecte uma fibra autorizada ou entre em contato com o Serviço 

de Atendimento ao Cliente da Lumenis para obtenção das fibras 
corretas. 

• Consulte as Diretrizes para Uso da fibra óptica para instruções 
específicas sobre como trabalhar com a fibra. 
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Aparece a Mensagem: Attach fiber (Conecte a fibra) 
 

A fibra óptica não está corretamente conectada ao sistema de laser. 
 
 

• Conecte a fibra óptica como instruído anteriormente neste manual. 
 
 
Aparece a Mensagem: Attach footswitch (Conecte o pedal). 
 

O pedal não está corretamente conectado ao sistema de laser. 
 
• Conecte o pedal como instruído anteriormente neste manual. 

 
Aparece a Mensagem: Check footswitch (Verifique o pedal). 
 

Você está pressionando um ou ambos os pedais no modo Standby. 
 
• Libere o pedal, vá para o modo Ready e pressione um dos pedais. 
 

Aparece a Mensagem: Check Interlock (Verifique o intertravamento). 
 

A porta está aberta ou o plugue do intertravamento não está 
conectado corretamente. 
 
• Feche a porta ou insira o plugue de intertravamento. 

 
Aparece a Mensagem: Insert Debris shield (Insira o protetor de fragmentos) 
 

Não há protetor de fragmentos ou não está corretamente conectado. 
 
. Insira o protetor de fragmentos. 
 

Aparece a Mensagem: No lasers (Sem emissão de laser). 
 

O sistema está apresentando um mal funcionamento 
 
• Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da 
Lumenis. 
 
 

Aparece a Mensagem: Energy high (Energia elevada). 
 
 
A energia liberada é mais de 50% mais alta do que o nível 
selecionado. 
 
•  Pressione o botão Standby para limpar a mensagem; em seguida, 

pressione o botão Ready e retome a operação normal. Se a 
condição continuar, desligue o sistema de laser por 5 segundos e, 
então, ligue-o novamente. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Lumenis. 
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Aparece a Mensagem: Energy Low (Energia baixa). 
 

A energia liberada é menos de 50% do que o nível selecionado. 
 
•  Pressione o botão Standby para limpar a mensagem; em seguida, 

pressione o botão Ready e retome a operação normal. Se a 
condição continuar, desligue o sistema de laser por 5 segundos e, 
então, ligue-o novamente. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Lumenis. 

 
 
Aparece a Mensagem: Rate high (Taxa alta) 
 

A taxa de pulso liberada é no mínimo 20% maior do que o nível 
selecionado. 
 
.  Pressione o botão Standby para limpar a mensagem; em seguida, 

pressione o botão Ready e retome a operação normal. Se a 
condição continuar, desligue o sistema de laser por 5 segundos e, 
então, ligue-o novamente. Se o problema persistir, entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Lumenis. 

 
Aparece a Mensagem: Rate low (Taxa baixa) 
 

A taxa de pulso liberada é menor 80% do que o nível selecionado. 
 
.  Pressione o botão Ready para limpar a mensagem. Se a condição 

continuar, desligue o sistema de laser por 5 segundos e, então, 
ligue-o novamente. Se o problema persistir, entre em contato com 
o Serviço de Atendimento ao Cliente da Lumenis. 

 
 
 
Manutenção Periódica de Rotina 
 

Limpeza, inspeção, teste e reparos regulares são a base de qualquer 
programa de manutenção preventivo eficaz. Tal programa ajuda a 
manter o sistema no melhor estado de funcionamento e assegura a 
confiabilidade dos intertravamentos de segurança e dos mecanismos 
de segurança de falha.  
 
Um esquema de inspeção e manutenção de rotina é fornecido a 
seguir. 
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Inspeção/Serviço Frequência Realizado por Observações 
Limpeza de rotina do 
exterior. 

Como requerido pelo 
protocolo clínico/hospital. Equipe Clínica/Hospital  

Inspeção dos cabos e de 
todas as superfícies quanto 
a danos. 

Semanalmente. Equipe Clínica/Hospital Nenhuma. 

Inspeção das conexões 
elétricas Semanalmente. Equipe Clínica/Hospital 

Se for encontrado dano, 
entre em contato com o 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente da Lumenis 

Verificação da conexão do 
intertravamento remoto e 
do botão de parada de 
emergência. 

