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Indicações

O sistema de compressão sequencial Kendall SCD 700 (aqui referido como “Kendall SCD Série 700”) destina-se a 
aplicar compressão pneumática intermitente para aumentar o fluxo de sangue venoso em doentes de risco, com vista 
a auxiliar a prevenção de trombose venosa profunda e de embolia pulmonar.  O sistema é composto pelo controlador, 
conjuntos de tubagens (fornecidos com o controlador) e artigos de vestuário de compressão de utilização única 
(adquiridos independentemente deste controlador).  Os artigos de vestuário de compressão, tanto as perneiras como 
as Foot Cuffs, comprimem os membros para aumentar a circulação do sangue venoso. Quando o ciclo de compressão 
atingir a pressão definida, o controlador mede o tempo de repreenchimento sanguíneo dos membros e aguarda um 
período de tempo equivalente antes de iniciar a compressão seguinte. 

Compressão da perna

A utilização do sistema de compressão Kendall SCD série 700 com perneiras é indicada para: 
 1.  Profilaxia de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. 

Compressão do pé
A utilização do sistema de compressão Kendall SCD série 700 com foot cuffs é indicada para: 

 1.  Aumento da circulação.
 2. Profilaxia de trombose venosa 

profunda.
 3.  Edema - Agudo.

4.  Edema - Crónico.

 5. Dor extrema decorrente de traumatismo ou 
cirurgia.

6.  Úlceras na perna.
 7.  Estase / insuficiência venosa.

Para obter mais informações sobre o sistema de compressão Kendall SCD série 700 ou respectivos benefícios clínicos, 
contacte o seu Representante de Vendas da Covidien. 

Contra-indicações

Compressão da perna 
A utilização do sistema de compressão Kendall SCD série 700 com perneiras pode não ser aconselhável em doentes com: 
 1. Qualquer problema local na perna com o qual as perneiras possam interferir, tal como: (a) dermatite, (b) 

anastomose da veia [pós-operatório imediato], (c) gangrena ou (d) enxerto cutâneo recente. 
 2. Arteriosclerose grave ou outra doença vascular isquémica. 
 3. Edema maciço das pernas ou edema pulmonar devido a insuficiência cardíaca congestiva. 
 4. Deformação extrema da perna. 
 5. Suspeita de trombose venosa profunda pré-existente. 

Compressão do pé
A utilização do sistema de compressão Kendall SCD série 700 com foot cuffs pode não ser aconselhável em doentes com: 
 1. Problemas em que o aumento de fluido para o coração possa ser prejudicial. 
 2. Insuficiência cardíaca congestiva. 
 3. Trombose venosa profunda pré-existente, tromboflebite ou embolia pulmonar. 

Utilize com cuidado sobre extremidades infectadas ou insensíveis.
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Precauções e advertências
 1. A legislação federal dos Estados Unidos da América (EUA) determina que este dispositivo só pode ser vendido por 

um médico ou mediante receita médica. 
 2. Doentes com diabetes ou doença vascular requerem uma avaliação cutânea frequente. 
 3. Perigo de explosão.  Não adequado para utilização na presença de uma mistura de anestésico inflamável com ar, 

oxigénio ou óxido nitroso. 
 4. Não são permitidas modificações a este equipamento. Admite-se o ajuste e a reparação de alguns dos 

componentes, desde que os mesmos estejam identificados neste documento como componentes passíveis de 
serem reparados pelo utilizador.

 5. Ainda que seja recomendado receber formação sobre a utilização do dispositivo, não é necessário possuir 
competências específicas.

 6. AVISO: Se o cabo de alimentação estiver danificado, não utilize o controlador. 
 7. AVISO: Não tente reparar nem substituir os conectores de tubagens partidos, já que pode ocorrer um enchimento 

perigoso das bainhas. 
 8. AVISO: Para evitar o risco de choque eléctrico, este equipamento deve apenas ser ligado a uma ficha com ligação 

à terra de protecção. 
 9. AVISO: Não coloque o controlador numa posição que dificulte a desconexão do cabo de alimentação da tomada 

de CA.

Explicação dos símbolos

Atenção, consulte 
os documentos incluídos. Fabricado sem látex de borracha natural.

Consultar as instruções de utilização.

A legislação federal dos Estados Unidos da 
América (EUA) determina que este dispositivo só 
pode ser vendido por um médico ou mediante 
receita médica.

Número de encomenda para o dispositivo 
localizado 
na etiqueta da embalagem. Use By

Validade

0123
Marca CE

O dispositivo não foi sujeito 
a um processo de esterilização.

Código de lote

Símbolos do controlador

Número de série do controlador Código da data de fabrico

Manter afastado da luz solar. Manter seco.

Protecção tipo BF contra 
choque eléctrico.

15%

85%

Limites de humidade

Fabricante
-4 °F
-20 °C

131 °F
55°C

Armazenar entre estas temperaturas.
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Resíduos de equipamentos eléctricos
e electrónicos (REEE)

Protecção contra a entrada de líquidos: 
pulverização de água

Ligação à terra de protecção.
Protecção contra a entrada de líquidos: pulverização 
de água
e partículas

Ponto terraequipotencial

EQUIPAMENTO MÉDICO    47DA
UL60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005,

CAN/CSA C22.2 NO.601.1, 
CAN/CSA C22.2 NO.60101-1 (2008). 

Medicina – no que respeita aos perigos mecânicos, de choque
eléctrico e de incêndio, o equipamento médico geral está apenas
de acordo com as normas UL60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005,
CAN/CSA C22.2 NO.601.1, CAN/CSA C22.2 NO.60101-1 (2008).

Símbolos dos artigos de vestuário de compressão estéreis

Esterilizado por 
óxido de etileno.

Dispositivo de utilização única.

Não utilizar se a embalagem que contém a unidade estiver aberta ou danificada.

Símbolos do conjunto de tubagens

O dispositivo contém ftalatos. Feito a partir de materiais recicláveis.

Vista do painel dianteiro

1

2

3

6

7

4

5

Item Explicação Item Explicação

1 Indicador de fonte de 
alimentação ligada

5 Indicadores de estado da 
bateria 1-3 

2 Botão de fonte de alimentação 
ligada/em repouso

6 Botão de seta para a direita

3 Botão A 7 Botão B

4 Alimentação de CA/Bateria
Indicador de carregamento
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Secção I – Instruções gerais de funcionamento

Configuração
•	 Encaixe	o	controlador	nos	pés	da	cama.		Para	tal,	segure	na	pega	do	dispositivo	

e na parte superior do gancho articulado da cama e aperte para aumentar a 
abertura.  Coloque o controlador sobre os pés da cama de modo a ficar encaixado 
e solte o clamp. Consulte a figura à direita. Certifique-se de que está seguro.  
Como alternativa, o dispositivo pode ser posicionado numa superfície horizontal 
adequada ao ambiente como, por exemplo, uma mesa, a uma proximidade 
razoável do ponto de utilização.  Certifique-se de que permite a ventilação 
adequada das saídas de ar localizadas na protecção do cabo de alimentação e 
sob os pontos de ligação do conjunto de tubagens. 

•	 O	controlador	pode	funcionar	com	um	ou	dois	artigos	de	vestuário	de	com-
pressão aplicados no doente. 

•	 Ligue	o(s)	conjunto(s)	de	tubagens	à	parte	posterior	do	controlador.		Encaminhe	as	tubagens	em	direcção	aos	
membros do doente, tendo cuidado para desimpedir as vias de acesso e prevenir o risco de tropeçar.  

•	 Ligue	as	tubagens	ao(s)	artigo(s)	de	vestuário	de	compressão	colocado(s)	em	torno	dos	membros	do	doente.		
•	 Faça	corresponder	as	portas	esquerda	e	direita,	marcadas	com	B	e	A	respectivamente,	aos	membros	esquerdo	

e direito do doente.  Embora o funcionamento do controlador não seja afectado, pode facilitar a resolução de 
problemas.  Verifique se existem dobras no(s) conjunto(s) de tubagens e fixe as ligações no controlador e no(s) 
artigo(s) de vestuário de compressão. 

•	 Ligue	o	cabo	de	alimentação	do	controlador	a	uma	tomada	terra	de	qualidade	hospitalar	adequada.		O	indicador	
azul de corrente alternada ficará iluminado.  Se a corrente alternada não estiver acessível, o controlador pode ser 
alimentado com a própria bateria interna.

•	 Se	optar	pela	monitorização	de	conformidade,	consulte	a	Secção	II.

Arranque
•	 Prima	o	botão	de	fonte	de	alimentação	ligada/em	repouso	para	iniciar	o	funcionamento	normal.		No	caso	de	

utilizar perneiras, não será necessária a intervenção posterior do utilizador, a menos que seja detectada uma falha 
ou que a terapia tenha de ser interrompida. 

•	 O	controlador	emitirá	um	sinal	sonoro,	acenderá	todos	os	LEDs	de	modo	intermitente	e	iluminará	o	visor.			Serão	
efectuadas rápidas verificações internas no dispositivo, que poderão ser audíveis para o utilizador.   