Semanalmente. Equipe Clínica/Hospital 

Se o desempenho do 
intertravamento e/ou botão 
não for como requerido, 
entre em contato com o 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente da Lumenis 

Inspeção/substituição do 
protetor de fragmentos 

Semanalmente ou se 
requerido pela baixa 
energia 

Equipe Clínica/Hospital 

Se a energia ainda estiver 
baixa após a substituição 
do protetor, entre em 
contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente da 
Lumenis 

Deionização e substituição 
do filtro de partículas Anualmente Assistência técnica da 

Lumenis 

Somente deve ser 
realizada por pessoal 
técnico autorizado pela 
Lumenis 

Verificações de segurança 
elétrica 

Anualmente (ou como 
requerido por 
procedimentos 
institucionais) 

Assistência técnica da 
Lumenis 

Somente deve ser 
realizada por pessoal 
técnico autorizado pela 
Lumenis 

Verificação e realização de 
procedimento de calibração 
dos detectores de energia 

Anualmente ou como 
requerido se o sistema não 
funcionar de acordo com as 
especificações ou se 
houver ocorrência de 
mensagens de erro. 

Assistência técnica da 
Lumenis 

Somente deve ser 
realizada por pessoal 
técnico autorizado pela 
Lumenis 

 
 

Manutenção pela Equipe da Clínica/Hospital 
 
Inspeção Visual 
 

O exterior do sistema deve ser inspecionado uma vez por semana, 
para assegurar que não há conexões de cabos frouxas e que não há 
danos no sistema. 
. 

 
Limpeza Externa de Rotina 
 

As superfícies externas do sistema (console, painel de LCD) e o 
pedal devem ser limpos quando o sistema for recebido e, depois 
disso, como requerido pelo protocolo clínico. 

 
As superfícies externas do sistema podem limpas com um pano 
macio, que não solte fiapos, umedecida com álcool isopropílico 70% 
ou uma solução desinfetante de classe hospitalar. 
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ATENÇÃO 
 
Não borrife ou derrame agentes de limpeza diretamente 
sobre o console do laser ou tela de controle. Você pode 
danificar o console, a tela e os componentes eletrônicos 
do sistema de laser. 
 

 
Verificação do Intertravamento Remoto 
 

A emissão do feixe de luz do laser é desabilitada quando o plugue de 
intertravamento remoto não estiver conectado ou a porta não está 
fechada. Para verificar isto: 
 
Para verificar isto: 

 
1.  Ajuste o sistema para o modo Ready. 
 
2.  Desconecte o plugue de intertravamento remoto; o sistema exibirá 

a seguinte mensagem: Check Interlock (Verifique o 
intertravamento). Reinsira o plugue do conector do 
intertravamento. 

 
3.  Abra a porta do conector de intertravamento; o sistema deverá 

mostrar a seguinte mensagem: Check Interlock. 
 
4. Se o sistema não exibir a mensagem e permanecer no modo 

Ready, descontinue o uso e entre em contato com a Assistência 
Técnica da Lumenis. 

 
 

Verificação do Botão de Parada de Emergência 
 

O Botão de Parada de Emergência é projetado para desativar o 
laser, quando pressionado. Para verificar este intertravamento: 

 
1. Com o sistema Ligado, pressione o botão de parada de 

emergência; o sistema desligará. 
 

2. Reinicie o sistema girando o interruptor de chave. 
 

3. Pressione o botão Ready no LCD para ativar a emissão do laser. 
Se esta não for a situação, interrompa o uso e entre em contato 
com a assistência técnica da Lumenis. 

 
 
Inspeção do Protetor de Fragmentos 
 
 

O protetor de fragmentos protege os componentes ópticos internos 
do sistema de laser de danos por uma falha ou fibra óptica utilizada 
indevidamente. 
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Remova o Protetor de Fragmentos 
 

1. Desligue o sistema de laser. 
 

2. Localize a tampa do painel do protetor de fragmentos, no lado 
direito superior do console do laser. 

 
3. Remova a tampa do painel com os dedos. 

 

 Figura 13: Localização do protetor de fragmentos 
 
 
4. Segure a alça do protetor de debris e puxe-o para fora do 

receptáculo. 
 

 
Figura 14: Remova o protetor de fragmentos 
 
 

Inspeção do Componente Óptico 
 
Inspecione o componente óptico do protetor de fragmentos, para 
certificar-se de que ele não apresenta marcas, arranhões, poeira ou 
digitais. Se o componente óptico estiver danificado ou sujo, substitua-
o como instruído mais adiante nesta seção, no item Troca do 
Componente Óptico do Protetor de Fragmentos. Se o componente 
óptico não apresentar dano, reinsira o protetor de fragmentos no 
receptáculo, como instruído a seguir: 

  

Tampa que cobre o 
protetor de 
fragmentos no lado 
do console 

Alça do protetor 
de fragmentos 
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Figura 15: Inspeção do componente óptico do protetor de fragmentos 
 
 

Reinsira o Protetor de Fragmentos 
 
1. Segurando a alça do protetor de fragmentos, posicione-o de 

modo que o pino esteja alinhado com a ranhura do pino. 
 

2. Insira o protetor de fragmentos em seu receptáculo.  
 

3. Recoloque a tampa do painel. 
 

4. Reinicie o sistema de laser. 
 

 
Figura 16: Reinsira o protetor de fragmentos 
 
 

Troca do Componente Óptico do Protetor de Fragmentos 
 
 

1. Use um alicate de pressão para remover o anel retentor que 
segura o componente óptico no corpo do protetor. 
 

2. Cuidadosamente, vire o suporte do protetor de fragmentos e 
deixe que o componente óptico e a arruela de pressão caiam 
sobre um tecido de limpeza de lente. 

 
3. Abra o frasco contendo o novo elemento óptico do protetor de 

fragmentos. 
 

  
 

 
ATENÇÃO 
 
Para evitar contaminação, não toque a superfície do 
elemento óptico do protetor de fragmentos com os dedos. 
 

 

Elemento óptico 

Ranhura do pino 

Alça 
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4. Cuidadosamente, vire o frasco e deixe o elemento óptico do 

protetor de fragmentos repousar sobre o tecido de limpeza de 
lente. 
 

5. Coloque o protetor de fragmentos sobre o novo elemento óptico. 
 

6. Segure o tecido de limpeza de lente sobre a abertura do 
componente óptico do protetor de fragmentos e, lentamente, gire 
o protetor de fragmentos até que o elemento óptico esteja voltado 
para ele. 

 
7. Coloque a arruela de pressão sobre o elemento óptico do protetor 

de fragmentos. 
 

8. Segure o elemento óptico e a arruela de pressão no lugar com o 
tecido de limpeza de lente e use o alicate para inserir o anel 
retentor sobre a arruela de pressão. Cerifique-se de que o anel 
retentor do protetor de fragmentos esteja no lugar e segure-o 
antes de liberar o alicate de pressão. 

 
 

 
Figura 17: Troca do elemento óptico do protetor de fragmentos 
 

 

Manutenção Profissional 
 

Esta seção abrange verificações, calibrações e manutenção que 
requer acesso interno ao console dos sistemas de laser e habilidades 
especiais. 
 

 
 

ATENÇÃO 
 
A manutenção profissional dos sistemas Lumenis Pulse 
50H e Lumenis Pulse 100H somente deve ser realizada 
por um engenheiro de serviço certificado pela Lumenis, 
usando um manual de manutenção aprovado. 
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 AVISOS 
 
Esses procedimentos requerem conhecimento específico, 
treinamento e uso de ferramentas não disponíveis para 
pessoal de manutenção fora da Lumenis. Visto que o 
desempenho desses procedimentos pode expor o usuário 
a riscos elétricos e de energia do laser potenciais, a 
Lumenis requer que esses procedimentos sejam 
realizados somente por pessoal de manutenção certificada 
pela Lumenis. 
 

 
Calibração dos Detectores de Energia 
 

A verificação e calibração dos detectores de energia deve ser 
realizada por um engenheiro ou técnico qualificado para trabalhar 
com equipamento de laser. As dúvidas com relação a este 
procedimento devem ser encaminhadas ao Serviço de Atendimento 
ao Cliente da Lumenis. 
 

  
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
 
A calibração é um procedimento de manutenção a ser feito 
somente por engenheiros de manutenção certificados pela Lumenis 
ou clientes que tenham frequentado e obtido aprovação no curso 
de Treinamento de Certificação de Serviço da Lumenis. O ajuste 
por quaisquer outras pessoas que não clientes ou engenheiros de 
manutenção certificados pela Lumenis anulará qualquer garantia 
de fabricante do instrumento existente. É política da empresa não 
distribuir ferramentas de serviço fora da organização de serviço da 
Lumenis. A posse de instruções ou ferramentas de serviço não 
autoriza o reparo ou modificação de um instrumento da Lumenis 
por pessoal não certificado. 
 

 
O sistema Lumenis Pulse 50H ou Lumenis Pulse 100H incorpora 
detectores de energia internos, que são usados para controlar a 
energia do laser. A verificação de detectores de energia compara a 
leitura da energia interna com a leitura de um medidor de potencia 
externo. 
 

 
 AVISOS 

 
Todas as pessoas na área imediata devem usar óculos de 
proteção classificados especificamente para o sistema de 
laser de hólmio. 
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NOTA 
 
Os componentes ópticos devem ser limpos antes de ser 
realizada a verificação dos detectores de energia. 
 

  
1. Certifique-se de que todas as pessoas estejam usando os óculos 

de segurança de laser apropriados. 
 