•	 A	bomba	começará	a	funcionar,	como	parte	integrante	do	procedimento	de	selecção	e	verificação	dos	artigos	de	
vestuário de compressão. 

•	 A	detecção	de	falhas	nos	LED	e	no	visor	e	os	avisos	de	erro	sonoros	aquando	do	arranque	são	da	 
responsabilidade do utilizador. 

Selecção e verificação dos artigos de vestuário de compressão
Após o arranque, o procedimento de configuração de artigos de vestuário de compressão permite ao utilizador 
seleccionar a altura em que é necessária a compressão do pé em qualquer uma das duas portas do controlador: 
•	 No	visor,	as	imagens	da	Perna	correspondente	à	Porta	A	e	da	Perna	correspondente	à	Porta	B	piscam	para	indicar	a	

configuração predefinida dos referidos artigos de vestuário (compressão da perna). 
•	 Premir	o	botão	A	ou	B	faz	com	que	a	imagem	da	perna	correspondente	à	respectiva	porta	mude	para	a	imagem	de	

um pé, o que indica a compressão do pé.  É necessário premir os botões de cada porta conectada a uma foot cuff 
para activar a(s) imagem(ens) correspondente(s) ao pé. 

Nota: A compressão da perneira é a configuração predefinida quando o controlador é ligado pela primeira vez.  
Como tal, não é necessário premir o(s) botão(ões) A e B para iniciar a terapia de compressão quando são utilizadas 
perneiras.  

Pés da
cama
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Apenas é necessário premir os botões A e B quando for requerida a compressão do pé. 
NOTA: Se for necessário colocar um artigo de vestuário de compressão, em qualquer altura, após o procedimento de 
detecção do mesmo ter sido iniciado, o sistema tem de ser reiniciado para garantir que a terapia adequada será aplicada 
ao(s) membro(s).
Também após o arranque, o controlador começa de imediato a efectuar o procedimento de selecção e a verificação dos 
artigos de vestuário de compressão em cada porta, a fim de determinar se os artigos de vestuário foram correctamente 
ligados ao controlador: 
•	 Se	necessário,	antes	de	concluir	o	procedimento	de	selecção	e	verificação	dos	artigos	de	vestuário	de	compressão,	o(s)	

botão(ões) A e B podem ser novamente premidos para alternar a imagem do artigo de vestuário entre o pé e a perna. 
•	 Durante	esta	fase,	o	compressor	e	as	válvulas	encontram-se	em	funcionamento	e	é	expelido	ar	pelas	portas	do	controla-

dor para detectar o número e o(s) tipo(s) de artigo(s) de vestuário ligado(s) [perneira(s) e/ou foot cuff(s)]. 
•	 Se	o	controlador	detectar	um	artigo	de	vestuário	de	compressão	correctamente	ligado	e	o	tipo	de	artigo	de	vestuário	

identificado for idêntico à configuração de artigo seleccionada pelo utilizador (ou predefinida), a imagem de uma 
perneira ou de uma foot cuff correspondente ao lado A ou B será apresentada no visor. 

•	 Se	o	controlador	detectar	um	artigo	de	vestuário	de	compressão	correctamente	ligado,	mas	o	tipo	de	artigo	de	vestuário	
identificado não for idêntico à configuração de artigo seleccionada pelo utilizador (ou predefinida), será accionado 
um erro de não correspondência de artigo de vestuário de compressão.  Os erros de não correspondência de artigo de 
vestuário de compressão podem ser corrigidos, premindo os botões A e B para alterar o tipo de artigo seleccionado 
pelo utilizador (perna ou pé). No exemplo que se segue, o visor apresenta Foot Cuffs, indicando que o utilizador tem de 
premir nos botões A e B (FIGURA 1).

A B

 FIGURA 1
•	 Quando	for	concluído	o	procedimento	de	detecção	do	artigo	de	vestuário	de	compressão	e	os	erros	de	não	corre-

spondência de artigo de vestuário forem solucionados, os botões A e B ficarão desactivados e terá início o funciona-
mento normal da terapia de compressão. 

•	 Se	apenas	uma	porta	do	controlador	estiver	ligada	a	um	artigo	de	vestuário	para	compressão	de	um	único	membro,	o	
parâmetro de configuração de artigo seleccionado pelo utilizador (ou predefinido) (perna ou pé) para a porta aberta 
será ignorado e tanto a perna como o pé ficarão desactivados, conforme o exemplo que se segue (FIGURA 2).

A B

FIGURA 2
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•	 Se	não	forem	detectados	adequadamente	quaisquer	artigos	de	vestuário	de	compressão	ou	se	os	artigos	não	
estiverem ligados ao controlador, o sistema accionará o erro E12.  Consulte a secção III (Falhas e resolução de 
problemas) deste manual. Verifique as ligações da aplicação dos artigos de vestuário de compressão e das tuba-
gens. Neste caso, pode desligar e reiniciar o sistema ou premir o(s) botão(ões) A e B para confirmar a resolução do 
problema e o funcionamento será retomado sem ter de desligar e reiniciar o controlador. 

Funcionamento normal e ajuste de pressão 
•	 Verifique	se	as	imagens	do(s)	artigo(s)	de	vestuário	de	compressão	correspondente(s)	são	idênticas	aos	artigos	de	

vestuário descartáveis aplicados no doente. 
•	 O	controlador	inicia	automaticamente	o	processo	de	administração	da	compressão	intermitente	a	membros	

alternados ou a um membro, se apenas for aplicado um artigo de vestuário. 
•	 Em	ciclos	sucessivos,	o	controlador	ajusta	automaticamente	os	seus	parâmetros	de	funcionamento	a	fim	de	

manter a pressão definida. 
•	 A	definição	de	pressão	depende	do	tipo	de	artigo	de	vestuário	de	compressão:	45	mmHg	para	perneiras;	130	
mmHg	para	Foot	Cuffs.

Detecção do Repreenchimento Vascular 
•	 O	sistema	de	compressão	Kendall	SCD	série	700	possui	o	método	patenteado	de	“Detecção	do	repreenchimento	

vascular” da Covidien, para personalizar a terapia de acordo com a fisiologia de cada doente.  O sistema mede o 
tempo que as veias do membro demoram a ser reabastecidas após terem sido comprimidas pelo sistema.  Esse 
tempo é então utilizado em ciclos subsequentes como o intervalo entre compressões. 

•	 A	Detecção	do	repreenchimento	vascular	ocorre	automaticamente	e	não	requer	qualquer	interacção	do	operador.	
•	 O	método	de	detecção	do	repreenchimento	vascular	é	utilizado	depois	de	ligar	o	sistema	pela	primeira	vez,	do	

sistema atingir a pressão definida e a cada trinta minutos a partir de então.  
•	 Durante	todo	o	processo	de	Detecção	de	repreenchimento	vascular,	um	símbolo	de	anel	rotativo	será	apresentado	

a meio do ecrã, conforme mostrado abaixo na Figura 3. Este símbolo é apenas informativo. Não é necessária 
qualquer acção por parte do utilizador durante o processo de Detecção de repreenchimento vascular.

•	 O	método	funciona	melhor	quando	o	doente	permanece	imóvel,	porém	permite	algum	movimento.		
•	 Se	for	detectado	um	erro	durante	qualquer	medição	ou	se	a	compressão	não	se	encontrar	dentro	das	especifica-

ções de pressão do sistema, a medição do tempo de repreenchimento será repetida após o ciclo de compressão 
seguinte. 

•	 O	tempo	decorrente	entre	compressões	do	mesmo	membro	nunca	será	inferior	a	vinte	segundos	ou	superior	a	
sessenta segundos.  

•	 Se	ambas	as	portas	do	controlador	estiverem	a	ser	usadas,	será	utilizada	a	mais	elevada	das	duas	medições	para	
ajustar o tempo entre ciclos. 