2. Posicione um medidor de potência externo, calibrado a 15 cm (6 
polegadas) da extremidade de saída da fibra óptica. 

 
3. Ligue o sistema de laser como instruído anteriormente neste 

manual. 
 

4. Ajuste a energia do laser para liberar 5 watts de energia. 
 

5. Direcione o feixe de luz do laser para o disco detector do medidor 
de potência externo. 

 
6. Coloque o sistema de laser no modo Ready. 

 
7. Pressione o pedal para emitir a energia do laser para o disco 

detector do medidor de potência externo. Mantenha a emissão da 
energia do laser por 20 segundos. 

 
8. Libere o pedal e registre a leitura do medidor de potência externo. 

 
9. Se a leitura do medidor de potência externo ficar acima ou abaixo 

de + 20% da energia requerida no seu sistema de laser, 
descontinue este procedimento e entre em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Cliente da Lumenis. 
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Capítulo 8: Requisitos do 
Sistema e Informações Gerais 
 

Instalação 
 

O laser é embarcado diretamente da fábrica para o seu local. 
Inicialmente, o seu representante local da Lumenis desembala, 
inspeciona, configura e instala o laser, para garantir que esteja 
funcionando corretamente. Além disso, a Lumenis fornece 
treinamento em serviço, que garante que sua equipe médica fique 
experiente com as considerações de desempenho e segurança do 
sistema de laser.  
 
Depois disso, você ou sua equipe de enfermagem, em seu local, 
realizará as rotinas diárias de manutenção associadas ao laser e 
quaisquer sistemas de liberação utilizados durante as cirurgias 
 
Se o seu procedimento cirúrgico agendado requerer dispositivos de 
liberação ou acessórios descartáveis, é útil ter itens extras prontos e 
disponíveis na sala de tratamento, caso sejam necessários para 
concluir o procedimento. 
 

 

 
 

ATENÇÃO 
 
Para o Canadá, o sistema deve ser instalado e operado de 
acordo com as normas de segurança de laser CAN/CSA-
Z386-08: Segurança do laser em instalações de cuidados 
de saúde. 
 

 
Acessórios  
 

• Fibra Óptica SlimLine / SlimLine SIS 200, 365, 550, 1000 
• Fibra Óptica SlimLine EZ / SlimLine SIS EZ 200, 365, 550 
• Fibra Óptica Slimline Endo / SIS Endo 200, 365, 550 
• Fibra Óptica SlimLine GI / SIS GI 365 
• Fibra Óptica Slimline 200 D/F/L 
• Fibra Óptica Xpeeda / Xpeeda Endo D/S/L 
• Fibra Óptica DuoTome SideLite 
• Fibra Óptica Moses D/F/L 200, 365, 550 
 

Acessórios Opcionais 
 

• Óculos de segurança 
• Tesoura para cortar fibra óptica 
• Desencapante de fibra óptica 
• Ferramenta de clivagem para fibra óptica 
• Escopo para inspeção de fibra óptica 
• Sonda VersaTip   
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• Peça de Mão Versalink 
• Dispositivo InfraTome 
• Dispositivo DiskeTome 
• Bandeja de esterilização a vapor SlimLine / VersaTip 
 
 

Requisitos Elétricos 
 

Consulte a seção Especificações do Sistema deste manual. 
 
Utilitários Elétricos 
 

Os sistemas de laser de hólmio Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 
100H são disponibilizados em várias configurações elétricas. A 
energia elétrica deve ser ajustada de acordo com o modelo 
solicitado. Os fios de linha no cabo de alimentação devem ser 
conectados à energia elétrica do edifício e o fio verde/amarelo deve 
ser conectado ao aterramento do edifício. 
 
O engenheiro ou eletricista do cliente será responsável por garantir 
que os requisitos elétricos adequados estejam disponíveis no local. 
 
 

Sistemas Projetados para Uso Fora da Europa 
 

Para a configuração 200-230 VAC, fornecimento de energia elétrica 
de uma rede elétrica dedicada de 200, 208 ou 230 VAC, monofásica, 
50-60 Hz, de acordo com os códigos locais. O soquete e a tomada 
elétrica da parede deve ser classificada como 30A @ 60 Hz ou 30A 
@ 50 Hz e voltagem de 200 + 10% VAC ou 208 + 10% VAC ou 230 
+10% VAC. 
 

Sistemas Projetados para Uso na Comunidade Europeia sob a MDD 
 

Para estar em conformidade com a Diretiva para Produtos Médicos 
das Comunidades Europeias 93/42/ECC e normas padronizadas EN 
60601-1 e EN 60601-2-22, o laser com configuração 230 + 10%  
VAC, deve ser conectado permanentemente a uma rede elétrica 
dedicada de 32A, 230 + 10% VAC, monofásica, 50 Hz, norma UM-
20006520EN, Rev. A, Página 69, de acordo com regulamentos 
nacionais de ligação elétrica ou conectada por meio de uma tomada 
de parede dedicada, de 32A, 230 + 10% VAC e combinação de 
plugue  que assegure que a conexão seja “mecanicamente segura 
contra afrouxamento acidental”. Tal conexão deverá assegurar a 
conformidade coma norma EN 60309. A fiação deve ser classificada 
a 32A. A corrente de fuga para estes lasers não deve exceder 500 
 µA. 
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Pino do Intertravamento da Porta Externa 

O intertravamento da porta externa é um recurso de segurança que desativa o laser se as portas 
da sala de tratamento forem abertas ou se o conector de intertravamento da porta externa for 
removido enquanto o laser estiver no modo Ready. 

 
O intertravamento pode ser configurado com um interruptor remoto 
ou um interruptor externo pode ser ligado ao conector de 
intertravamento da porta externa. A fiação de plugue só pode ser 
realizada por um eletricista qualificado. O comprimento total do cabo 
não deve exceder 5 metros (16 pés). 
 
As designações de pinos são as seguintes: 
 
 

 
Figura 18: Pino do Intertravamento da Porta Externa (é mostrado o lado 
da solda do plugue) 

 

Conformidade com Normas Internacionais 
 

Em conformidade com normas internacionais para equipamentos 
médicos, o sistema está equipado com o seguinte: 

 
Botão de Parada de Emergência 
 

O laser possui um botão de parada de emergência que, quando 
pressionado, desativa imediatamente o laser em situações de 
emergência. 

Interruptor de Chave 
 

A energia de laser somente pode ser emitida quando o interruptor de 
chave for girado para a posição Open (Aberto). A chave somente 
pode ser removida na posição desligada e o laser opera somente 
com a chave no lugar. Quando o tratamento for concluído, sempre 
remova e guarde a chave em local seguro, para prevenir o uso não 
autorizado do laser. 

 

Intertravamento externo 

Intertravamento externo RTN 

Jumper 

Guia de travamento com 
ponto vermelho 

Proteção de 
aterramento 
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 AVISOS 
 
O uso não autorizado deste sistema pode expor o 
paciente/operador à energia elétrica potencial e a riscos 
de radiação de laser. 

 
 

 
Indicadores de Emissão de Laser 
 

Um indicador de emissão de laser é exibido na tela de controle para 
alertá-lo de que a energia do laser está sendo emitida. Durante a 
liberação do feixe de tratamento, o laser emite um sinal auditivo 
correlacionado ao pedal utilizado. 
 

Intertravamento de Porta Externa 
 

Uma tomada e plugue de intertravamento da porta externa são 
fornecidos para desativar o laser se as portas da sala de tratamento 
forem abertas enquanto o laser está no modo Ready. 

 
Invólucro de Proteção 
 

O laser possui um invólucro de proteção que previne o acesso 
humano não intencional à radiação do laser. Nenhuma das partes do 
invólucro de proteção pode ser facilmente aperta sem ferramentas 
especiais. Este invólucro somente deve ser aberto por técnicos 
certificados da Lumenis. 

 
Obturador de Segurança 
 

O laser possui um obturador de segurança, que previne que o feixe 
de luz de tratamento saia do sistema de laser. O obturador somente 
se abre quando o laser está no modo Ready e o pedal é 
pressionado. 

 
Reinicialização Manual 
 

Se a emissão de laser for interrompida durante um tratamento (por 
exemplo, falta de energia elétrica), o laser é desligado 
automaticamente. Para retomar o tratamento, você deve reiniciar 
manualmente o laser usando o botão Liga/Desliga. 

 
Circuito Eletrônico de Detecção de Falhas 
 

Se algum dos monitores do sistema eletrônico detectar uma condição 
de falha, o laser será desabilitado. A fonte de alimentação de alta 
tensão é desativada, o obturador de segurança se fecha e o pedal é 
desabilitado. 
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Intertravamentos de Segurança 
 

O laser possui um intertravamento de segurança no conector do 
laser da fibra óptica. 

 
Precisão dos Valores Exibidos 
 

A precisão dos valores de energia e taxa exibidos na tela de controle 
são predefinidos em fábrica dentro de ± 5% de um padrão calibrado. 
A energia de cada pulso é monitorada por dois detectores internos, 
para assegurar que nenhum risco de segurança seja causado pela 
falha de um único componente. Se a energia liberada pelo sistema 
se desviar dos parâmetros em mais de 20%, você será notificado e 
poderá continuar emitindo laser após reconhecimento. Após 5 
dessas ocorrências em uma única sessão isto se torna um erro fatal 
e a emissão do laser não pode continuar (o sistema é desligado). 
 