FIGURA 3

Encerramento
Para terminar o funcionamento, pressione o botão de fonte de alimentação ligada/em repouso do dispositivo.
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Compatibilidade dos artigos de vestuário de compressão 
O sistema de compressão Kendall SCD série 700 destina-se a ser utilizado com os códigos de encomenda de artigos de 
vestuário de compressão Kendall SCD: 

Perneiras para conforto da
Compressão sequencial Kendall SCD  
74010    Comprimento até à coxa    Extra pequeno   
74011    Comprimento até à coxa    Pequeno   
74012    Comprimento até à coxa    Médio   
74013    Comprimento até à coxa    Grande   
74021    Comprimento até ao joelho    Pequeno   
74022    Comprimento até ao joelho    Médio   
74023    Comprimento até ao joelho    Grande   

Perneiras Express  
 
 9529    Comprimento até ao joelho     Médio   
 9530    Comprimento até à coxa     Médio   
 9545    Comprimento até à coxa     Pequeno   
 9736    Comprimento até à coxa     Médio (esterilizadas)   
 9780    Comprimento até à coxa    Grande   
 9789    Comprimento até ao joelho    Grande   
 9790    Comprimento até ao joelho     Extra grande   
 73011    Comprimento até à coxa    Pequeno   
 73012 Comprimento até à coxa     Médio   
 73013    Comprimento até à coxa    Grande   
 73022    Comprimento até ao joelho    Médio   
 73023    Comprimento até ao joelho    Grande      

Perneiras para conforto da
Perneiras para conforto de fácil adaptação   
 74041    Comprimento até à coxa    Pequeno   
 74042    Comprimento até à coxa    Médio   
 74043    Comprimento até à coxa    Grande 

Foot Cuff Express
 5897  Normal           
 5898  Grande
 73032  Normal           
 73033  Grande
   

Bainhas de Fácil Adaptação Express   
 
 9530T Comprimento até à coxa Médio   
 9545T    Comprimento até à coxa     Pequeno   
 9780T    Comprimento até à coxa Grande   
 73041    Comprimento até à coxa    Pequeno   
 73043    Comprimento até à coxa    Grande   
 73042    Comprimento até à coxa    Médio   

Mais instruções sobre a aplicação e a utilização dos artigos de vestuário de compressão estão incluídas nas 
embalagens de perneiras e Foot Cuffs. 

Compatibilidade do conjunto de tubagens 
Os consumíveis são ligados ao controlador através de conjuntos de tubagens fornecidos com o controlador. Conjuntos 
de tubagens suplementares ou de substituição encontram-se disponíveis com o código de encomenda 9528.  Os 
conjuntos de tubagens de extensão estão também disponíveis com o código de encomenda 9595. 
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Secção II – Medidor de conformidade 
Introdução
O controlador Kendall SCD série 700 possui a funcionalidade Medidor de conformidade que pode ser utilizada 
para monitorizar o período de tempo em que um doente é submetido a terapia de compressão por turno, dia ou 
durante toda a permanência no hospital.  Esta funcionalidade exclusiva funciona em segundo plano, para que o 
funcionamento normal diário não seja interrompido.  Antes de utilizar o medidor de conformidade, verifique se o 
controlador foi configurado conforme descrito na Secção I.
O período de tempo é monitorizado através de uma combinação numerador/denominador. O denominador (número 
inferior) é o período de tempo decorrido desde a última reposição do Medidor de conformidade, embora se possa 
seleccionar a apresentação de uma janela de tempo móvel como, por exemplo, o turno de uma enfermeira.   O 
numerador (número superior) é o período de tempo de terapia do doente. É o período de tempo de aplicação da 
terapia de compressão ao doente, durante o período de tempo decorrido especificado no denominador. O período de 
tempo é expresso em horas e minutos.
Sempre que o controlador for desligado ou ocorrer uma situação de erro, interrompendo o funcionamento normal, 
o período de tempo da terapia (numerador) não irá aumentar, embora o período de tempo decorrido aumente. O 
período de tempo máximo que pode ser apresentado é de 999 horas.  Se o controlador ficar continuamente desligado 
durante 40 dias, o Medidor de conformidade será reposto a zero.
Seguem-se as funcionalidades do Medidor de conformidade:

 

Período de tempo da terapia (número superior)
(HHH:MM)

Período de tempo 
decorrido

(número inferior)
(HHH:MM)

Botão A
(selector de turnos)

Botão B
(botão de reposição)

Botão de
seta para a direita

Selecções de
turnos

Ícone de reposição

FIGURA 4

Indicador de
selecção

Repor o Medidor de conformidade
•	 É	possível	aceder	ao	Medidor	de	conformidade	quando	o	controlador	está	ligado	e	a	realizar	terapia.	O	controlador	

emitirá um sinal sonoro de “negação” (três bips) em qualquer outra altura como, por exemplo, imediatamente 
após ligar o sistema e a detecção de vestuário estiver em curso (artigos de vestuário a piscar).  Nota:  a utilização 
do Medidor de conformidade não interrompe ou afecta a terapia de compressão em curso.

•	 Repor	o	Medidor	de	conformidade	a	zero:
◊  Aceda ao Medidor de conformidade, premindo o botão de seta para a direita.  Premi-lo novamente fará com 

que o utilizador regresse o modo de funcionamento normal.  Se aceder ao Medidor de conformidade, mas 
não for efectuada qualquer acção, dentro de 30 segundos o sistema irá passar novamente para o modo de 
funcionamento normal.

◊  Reponha o Medidor de conformidade, premindo o botão B.  Será apresentado um ecrã de confirmação, 
conforme mostrado na figura abaixo (Figura 5).  Prima o botão A para seleccionar a marca de verificação e 
confirmar a operação de reposição. Para cancelar a reposição, prima o botão B.  Após premir os botões A ou B, o 
ecrã regressará ao Medidor de conformidade.
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 FIGURA 5

 Ícone de reposição

 Confirmar reposição  Cancelar reposição

◊  Se seleccionar a reposição do Medidor de conformidade, o numerador e o denominador serão repostos a zero.  
O sistema iniciará o registo dos períodos de tempo a partir de zero.

◊  Se não for iniciada uma reposição, o Medidor de conformidade continuará a funcionar.  Tal poderá resultar em 
informações de conformidade imprecisas para o doente.  Recomenda-se que reponha novamente o medidor 
até o dispositivo ser atribuído a um novo doente.

Aceder ao Medidor de conformidade 
•	 Poderá	verificar	a	conformidade	em	relação	à	terapia	em	qualquer	altura	durante	a	utilização	do	dispositivo.		Tal	

não irá interromper a terapia.
•	 Prima	o	botão	de	seta	para	a	direita.
•	 Será	apresentado	um	ecrã	semelhante	ao	da	Figura	4.
•	 O	número	superior	apresentado	a	meio	do	ecrã	é	o	número	de	horas	de	conformidade	durante	o	período	de	tempo	

apresentado no número inferior (período de tempo decorrido).
•	 Tome	atenção	ao	canto	inferior	esquerdo	do	ecrã,	onde	são	apresentados	números	e	um	símbolo	que	representam	

durações de períodos de tempo relevantes.  Os números 8, 10 e 12 representam os habituais turnos de uma enfer-
meira. O número 24 representa um dia completo.  O símbolo Σ representa o período de tempo de conformidade 
total desde a última reposição.

•	 Premir	o	botão	A	(selector	de	turnos)	permite	ao	utilizador	seleccionar	duração	de	um	período	de	tempo	rel-
evante. Tome atenção ao indicador de selecção que se move após premir cada botão.

•	 Por	exemplo,	para	determinar	a	duração	da	terapia	a	que	um	paciente	foi	submetido	durante	as	últimas	8	horas,	
seleccione “8” no selector de turnos.

•	 Para	determinar	a	duração	da	terapia	a	que	um	paciente	foi	submetido	durante	as	últimas	24	horas,	seleccione	
“24” no selector de turnos.

•	 Tenha	em	atenção	que	se	a	duração	do	período	de	tempo	decorrido	ainda	não	tiver	atingido	o	período	de	tempo	
seleccionado no selector de turnos, o período de tempo decorrido real será apresentado no número inferior.

•	 Tenha	em	atenção	que	após	30	segundos	de	inactividade,	o	Medidor	de	conformidade	regressará	ao	ecrã	de	
terapia normal.
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Secção III – Funcionamento da bateria 

O sistema de compressão Kendall SCD série 700 foi concebido para funcionar normalmente com uma fonte de 
alimentação de CA ou bateria de CC sem interrupção.  Existem três LEDs indicadores do estado da bateria para 
representar o nível de carga da mesma.  Assim que o controlador estiver activado, o sistema pode demorar alguns 
segundos a estabelecer a comunicação com a bateria e a apresentar o respectivo nível de carga.  O indicador da 
bateria a seguir ilustrado está situado no canto superior direito da interface do utilizador. Consulte a FIGURA 6.

Aviso: Caso haja dúvidas quanto à correcta ligação à terra do cabo de alimentação, o dispositivo deve 
funcionar com a carga fornecida pela bateria até que a questão da ligação à terra seja solucionada.

FIGURA 6

1 32

Indicadores de estado da bateria

Unidade ligada e activada (a carregar)

Estado da bateria Estado da bateria 1 Estado da bateria 2 Estado da bateria 3 

100 % de carga Verde Verde Verde 

67-99 % de carga Verde Verde Verde (Pulsante) 

34-66% de carga Verde Verde (Pulsante) Desligado 

0-33% de carga Verde (Pulsante) Desligado Desligado 

Unidade não ligada e activada (a funcionar com a bateria) 

Estado da bateria Estado da bateria 1 Estado da bateria 2 Estado da bateria 3 

67-100% de carga Verde Verde Verde 

34-66% de carga Verde Verde Desligado 

< 34 % de carga Verde Desligado Desligado 

restam 15-40 minutos de energia* Âmbar (Intermitente) Desligado Desligado 

restam < 15 minutos de energia* Vermelho (Intermitente) Desligado Desligado 

Unidade desactivada (a carregar quando ligada)  

Estado da bateria Estado da bateria 1 Estado da bateria 2 Estado da bateria 3 

0-100% de carga Desligado Desligado Desligado 
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Quando restarem 15 a 40 minutos de energia na bateria, será emitido um aviso de erro sonoro numa sequência de 
três bips com um intervalo de dois minutos. Quando restarem menos de 15 minutos de energia na bateria, soará um 
aviso de erro contínuo e será apresentado o ícone de bateria descarregada, conforme indicado na FIGURA 7.