Requisitos de Espaço 
Posicione o console do laser a uma distância mínima de 50 cm (20 
polegadas) de paredes, móveis o outros equipamentos. 

 
Especificações do Sistema 
 

Parâmetros de Saída 
Feixe de luz de tratamento do laser 

Meio do Laser /Fonte de energia Haste de cristal de Hólmio:YAG em 
estado sólido. 

Comprimento de onda 2,1 μm 
Modo do laser Pulsado 
Classificações do laser 
Classificação CDRH do laser  Classe IV 
Classificações IEC 60825 do laser Classe 4 
Potência 
Lumenis Pulse 50H  1.0 a 50 W 
Lumenis Pulse 100H  1.0 a 100W 
Energia 0,2 – 3,5 joules 
Taxa de Repetição 
Lumenis Pulse 50H 5 a 25 Hz 
Lumenis Pulse 100H  5 a 35 Hz 
Duração máxima do pulso 1300 μs 
Classificação do laser da CDRH  Classe IV 
Classificação do Laser IEC 60825  Classe 4 
Largura do pulso 0,15 a 0,6 ms 
Feixe de Luz 
Tipo de laser DPSS verde, onda continua 
Comprimento de onda do laser 532 nm 
Potência Máximo de 5 mW 
Classificação do Laser 
Classificação do laser da CDRH  Classe IIIa 
Classificação do Laser IEC 60825  Classe 3R 
Parâmetros de Entrada de Alimentação 
Voltagem 200/208/230 VAC + 10% 
Frequência 50/60 Hz 

Corrente • 30A @ 208/230 VAC @ 60 Hz 
• 30A @ 200/208/230 VAC @ 50 Hz 

Conexão do serviço Tomada monofásica aterrada 
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Classificações Elétricas do Sistema 
Operação Contínua 
Tipo de proteção contra choque 
elétrico Classe I 

Grau de proteção contra choque 
elétrico das partes aplicadas BF 

Proteção contra ingresso de água 
(console) IPX20 

Proteção contra ingresso de água 
(pedal) IPX68 

Parâmetros Físicos 
Tamanho (largura x profundidade x 
altura) cm (polegadas) 

46 x 91 x 99 cm (18 x 36 x 39 
polegadas) 

Peso  200 kg (441 libras) 
Comprimento do cabo de 
alimentação 7 metros (23 pés) 

Comprimento do cabo do pedal 5,2 metros (17 pés) 
Resfriamento 
Método Trocador de calor interno água-ar 

Requisitos do ar de resfriamento Mínimo de 46 cm (18 polegadas) 
das paredes 

Requisitos Ambientais (condições de operação) 
Temperatura 10 – 30oC / 50 – 86oF 
Umidade 30 a 75% a 30oC/86oF 
Pressão 77 – 106 kPa 
Requisitos Ambientais (Armazenamento) 
Temperatura 10 a 40oC (50 a 104oF) 
Umidade 30 a 75% a 30oC/86oF 
Pressão 77 – 106 kPa 

 

Óculos de Segurança do Laser 
 

Consulte o item Óculos de Proteção do Laser deste manual para 
informações detalhadas sobre os óculos de segurança do laser. 
 

Números das Peças de Reposição 
 
 
Protetor de fragmentos (vidro e 
suporte) SPSA-10090190 

Óptica do protetor de fragmentos 
(somente vidro) SPOP-10025270 

Chave do sistema de laser 5107-0146 
 

Fibras Ópticas Compatíveis 
 
 
Os sistemas de laser foram projetados para uso somente com fibras 
ópticas qualificadas da Lumenis. Entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente da Lumenis para uma lista de produtos 
disponíveis. 
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Serviço ao Cliente 
 
Garantia 
 

A Lumenis garante que os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis 
Pulse 100H e seus acessórios estão livres de defeitos de materiais e 
mão-de-obra e que devem ter desempenho da maneira e sob as 
condições especificadas no manual do operador. Um dispositivo 
defeituoso deve ser devolvido para a Lumenis ou para um 
representante autorizado da Lumenis. Consulte a próxima seção 
para obter informações sobre a devolução do equipamento para a 
Lumenis. Para obter informações específicas e detalhadas sobre a 
garantia deste instrumento, consulte a primeira página do seu 
“Contrato” de compra e a última página dos “Termos e Condições de 
Venda”. 

 
Devolução do Equipamento 
 

Antes de enviar o equipamento para a Lumenis, entre em contato 
com o seu representante local da Lumenis ou com o Centro de 
Atendimento ao Cliente (http://www.Lumenis.com/ contact1) para 
obter um número de rastreamento de Autorização de Devolução de 
Material (RMA). 
 
Para cumprir as leis de correios e transporte, os equipamentos 
usados enviados para a Lumenis ou representantes autorizados para 
devolução ou reparo devem ser devidamente descontaminados de 
acordo com as instruções de limpeza e esterilização que podem ser 
fornecidas pelo Centro de Atendimento ao Cliente 
(http://www.Lumenis.com/ contact1). Para documentar que todo o 
equipamento foi devidamente descontaminado, um Certificado de 
Descontaminação assinado deve ser incluído no pacote. A falha em 
anexar o certificado fará com que o fornecedor assuma que o 
produto está contaminado e onerará o cliente com os custos de 
limpeza. Qualquer dúvida sobre descontaminação deve ser 
direcionada ao seu Centro de Serviço da Lumenis mais próximo. 
 

Feedback de Cliente 
 

Entre em contato com p Centro de Atendimento ao Cliente 
(http://www.Lumenis.com/ contact1) com qualquer feedback ou para 
relatar qualquer evento adverso. 
 

  

http://www.lumenis.com/
http://www.lumenis.com/
http://www.lumenis.com/
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Anexo A: Conformidade EMC  
 
Emissões Eletromagnéticas 
 

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas 
 
Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H foram projetados para uso no ambiente 
eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou usuário dos sistemas Lumenis Pulse 50H e 
Lumenis Pulse 100H deve certificar-se de que ele seja utilizado em tal ambiente. 
 
Teste de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético – Diretrizes 

Emissões de RF  
CISPR 11 
 

Grupo 1 

 
Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H 
utilizam energia de RF somente para seu funcionamento 
interno. Portanto, as emissões de RF são muito baixas e 
não há probabilidade de causarem interferência em 
equipamentos eletrônicos próximos a ele.  
 

Emissões de RF  
CISPR 11 
 

Classe A 

 
Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H 
da Lumenis são adequados para uso em todos os outros 
estabelecimentos que não estabelecimentos domésticos 
e aqueles diretamente ligados à rede pública de 
fornecimento de energia de baixa tensão, que fornece 
energia para edificações para fins domésticos. 
 

 
Emissões 
harmônicas 
IEC 61000‐3‐2 
 

Não aplicável 
Os sistemas consomem mais de 16A de corrente 
momentânea por fase e, portanto, estão isento desses 
requisitos. 

 
Flutuações de 
tensão/emissões 
intermitentes 
IEC 61000‐3‐3 
 

Não aplicável 
Os sistemas consomem mais de 16A de corrente 
momentânea por fase e, portanto, estão isento desses 
requisitos. 
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Imunidade Eletromagnética 
 

Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade eletromagnética 
 

Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H da Lumenis foram projetados para uso 
no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou usuário dos sistemas Lumenis 
Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H deve certificar-se de que eles sejam utilizados em tal 
ambiente. 
 

Teste de Imunidade 
Nível de teste de 

acordo com a  
IEC 60601  

Nível de  
conformidade 

 

Ambiente 
Eletromagnético - 

Diretrizes 
 

 
Descarga Eletrostática 
(ESD) 
IEC 61000‐4‐2 
 

 
Contato: ± 6 kV  
 
Ar: ± 8 kV 
 

 
Contato: ± 6 kV  
 
Ar: ± 8 kV 
 

 
Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmica. Se os pisos 
forem revestidos de 
material sintético, a 
umidade relativa deve 
ser, no mínimo, de 30%. 
 

 
Transiente elétrico 
rápido 
IEC 61000‐4‐4 
 

 
± 2 kV para linhas de 
alimentação 
 

 
± 2 kV para linhas de 
alimentação 
 

A qualidade da rede 
elétrica deve ser aquela 
típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar. 
 

Onda 
IEC 61000‐4‐5 

± 1 kV , modo 
diferencial 
 

± 1 kV , modo 
diferencial 
 

A qualidade da rede 
elétrica deve ser aquela 
típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar. ± 2 kV, modo comum ± 2 kV, modo comum 

 
Interrupções e 
variações de tensão nas 
linhas de entrada de 
alimentação  
IEC 61000‐4‐11 
 

 
UT < 5% 
(Queda em UT > 95%) 
para 0,5 ciclo 
UT de 40%  
(Queda em UT de 60%) 
para 5 ciclos 
UT de 70%  
(Queda em UT de 95%) 
para 25 ciclos 
UT < 5%  
(Queda em UT > 95%) 
para 5 segundos 

 
UT < 5% 
(Queda em UT > 95%) 
para 0,5 ciclo 
UT de 40%  
(Queda em UT de 60%) 
para 5 ciclos 
UT de 70%  
(Queda em UT de 95%) 
para 25 ciclos 
UT < 5%  
(Queda em UT > 95%) 
para 5 segundos 

 
A qualidade da rede 
elétrica deve ser aquela 
típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar. 
Se o usuário dos 
sistemas Pulse 50H e 
Pulse 100H da Lumenis  
necessitar de operação 
contínua durante 
interrupções do 
fornecimento de 
energia, recomenda-se 
que os sistemas Pulse 
50H e Pulse 100H  da 
Lumenis sejam 
alimentados por uma 
fonte de alimentação ou 
bateria ininterrupta. 