FIGURA 7

Carregamento da bateria 
A bateria começará a carregar logo que a unidade for ligada a uma fonte de alimentação de CA.  O período de 
tempo necessário para carregar a bateria varia com base no estado geral da bateria, no seu tempo de vida útil e no 
estado do controlador durante o procedimento de carga.  Por exemplo, carregar uma bateria nova e completamente 
descarregada demora cerca de 4 horas com o controlador em repouso e 8 horas com o controlador em funcionamento.  
Para determinar o nível de carga da bateria, deve sempre observar os indicadores de estado da bateria.  Por norma, 
uma bateria completamente carregada proporciona 6 a 8 horas de funcionamento, dependendo da configuração e 
aplicação da perneira e do estado da bateria. 

Nota: Se o tempo de funcionamento alimentado pela bateria for extremamente curto, aquela deve ser devolvida para 
fins de substituição ou reparação. 

Nota: O desempenho da bateria poderá ficar reduzido caso esta não seja utilizada por longos períodos de tempo.  
Recomenda-se que a unidade da bateria seja guardada com um mínimo de 50 % de carga e mantida a uma 
temperatura aproximada de 25 °C (77 °F), no caso de ser necessário o seu armazenamento prolongado. 

Avisos da bateria 
A unidade da bateria do sistema de compressão Kendall SCD série 700 contém pilhas de iões de lítio (Li-Ion) e deve 
ser utilizada correctamente por questões de segurança e para manter um óptimo desempenho. 
•	 Armazene	as	unidades	de	bateria	sobresselentes	a	uma	temperatura	entre	–20	°C	(-4	°F)	e	60	°C	(140	°F).	
•	 Não	deixe	cair,	sofrer	impactos	ou	submergir	em	água.	
•	 Não	toque	em	ou	ingira	qualquer	electrólito	derramado.		Em	caso	de	contacto,	enxagúe	abundantemente	a	pele	

e/ou os olhos de imediato e procure assistência médica se desenvolver irritação cutânea.  Em caso de ingestão, 
contacte o centro de informação antivenenos local. 

•	 Não	abra,	queime	ou	provoque	o	curto-circuito	da	bateria.		Se	o	fizer,	pode	provocar	a	ignição,	explosão,	fuga	ou	
aquecimento da bateria e causar lesões pessoais. 

•	 Elimine	as	unidades	de	bateria	danificadas	ou	a	funcionar	incorrectamente	de	acordo	com	a	regulamentação	local.	
•	 Carregue	a	bateria	apenas	com	os	carregadores	especificados	nas	instruções	da	Covidien.	



PT-13Kendall SCD 700 Series

Secção IV – Falhas e resolução de problemas 

Sempre que o microprocessador detectar uma falha, o mesmo interrompe o funcionamento normal do controlador, 
desactiva todas as válvulas para expelir o ar do(s) artigo(s) de vestuário de compressão, apresenta um código de 
falha e emite um aviso de erro sonoro.  Caso seja activado um erro de não correspondência de artigos de vestuário 
de compressão, o utilizador pode solucionar o problema premindo o(s) botão(ões) A e B respectivo(s). Alguns 
erros permanecem activos até o controlador ser desligado ou a carga da bateria se esgotar (no caso de estar a ser 
alimentado pela bateria).  Outros podem ser reiniciados assim que o utilizador confirmar a causa do erro e solucionar 
o problema.

Tipos de erro: Descrição Exemplo

Assistência requerida O código de erro deve-se à falha de um 
componente interno.  Não pode ser resolvido 
pelo utilizador.

E5

Reposição manual requerida Erro que pode ser detectado e corrigido pelo 
utilizador, mas que requer que o dispositivo 
seja desligado e novamente ligado.  Se o erro 
persistir, o controlador requer assistência 
técnica.

A B

E1

Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

Este tipo de erro permite ao utilizador resolver 
o problema e retomar o funcionamento, 
premindo o(s) botão(ões) A e B 
correspondente(s) à porta afectada sem ter de 
desligar a unidade. Para este tipo de erro será 
apresentado um visto, indicando qual a porta 
afectada. Um triângulo amarelo indica um erro 
pouco significativo.  Um triângulo vermelho 
indica um erro relacionado com uma pressão 
anormalmente elevada. Se o erro persistir, o 
controlador requer assistência técnica.

A B

E2
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Códigos de erro

Código de erro Tipo de erro Descrição Resolução de problemas

Erro de não correspondência de 
artigos de vestuário de compressão

Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

O procedimento de detecção 
de artigos de vestuário de 
compressão identificou 
uma configuração de artigo 
de vestuário (perna ou pé 
verde intermitente) que não 
corresponde à configuração 
seleccionada pelo utilizador 
(perna ou pé vermelho).

Prima o(s) botão(ões) de 
configuração da porta para 
ligar/desligar a selecção do 
pé, dependendo do tipo de 
artigo(s) de vestuário que 
se encontre(m) ligado(s) 
ao controlador. Se for 
seleccionado o artigo 
de vestuário adequado 
e o problema persistir, o 
controlador requer assistência 
técnica por um profissional 
devidamente qualificado.

A B

Erro de pressão elevada do sistema Reposição manual requerida A pressão do sistema excedeu 
90	mmHg	(perneira)	ou	180	
mmHg	(foot	cuff).

Verifique se existem tubagens 
dobradas ou interferência 
do doente nos artigos de 
vestuário como, por exemplo, 
exercer pressão com o pé 
contra os pés da cama.

A B

E1

Pressão elevada (perneiras) Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão da perneira é 
superior	a	47	mmHg	durante	
10 ciclos consecutivos ou a 
pressão encontra-se acima 
de	65	mmHg	durante	5	ciclos	
consecutivos. 

Verifique se a perneira 
está apertada e ajuste em 
conformidade.  Verifique 
também a existência 
de alguma tubagem 
parcialmente obstruída.

A B

E2

Pressão elevada (Foot Cuffs) Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão do Foot Cuff é 
superior	a	135	mmHg	durante	
10 ciclos consecutivos ou a 
pressão encontra-se acima de 
160	mmHg	durante	5	ciclos	
consecutivos.

Verifique se a foot cuff 
está apertada e ajuste em 
conformidade.  Verifique 
também a existência 
de alguma tubagem 
parcialmente obstruída.

A B

E2

Pressão baixa (perneiras) Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão da perneira é 
inferior	a	43	mmHg	durante	
10 ciclos consecutivos.

Verifique se existem fugas 
na perneira ou nas ligações 
do tubo.

Pressão baixa (Foot Cuff) Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão do Foot Cuff é 
inferior	a	125	mmHg	após	10	
ciclos consecutivos.

Verifique se existem fugas na 
cuff ou nas ligações do tubo.
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Código de erro Tipo de erro Descrição Resolução de problemas
Pressão baixa (perneiras) Passível de ser reiniciado pelo 

utilizador
A pressão da perneira não se 
encontra	entre	35	e	55	mmHg	
durante 12 ciclos consecutivos.

Verifique se existem fugas 
na perneira ou nas ligações 
do tubo.

Pressão baixa (Foot Cuff) Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão do Foot Cuff não 
se encontra entre 110 e 150 
mmHg	durante	12	ciclos	
consecutivos.

Verifique se existem fugas na 
cuff ou nas ligações do tubo.

E4

Erro de retorno da válvula Assistência requerida Se uma válvula funcionar 
incorrectamente em termos 
eléctricos, será apresentado 
este erro.

Apenas para o profissional de 
assistência técnica: verifique 
se os fios do conjunto de 
válvulas estão devidamente 
conectados e confirme a 
actuação do solenóide. 

E5

Erro de software Assistência requerida No arranque, e 
periodicamente durante 
o funcionamento, o 
microprocessador efectua 
testes de diagnóstico. Se 
for detectado um erro de 
software, este aviso de erro 
será activado.

Devolva o equipamento 
à Covidien para fins de 
assistência técnica.E6

Erro do compressor Assistência requerida Se o compressor funcionar 
incorrectamente em termos 
eléctricos, será apresentado 
este erro.

Apenas para o profissional de 
assistência técnica: verifique 
se os fios do compressor estão 
devidamente conectados.

E7

Erro de ventilação Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão num artigo de 
vestuário de compressão 
é	superior	a	20	mmHg	no	
final de qualquer período de 
ventilação.

Verifique se existem tubagens 
dobradas ou obstruídas. 
Verifique a aplicação do artigo 
de vestuário de compressão 
(demasiado solto ou 
apertado). 

Apenas para o profissional de 
assistência técnica: verifique 
se existem tubagens internas 
dobradas. 

A B

E8
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Código de erro Tipo de erro Descrição Resolução de problemas
 Erro de temperatura Reiniciação manual requerida Se a temperatura interna 

da caixa do controlador for 
inferior a 5 °C (41 °F) ou 
exceder 55 °C (131 °F).

Temperatura elevada: 
certifique-se de que o 
controlador não está coberto 
pela roupa de cama e que 
a porta da ventoinha, 
situada próximo do cabo 
de alimentação, não está 
obstruída. 

Temperatura baixa:  Deixe 
o sistema aquecer até à 
temperatura ambiente.

E9 E9

 Erro na bateria Assistência requerida O funcionamento seguro da 
bateria do controlador não 
pode ser garantido.

Apenas para o profissional de 
assistência técnica: certifique-
se de que não foi feita uma 
substituição não autorizada da 
unidade da bateria.  Substitua 
a unidade ou proceda à sua 
devolução à Covidien para fins 
de assistência técnica.

E10

Erro de desconexão de tubagens Passível de ser reiniciado pelo 
utilizador

A pressão medida no artigo 
de vestuário de compressão 
insuflável é inferior a 10 
mmHg	durante	10	ciclos	
consecutivos ou não foram 
detectados quaisquer artigos 
de vestuário durante o 
arranque do sistema.

Verifique se existem conjuntos 
de tubagens ou artigos 
de vestuário desligados e 
restabeleça a ligação.

A B

E12

Erro do transdutor de pressão Assistência requerida O sistema não detecta uma 
subida de pressão superior 
a	5	mmHg	durante	um	ciclo	
de insuflação ou durante o 
arranque do sistema.

Apenas para o profissional de 
assistência técnica: verifique 
a tubagem do transdutor 
no interior do controlador 
e certifique-se de que a 
mesma não está dobrada ou 
desligada.

E13

Erro de bateria fraca Recarga da bateria Restam menos de 15 minutos 
de energia na bateria. 
A bomba e as válvulas 
continuarão a funcionar 
enquanto houver potência 
suficiente.

Ligue o controlador a uma 
tomada de CA.

Secção V – Assistência e manutenção 

Este manual de assistência destina-se a ser utilizado como guia para pessoal de assistência técnica devidamente 
qualificado sempre que avaliar o mau funcionamento do sistema. Não deve ser interpretado como autorização para 
efectuar reparações cobertas pela garantia. Reparações não autorizadas invalidarão a garantia. 

Introdução 
O controlador Kendall SCD série 700 não contém quaisquer peças passíveis de serem reparadas pelo utilizador.  As 
operações de manutenção passíveis de serem executadas por parte do utilizador encontram-se abrangidas nas secções 
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seguintes. Todas as restantes operações de manutenção devem ser efectuadas por pessoal de assistência técnica 
devidamente qualificado. 

Os profissionais de assistência técnica devem estar familiarizados com a parte deste manual dedicada ao operador e 
com os princípios de funcionamento do sistema de compressão Kendall SCD série 700.  Se um controlador tiver de ser 
devolvido à Covidien para fins de assistência técnica, a unidade tem de ser acompanhada pela descrição das condições 
de funcionamento e pelo código de falha apresentado. Os códigos de falha apresentados pelo controlador são úteis 
para diagnosticar problemas de assistência técnica. 

O presente manual descreve os procedimentos ao nível da placa de circuitos, com uma vista expandida do controlador 
na Figura 9. Em caso de suspeita de falha de um componente na placa de circuitos, a unidade deve ser devolvida para 
fins de assistência técnica.  Recomenda-se que o sistema seja devolvido com a placa de circuito colocada, uma vez que 
a remoção da(s) mesma(s) envolve um risco adicional de danos mecânicos e por descarga electrostática (DES). 

Garantia e assistência de fábrica 
A Covidien garante que o seu sistema de compressão Kendall SCD série 700 se encontra livre de defeitos de material 
e de mão-de-obra.  A nossa obrigação ao abrigo da presente garantia está limitada à reparação dos controladores 
devolvidos a um centro de assistência, com custos de transporte previamente pagos, no prazo de um ano a partir 
da data de entrega ao comprador inicial.  Especificamente, acordamos em prestar assistência técnica e/ou ajustar 
qualquer controlador conforme necessário quando devolvido para o efeito e em substituir e reparar qualquer peça 
que, mediante a inspecção por nós efectuada, evidencie ser defeituosa.  Esta garantia não se aplica ao conjunto 
de tubagens, aos artigos de vestuário de compressão descartáveis ou ao equipamento danificado por transporte, 
adulteração, negligência ou utilização incorrecta, incluindo imersão em líquidos, autoclavagem, esterilização com 
óxido de etileno ou uso de soluções de limpeza não aprovadas. Na medida em que a lei aplicável o permita, esta 
garantia limitada não abrange, e exclui, toda e qualquer responsabilidade por parte da empresa, quer ao abrigo da 
presente garantia limitada ou de qualquer outra legalmente implícita, por quaisquer danos directos ou indirectos 
decorrentes do incumprimento das referidas garantias. À excepção do expressamente estipulado na garantia limitada, 
e na medida em que a lei aplicável o permita, a empresa nega e declina por este meio todas as garantias expressas 
ou implícitas, incluindo as garantias de direito de explorabilidade e adequação a um fim específico. Os controladores 
que requeiram reparações devem ser enviados para um centro de assistência.  Contacte um dos centros de assistência 
enumerados.  Obtenha um número de autorização para devolução de material e envie o controlador na embalagem 
original, com portes previamente pagos e o devido seguro.

CANADÁ
Covidien Canada
7300	Trans	Canada	Highway
Pointe-Claire,	Qc		H9R	1C7
877-664-8926

ESTADOS UNIDOS
Covidien
5920 Longbow Drive
Boulder CO 80301
1- (800) 962-9888 

FORA DOS EUA E CANADÁ
Covidien
Centro de assistência
Unit 2 Talisman Business Centre
London Road
Bicester,	Inglaterra	OX26	6HR
(+44)1869328065

Eliminação
Se o controlador, conjunto de tubagens e/ou artigos de vestuário de compressão tiverem de ser eliminados, siga as 
regulamentações nacionais, tendo em conta os factores ambientais.

Cuidados de manutenção
•	 Desligue	sempre	o	controlador	da	rede	eléctrica	antes	de	efectuar	qualquer	operação	de	assistência	técnica	no	

mesmo.
•	 Utilize	técnicas	apropriadas,	tais	como	contactos	e	fitas	de	protecção	de	terra	para	proteger	os	conjuntos	de	placas	

de circuitos impressos contra descargas electrostáticas (DES).
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Filtro de ventoinha, filtro de saída e ventilação
ATENÇÃO:  desligue o controlador antes de aceder ao filtro da ventoinha ou ao filtro de saída.

O filtro da ventoinha e o filtro de saída devem ser mantidos limpos para assegurar um funcionamento contínuo 
sem problemas.  O controlador nunca deve ser colocado em funcionamento sem que o filtro da ventoinha e o filtro 
de saída estejam instalados.  Limpe ou substitua o filtro sempre que necessário. Consulte as instruções na Secção 
Desmontagem/reinstalação geral. 

Durante a utilização do sistema, deve evitar a obstrução a cobertura da ventoinha e das saídas de ar. O fluxo livre de ar 
é essencial para impedir o sobreaquecimento e a falha prematura deste componente. 

Fusíveis
ATENÇÃO:  desligue o controlador antes de substituir os fusíveis.
Os fusíveis fundidos devem apenas ser substituídos pelos indicados na placa da fonte de alimentação, próximo da 
localização dos fusíveis na entrada de CA.  Utilize apenas fusíveis Slo Blo de 1,6 A, 250 V CA, 5x20 mm.  É aconselhada 
a utilização de fusíveis que possuem a marca Semko e/ou VDE.  Se um fusível se fundir pela segunda vez, deve 
partir do princípio de que o controlador se encontra defeituoso e requer assistência técnica. Contacte o seu centro 
de assistência técnica.  Os fusíveis não se encontram acessíveis a partir do exterior do controlador.  Consulte os 
procedimentos de Desmontagem/reinstalação que constam deste manual.  Os fusíveis estão localizados na placa da 
fonte de alimentação como parte integrante do módulo de entrada de potência, sob a cobertura dos fusíveis. 
AVISO de segurança eléctrica:  certifique-se de que o controlador está desligado da fonte de alimentação de CA 
antes	de	proceder	à	desmontagem.	Existe	um	potencial	PERIGO	DE	CHOQUE	quando	a	cobertura	dianteira	é	removida,	
mesmo com a unidade desligada. 
Nota: o cabo/ficha da fonte de alimentação serve como o dispositivo de desconexão da rede eléctrica. 
Para facilitar os testes de segurança eléctrica, o controlador possui um terminal equipotencial, localizado na zona 
posterior do dispositivo, do lado oposto ao cabo de alimentação.  Não existem outras peças metálicas de ligação à 
terra expostas.  A resistência do cabo de alimentação não deve exceder os 0,2 ohm.  Se a resistência de terra exceder 
este valor ou a integridade do isolamento da unidade ficar comprometida por danos mecânicos, o controlador deve ser 
devolvido a um centro de assistência técnica para a realização de testes e reparação.