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

3 A/m 3 A/m 

Os campos magnéticos 
de frequência de 
energia devem ser de 
níveis característicos 
típicos de um ambiente 
comercial ou hospitalar. 

NOTA: UT é a tensão AC antes da aplicação do nível de teste. 
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Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade eletromagnética 
 

Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H foram projetados para uso no ambiente 
eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou usuário dos sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis 
Pulse 100H deve certificar-se de que eles sejam utilizados em tal ambiente. 
 

Teste de 
Imunidade 

Nível de teste de 
acordo com a  

IEC 60601  
Nível de  

conformidade 

 
Ambiente Eletromagnético - Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF conduzida 
IEC 61000‐4‐6 
 
 
RF irradiada 
IEC 61000‐4‐3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 V 
 
 
3 V/m 
 
 

 

Os equipamentos de comunicação de RF 
portáveis e não devem ser utilizados mais 
próximos de qualquer parte dos sistemas 
Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H, 
incluindo cabos, do que a distância de 
separação recomendada, calculada a partir da 
equação aplicável à frequência do transmissor 
 
Distâncias de separação recomendadas 
 
d = 1,17  

 
d = 1,17  80 MHz a 800 MHz 
 

d = 2,23  800 MHz a 2,5 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 dos campos dos 
transmissores de RF fixos, determinadas por 
uma pesquisa eletromagnética no local, 
devem ser menores que o nível de 
conformidade em cada limite de frequência. 
 
Pode ocorrer interferência nas imediações de 
equipamentos marcados com o seguinte 
símbolo: 
 

 
 

 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação dos limites de frequência mais altos. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
 
a. Teoricamente, as intensidades dos campos dos transmissores fixos, tais como estações de base para 

rádio (celular/sem fio), telefones e rádios móveis, rádio móvel terrestre, rádio amador, radiodifusão de 
TV e rádio, não podem ser previstas com precisão.  
Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerada 
uma pesquisa eletromagnética no local. Se a intensidade do campo medida no local no qual os 
sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H da Lumenis são utilizados exceder o nível de 
conformidade de RF aplicável acima mencionado, os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 
100H devem ser observados, para verificar sua operação normal. Se for observado um desempenho 
anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou reposicionar os sistemas 
Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H [Equipamento Médico ou Sistema Médico]. 

b. Acima dos limites de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades do campo devem ser menores 
que 3 V/m. 
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Distâncias de Separação Recomendadas  
 

 

Distâncias recomendadas entre equipamentos de comunicação de radiofrequência (RF)  
portáteis e móveis e os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H  

 

Os sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H foram projetados para uso em um 
ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF irradiadas são controladas. O cliente 
ou usuário dos sistemas Lumenis Pulse 50H e Lumenis Pulse 100H pode ajudar a prevenir a 
interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de 
comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e os sistemas Lumenis Pulse 50H e 
Lumenis Pulse 100H, como recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima 
dos equipamentos de comunicação. 

 
Potência máxima de 

saída do 
transmissor 

W 

 
Distância de separação, de acordo com a frequência do 

transmissor 
m 

 
150 kHz a 80 MHz 

d = 1,17  

 
80 MHz a 800 MHz 

d = 1,17  

 
800 MHz a 2,5 GHz 

d = 2,33  
 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 
100 11,70 11,70 23,30 

 
Para transmissores classificados em uma potência de saída máxima não listada acima, a 
distância máxima de separação, “d”, em metros (m) pode ser estimada por meio de uma 
equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência de saída máxima 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 dos limites de frequência 
mais altos. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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Lumenis Limited 
Yokneam Industrial Park, PO Box 240 

Yokneam, 20692  

Israel 

Importado e Distribuído por: 

Boston Scientific do Brasil LTDA. Av. das 

Nações Unidas, 21476 Edificios P8, P9 e 

P10, Vila Almeida 

CEP: 04795-000, São Paulo/SP

CNPJ: 01.513.946/0001-14

Responsável Técnico:

Elisangela Ione Molina 

CRF/SP 50.435
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