Calendário de manutenção preventiva sugerido 

Manutenção sugerida
Após qualquer 

reparação Anual

Inspeccionar e limpar o filtro da ventoinha e o filtro 
de saída X Conforme 

requerido 
Verificação da calibração do transdutor (Modos de 
teste T3 e T4) X X 

Testes de segurança eléctrica X X 

Teste de funcionamento geral (Modo de teste T2) X 

O período de vida útil previsto do controlador Kendall SCD série 700 é de 5 anos. No entanto, o período de vida útil do 
controlador poderá ser prolongado de forma ilimitada através da substituição de componentes, caso falhem. Consulte 
a lista de peças sobresselentes incluída neste Manual de funcionamento e assistência. 

Histórico de Erros
O sistema de compressão Kendall SCD série 700 guarda os dez códigos de erro mais recentes para fins de resolução de 
problemas nos dispositivos devolvidos.  Existe um modo de acesso de teste, abordado posteriormente neste manual, 
que descreve com exactidão como utilizar esta funcionalidade. 
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Limpeza 

LIMPEZA DO CONTROLADOR
A caixa do controlador pode ser limpa com um pano 
macio humedecido em água ou num detergente suave. 
Para desinfectar o dispositivo, aplique agentes de limpeza 
com um pano ou toalhete.  Evite pulverizações excessivas, 
especialmente nas áreas das portas de ligação na parte 
posterior do dispositivo.  Se entrar algum líquido nas 
referidas portas, é provável que ocorram danos nos 
componentes internos.  A tabela à direita fornece informação 
sobre produtos de limpeza opcionais e a respectiva 
composição química.

O sistema de compressão Kendall SCD série 700 não pode 
ser efectivamente esterilizado por imersão em líquidos, 
autoclavagem ou esterilização com óxido de etileno, dado
poderem ocorrer danos irreparáveis no sistema. 

LIMPEZA DO CONJUNTO DE TUBAGENS
Os conjuntos de tubagens podem ser limpos com um pano 
macio humedecido em água ou num detergente suave. Não 
imergir. A tabela à direita fornece informação sobre produtos 
de limpeza opcionais e a respectiva composição química.

Descrição dos componentes
eléctricos/electrónicos 
A tensão de fase é transmitida ao controlador através do 
cabo de alimentação para a fonte de alimentação montada na caixa traseira do controlador.  É importante desligar 
o cabo de alimentação da tomada antes de abrir a caixa do controlador.  É provável que ocorra uma exposição a alta 
tensão na placa de circuitos impressos da fonte de alimentação, se aquela estiver electricamente activada.  

A fonte de alimentação converte a tensão de fase de CA (100 a 240 VCA) em tensão de CC para alimentar os 
componentes do controlador, incluindo a placa principal de circuitos impressos do controlador montada na caixa 
dianteira.  Em alternativa, a placa principal de circuitos impressos do controlador pode ser directamente alimentada 
pela unidade da bateria.  A placa de circuitos impressos do controlador controla todas as funcionalidades do sistema, 
incluindo o transdutor e a campainha.  Não contém alta tensão.  Os botões e os LEDs indicadores situados no visor 
dianteiro do controlador encontram-se integrados no painel de membrana ligado à placa de circuitos impressos do 
controlador. 

A Covidien não aconselha quaisquer tentativas de reparar as placas de circuitos impressos.  No processo de fabrico 
são efectuados testes exaustivos que não podem ser repetidos no terreno sem equipamento especializado.  Qualquer 
reparação inadequada pode constituir perigo para o doente ou o utilizador. 

Descrição do funcionamento pneumático 
Quando o controlador é ligado, o compressor começa a funcionar e as válvulas completam um ciclo para verificar o 
tipo de artigo de vestuário de compressão seleccionado pelo utilizador.  Concluída a selecção e verificação do artigo 
de vestuário de compressão, é iniciado um ciclo de insuflação, libertando ar através do conjunto de válvulas adjacente 
a um colector.  Um transdutor monitoriza a pressão nos artigos de vestuário de compressão.  A leitura do transdutor 
assiste o controlador no ajuste da velocidade do motor da bomba a fim de fornecer a pressão adequada aos artigos de 
vestuário de compressão, durante o período de tempo correcto. 

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CONTROLADOR
DA SÉRIE 700

Compostos químicos (com concentrações 
adequadas)

Exemplo
comercial

Solução lixiviada a 0,5 % Dispatch™* 

Álcool isopropílico a 70% Genérico

O-fenilfenol a 0,37 % Precise™* 

Cloreto de dimetil benzil amónio a 0,15 %, cloreto de 
dimetil etil benzil amónio a 0,15 % 

Spray Nine™*

Peróxido de hidrogénio a 7,35 %, acido paracético 
a 0,023 %

Sporgon™*

Glutaraldeído a 3,4 % Cidex™*

Sulfonato dodecilbenzeno, dietanolamida de coco 
diluída segundo as instruções

Manu-klenz™*

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONJUNTO DE TUBAGENS
Compostos químicos (com concentrações 
adequadas)

Exemplo
comercial

Solução lixiviada a 0,5 % Dispatch™* 

Álcool isopropílico a 70% Genérico

Peróxido de hidrogénio a 7,35 %, acido paracético 
a 0,023 %

Sporgon™*

Sulfonato dodecilbenzeno, dietanolamida de coco 
diluída segundo as instruções

Manu-klenz™*
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Secção VI – Métodos de teste e calibração
O sistema de compressão Kendall SCD série 700 
possui vários modos de teste que podem ser acedidos 
pelo profissional de assistência técnica.  Estes devem 
apenas ser utilizados por pessoal devidamente 
qualificado.  Para activar os modos de teste, siga 
estes passos para entrar no “Modo de Acesso ao 
Teste”.  A FIGURA 8 mostra as funcionalidades da 
interface do utilizador empregues no Modo de Acesso 
ao Teste.   
•	 Ligue	o	controlador	a	uma	tomada	eléctrica	com	

a tensão fase adequada.  Não active os modos de 
teste enquanto a alimentação for feita pela bateria. 

•	 Prima	o	botão	B	ao	mesmo	tempo	que	liga	o	controlador.		Prima	continuamente	o	botão	B	até	confirmar	visual-
mente o acesso ao modo de teste. 

•	 A	campainha	emite	um	sinal	sonoro	e	T1	fica	iluminado	e	sublinhado,	indicando	“Modo	de	Teste	T1”.	
•	 O	utilizador	pode	percorrer	os	modos	de	teste,	premindo	o	botão	de	seta	para	a	direita.		Cada	modo	de	teste	é	in-

dicado pelo cursor sob o modo de teste correspondente e o modo de teste seleccionado é apresentado no fundo do 
ecrã para maior clareza.  Premir o botão de seta para a direita com o número do último modo de teste iluminado 
(histórico de erros), faz regressar o modo de teste ao Modo de Teste T1. 

•	 Após	seleccionar	o	modo	de	teste	pretendido,	pode	premir	o	botão	B	para	iniciar	o	teste.	
•	 Se	entrar	no	modo	de	acesso	ao	teste	mas	não	for	seleccionado	nenhum	modo	de	teste	no	período	de	2	minutos,	

presume-se que acedeu inadvertidamente ao Modo de Acesso ao Teste e que será accionado um erro de pressão 
baixa. 

•	 Se	entrar	num	modo	de	teste	e	permanecer	inactivo	durante	5	minutos,	a	unidade	regressará	à	selecção	do	Modo	
de Acesso ao Teste. 

•	 Para	sair	do	Modo	de	Acesso	ao	Teste,	desligue	o	controlador.	

Tabela de consulta de modos de teste

T1 –  Funcionalidade de Burn-In 

T2 –  Teste de funcionamento geral 

T3 – Calibração do transdutor de
 pressão 

T4 –  Verificação da calibração do
 transdutor de pressão 

T5 – Teste automático 

T6 – Teste de desempenho 

T7 – Teste de fabrico 

Modo de Histórico de Erros

 

Modo de teste T1 – Burn-In
Nota: O modo Burn-In é utilizado aquando do fabrico do sistema para 
garantir uma montagem correcta e a identificação prematura de falhas.  
Este modo não é geralmente utilizado fora do ambiente de fábrica.
•	 Confirme	que	nada	está	ligado	às	portas	da	parte	posterior	contro-

lador e entre no Modo de Acesso ao Teste.  Seleccione o Modo de 
Acesso ao Teste 01. 

•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	modo	Burn-In.		O	compressor	
começará a funcionar e as válvulas a actuar, libertando ar através 
das portas.  O processo repete-se continuamente até estar concluído 
o período de Burn-In (aproximadamente 16 horas). 

•	 A	bateria	será	descarregada	e	posteriormente	carregada	até	um	
nível de carga de cerca de 70 %. 

•	 Após	16	horas	de	Burn-In,	o	controlador	entra	em	modo	de	erro,	
começando a piscar o Modo de Acesso ao Teste T1.  A campainha 
não emite um sinal sonoro durante este erro. 

Modo de teste T2 – Teste de funcionamento geral 
•	 Sem	nada	ligado	às	portas	da	parte	posterior	do	controlador,	entre	no	

Modo de Acesso ao Teste.  Seleccione o Modo de Acesso ao Teste T2. 
•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	teste.	

T5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

FIGURA 8
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•	 Premir	o	botão	A	durante	este	teste	faz	com	que	cada	um	dos	LED	se	ilumine	sucessivamente	e	o	aviso	de	erro	
emita um sinal sonoro. 

•	 Premir	continuamente	o	botão	B	faz	aumentar	a	velocidade	da	bomba	para	o	seu	valor	máximo	em	4	a	5	segun-
dos. 

•	 Libertar	o	botão	B	permite	à	bomba	diminuir	a	sua	velocidade.	
•	 As	válvulas	começarão	a	actuar	sucessivamente	(da	Válvula	1	à	6)	durante	dois	segundos	cada.	

Modo de teste T3 – Calibração do transdutor de pressão
Nota: O transdutor utilizado no sistema de compressão Kendall SCD série 700 é um dispositivo de alta tecnologia, 
elevada precisão e virtualmente sem variações.  

A certificação de calibração de fábrica deixa de ter efeito se a caixa for aberta.  A recalibração é raramente requerida e 
deve apenas ser efectuada quando necessário.  

Realize sempre o teste T4 antes do teste T3 para verificar a calibração do transdutor de pressão.

Equipamento necessário:		Uma	fonte	de	ar	de	precisão	regulada	com	uma	exactidão	de	±0,2	mmHg	numa	
amplitude	de	0	a	130	mmHg.	
•	 Sem	nada	ligado	às	portas	da	parte	posterior	do	controlador,	entre	no	Modo	de	Acesso	ao	Teste.		Seleccione	o	

Modo de Acesso ao Teste 03. 
•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	teste.	
•	 T3	ficará	intermitente	no	visor	até	o	procedimento	de	calibração	ser	concluído	ou	ocorrer	uma	situação	de	erro.	
•	 A	Válvula	1	ficará	activada	durante	todo	o	procedimento	de	modo	a	que	o	utilizador	possa	verificar	a	calibração	

do transdutor de pressão com a caixa do controlador aberta ou fechada.  O padrão de pressão pode ser ligado 
directamente ao transdutor com a caixa aberta ou à localização da Câmara 1 na Porta A com a caixa fechada.  A 
localização da Câmara 1 consiste no encaixe mais à esquerda na Porta A (quando visualizada na parte posterior do 
controlador).  

•	 O	controlador	solicita	ao	utilizador	que	aplique	pressão	ao	controlador	através	da	apresentação	da	pressão	
requerida no visor.  Assim que a pressão aplicada estiver confirmada e estabilizada, prima o botão B para avançar 
para	a	pressão	seguinte.		O	controlador	requer	uma	calibração	multipontos	em	0,	18,	45	e	130	mmHg.		

•	 É	necessário	que	a	fonte	de	pressão	possua	uma	exactidão	de	+/-	0.2	mmHg	e	que	esteja	estabilizada.
•	 O	controlador	iniciará	a	calibração,	apresentando	“0	mmHg”.		Sempre	que	premir	o	botão	B,	o	visor	avança	suces-

sivamente para a pressão seguinte.  Depois do último passo de calibração, prima novamente o botão B para voltar 
a entrar no Modo de Acesso ao Teste. 

•	 Após	concluído,	os	novos	valores	de	calibração	ficam	registados	na	memória,	a	unidade	emite	um	sinal	sonoro	e	
regressa ao Modo de Acesso ao Teste. 

•	 Se	sair	do	modo	de	teste	de	calibração	antes	do	processo	estar	concluído,	os	valores	da	calibração	anteriores	
permanecem inalterados. 

•	 Se	for	detectada	uma	pressão	fora	da	amplitude	esperada	durante	qualquer	um	dos	passos	de	calibração,	será	
accionado um erro.

Modo de teste T4 – Verificação da calibração do transdutor de pressão
Nota: O transdutor utilizado no sistema de compressão Kendall SCD série 700 é um dispositivo de alta tecnologia, 
elevada precisão e virtualmente sem variações.  

A certificação de calibração de fábrica deixa de ter efeito se a caixa for aberta.  A recalibração é raramente requerida e 
deve apenas ser efectuada quando necessário. 

Realize sempre o teste T4 antes do teste T3 para verificar a calibração do transdutor de pressão.  

Equipamento necessário:		Uma	fonte	de	ar	de	precisão	regulada	com	uma	exactidão	de	±0,2	mmHg	numa	
amplitude	de	0	a	130	mmHg.	
•	 Sem	nada	ligado	às	portas	da	parte	posterior	do	controlador,	entre	no	Modo	de	Acesso	ao	Teste.		Seleccione	o	

Modo de Acesso ao Teste T4. 
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•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	teste.	
•	 T4	ficará	intermitente	no	visor	até	o	procedimento	de	verificação	de	calibração	ser	concluído	ou	ocorrer	uma	

situação de erro. 
•	 A	Válvula	1	ficará	activada	durante	todo	o	procedimento	de	modo	a	que	o	utilizador	possa	verificar	a	calibração	do	

transdutor de pressão com a caixa do controlador fechada.  O padrão de pressão pode ser directamente conectado 
à localização da Câmara 1 na Porta A com a caixa fechada.  A localização da Câmara 1 consiste no encaixe mais à 
esquerda na Porta A (quando visualizada na parte posterior do controlador).  

•	 O	controlador	solicita	ao	utilizador	que	aplique	pressão	ao	controlador	através	da	apresentação	da	pressão	
requerida no visor.  Assim que a pressão aplicada estiver confirmada e estabilizada, prima o botão B para avançar 
para	a	pressão	seguinte.		O	controlador	requer	uma	calibração	multipontos	em	0,	18,	45	e	130	mmHg.		

•	 É	necessário	que	a	fonte	de	pressão	possua	uma	exactidão	de	+/-	0.2	mmHg	e	que	esteja	estabilizada.
•	 O	controlador	iniciará	a	verificação	da	calibração,	apresentando	“0	mmHg”.		Sempre	que	premir	o	botão	B,	o	visor	

avança sucessivamente para a pressão seguinte.  Depois do último passo, prima novamente o botão B para voltar a 
entrar no Modo de Acesso ao Teste. 

•	 A	pressão	alvo	para	cada	um	dos	passos	de	calibração	será	apresentada	no	visor.		Se	o	sistema	indicar	uma	leitura	
da pressão aplicada ao controlador fora da amplitude correcta, o valor da pressão será apresentado a vermelho 
com o símbolo de menor do que (<) ou maior do que (>), a fim de indicar a direcção do erro.  Se a leitura da 
pressão estiver dentro da amplitude de calibração, o valor alvo será apresentado a verde.   

•	 O	modo	de	verificação	da	calibração	não	altera	os	valores	de	calibração.	

Modo de teste T5 – Teste automático 
•	 Entre	no	Modo	de	Acesso	ao	Teste	e	seleccione	o	Modo	de	Acesso	ao	Teste	05.
•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	teste	automático.	
•	 T5	ficará	intermitente	no	visor	até	o	teste	estar	concluído.	
•	 O	aviso	de	erro	emitirá	um	sinal	sonoro	e	a	unidade	efectuará	uma	gama	completa	de	testes	durante	o	arranque.

Modo de teste T6 – Teste de desempenho 
Neste modo, o utilizador pode verificar o desempenho da bomba e da válvula, o fornecimento de pressão e o fluxo de 
ar no circuito pneumático.  No processo de fabrico, o teste é realizado com volumes conhecidos ligados às perneiras. 
Em seguida, os ciclos de insuflação são activados durante o teste com velocidades de bomba baixas e altas, criando 
contrapressões nos volumes medidos e utilizados para verificar o desempenho do sistema. 
•	 Instale	o	conjunto	de	tubagens	conectado	às	perneiras	colocadas	em	torno	de	modelos	de	pernas	de	tamanho	

adequado. 
•	 Entre	no	Modo	de	Acesso	ao	Teste	e	seleccione	o	Modo	de	Acesso	ao	Teste	T6.	
•	 Prima	o	botão	B	para	dar	início	ao	teste	de	desempenho.	
•	 T6	ficará	intermitente	no	visor	até	o	teste	estar	concluído.	
•	 Depois	de	iniciar	o	teste	de	desempenho,	o	ícone	da	Perna	A	fica	intermitente,	sincronizado	com	um	aviso	de	erro	

sonoro. 
•	 Após	premir	o	botão	B,	o	ícone	da	Perna	A	deixa	de	piscar,	o	aviso	de	erro	deixa	de	se	ouvir	e	o	controlador	procede	

a um ciclo de insuflação normal na Porta A com a bomba a funcionar a baixa velocidade durante todo o ciclo. 
•	 De	seguida,	o	ícone	da	Perna	B	fica	intermitente,	sincronizado	com	um	indicador	de	erro	sonoro.	
•	 Após	premir	o	botão	B,	o	ícone	da	Perna	B	deixa	de	piscar,	o	aviso	de	erro	deixa	de	se	ouvir	e	o	controlador	procede	

a um ciclo de insuflação normal na Porta B com a bomba a funcionar a alta velocidade durante todo o ciclo. 
•	 Depois	de	concluído,	a	unidade	emitirá	um	sinal	sonoro	e	regressará	ao	Modo	de	Acesso	ao	Teste.	

Modo de teste T7 – Teste de fabrico
O modo de teste de fabrico é utilizado durante o processo de produção com equipamento de teste especializado 
para garantir a montagem e o desempenho correctos.  Este modo não se destina a ser utilizado fora do ambiente de 
fábrica. 
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Modo de Teste - Histórico de Erros
O modo de teste de histórico de erros permite ao utilizador aceder ao histórico de erros mais recente de um dispositivo. 
Guarda os dez erros mais recentes por ordem cronológica inversa.  Esta funcionalidade facilita o diagnóstico de 
problemas no dispositivo. Para visualizar o histórico de erros, entre no Modo de Acesso ao Teste e seleccione o ícone de 
histórico de erros a seguir a T7.  O histórico de erros é apresentado começando pelo erro mais recente, com o número 
1. É apresentado o ícone de erro associado a esse erro.   Sempre que o botão de seta para a direita for premido, será 
apresentado o erro seguinte por ordem cronológica inversa até 10 erros.  Premir novamente o botão após o 10.º erro 
fará com que o utilizador regresse ao primeiro erro. Se premir o botão A ou B, o controlador voltará ao Modo de Acesso 
ao Teste.

Secção VII – Desmontagem/reinstalação geral 

Aviso: certifique-se sempre de que o cabo de alimentação está desligado antes de tentar efectuar qualquer 
procedimento de instalação ou remoção. 
•	 Siga	os	procedimentos	de	segurança	contra	descargas	electrostáticas	(DES)	para	proteger	os	componentes	elec-

trónicos localizados no interior do controlador. 
•	 Remova	a	protecção	do	cabo	de	alimentação,	retirando	primeiro	os	parafusos	de	fixação	da	porta	da	protecção	do	

cabo e de seguida puxando a cobertura para fora. 
•	 Remova	o	cabo	de	alimentação,	fazendo-o	oscilar	para	a	frente	e	para	trás	até	se	soltar.	
•	 Retire	os	cinco	(5)	parafusos	que	prendem	a	cobertura	dianteira	à	cobertura	traseira	com	uma	chave	de	parafusos	

Torx T15 de cabo extra longo.  Se não dispuser de uma, tem de remover em primeiro lugar o gancho ajustável à 
cama.  Consulte a secção respeitante ao gancho ajustável à cama.

•	 A	cobertura	dianteira	pode	ser	então	cuidadosamente	puxada	para	fora.		Para	separar	as	coberturas	dianteira	e	
traseira, introduza a mão no interior e retire a tubagem do transdutor do transdutor situada na cobertura dian-
teira.  A cobertura dianteira pode ser aberta para a esquerda, à semelhança da dobradiça de um chicote de fios.

•	 Observe	e	tome	nota	da	localização	de	todas	as	tubagens	e	chicotes	de	fios	para	facilitar	a	reinstalação.	
•	 Se	necessário,	desligue	os	conectores	eléctricos	e	as	tubagens	de	modo	a	que	as	duas	metades	da	caixa	possam	

ficar completamente separadas.  
•	 Reinstalação	é	o	oposto	de	desmontagem.
•	 Ao	montar	a	caixa,	tenha	cuidado	para	manter	a	posição	do	vedante	integrado	a	fim	de	garantir	a	protecção	contra	

a entrada de líquidos. 

Unidade da bateria (Remoção/instalação – consulte a Figura 9) 
•	 Desligue	o	chicote	de	fios	da	bateria	da	placa	principal	da	UCP	e	corte	as	braçadeiras	dos	fios	eléctricos	conforme	

necessário, tomando nota da respectiva localização para reinstalação. 
•	 Faça	deslizar	a	unidade	da	bateria	para	fora	do	respectivo	compartimento.	
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção.	

Compressor (Remoção/instalação – consulte a Figura 11) 
•	 O	compressor	não	é	um	componente	passível	de	ser	reparado	pelo	utilizador.		Não	desmonte.		Não	lubrifique.		O	

compressor é mantido no lugar por fricção da sua caixa de espuma moldada. 
•	 Desligue	o	chicote	de	fios	do	compressor	da	placa	do	controlador	na	caixa	dianteira	e	corte	as	braçadeiras	dos	fios	

eléctricos conforme necessário, tomando nota da respectiva localização para reinstalação.  
•	 Desligue	a	tubagem	de	saída	do	compressor	na	válvula	de	retenção.			
•	 Retire	a	tubagem	de	entrada	do	compressor	do	silenciador.	
•	 Faça	deslizar	o	compressor	para	fora	do	seu	compartimento	juntamente	com	a	respectiva	caixa	de	espuma	mol-

dada.
•	 Se	for	instalado	um	novo	compressor,	efectue	um	teste	de	arranque	(modo	de	teste	1).		O	teste	demora	cerca	de	16	

horas, mas pode ser realizado sem assistência.
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção.	
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Silenciador (Remoção/instalação) 
•	 O	silenciador	consiste	numa	peça	de	plástico	feita	à	medida	para	manter	o	sistema	de	compressão	Kendall	SCD	

série 700 a funcionar sem ruído. 
•	 Para	remover	o	silenciador,	desprenda	a	tubagem	de	entrada	do	compressor	e	puxe	a	válvula	de	retenção	da	saída	

do compressor do seu grampo de fixação.
•	 Remova	o	silenciador,	retirando	os	dois	parafusos	que	o	mantêm	no	lugar.	
•	 Ao	voltar	a	instalar	o	silenciador,	certifique-se	de	que	encaminha	correctamente	as	tubagens	de	entrada.

Colector das válvulas (Remoção / instalação) 
•	 Remova	o	silenciador	(consulte	a	secção	anterior).
•	 O	colector	das	válvulas	encontra-se	no	centro	do	controlador,	na	caixa	traseira.		Consiste	num	bloco	colector	de	

plástico com seis válvulas solenóides.  Não deve ser feita qualquer tentativa de reparar uma válvula ou um colector 
danificado.  Devolva o conjunto completo para fins de reparação ou substituição. 

•	 Inspeccione	se	existem	dobras	nas	tubagens	que	conduzem	ao	colector	e	se	aquelas	estão	correctamente	insta-
ladas antes de efectuar qualquer operação. Desprenda todas as tubagens dos encaixes do colector. Tome nota da 
localização das conexões e o encaminhamento das tubagens para facilitar a reinstalação. 

•	 Desligue	o	chicote	de	fios	das	válvulas	da	placa	do	controlador,	na	caixa	dianteira.		Corte	as	braçadeiras	dos	fios	eléctri-
cos conforme necessário, tomando nota da respectiva localização para reinstalação (consulte as Figuras 11 e 12).

•	 Remova	o	silenciador,	desprendendo	a	tubagem	de	entrada	do	compressor	e	puxando	a	válvula	de	retenção	da	
saída do compressor do seu grampo de fixação.

•	 Remova	o	silenciador,	retirando	os	três	parafusos	que	o	mantêm	no	lugar.
•	 Retire	os	três	parafusos	do	conjunto	do	colector	das	válvulas	e	remova-o	da	caixa.		
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção.

Placa da fonte de alimentação (Remoção/instalação) 
ATENÇÃO: utilize uma fita de protecção de terra sempre que manusear quaisquer componentes electrónicos.
•	 A	fonte	de	alimentação	não	contém	quaisquer	peças	passíveis	de	serem	reparadas	pelo	utilizador,	excepto	os	

fusíveis.  Não deve ser feita qualquer tentativa de reparar uma fonte de alimentação danificada.  Devolva à fábrica 
para fins de reparação ou substituição. 

•	 Desligue	o	chicote	de	fios	da	placa	de	4	pinos	do	controlador	e	o	chicote	de	fios	da	ventoinha	de	2	pinos	da	placa	da	
fonte de alimentação. 

•	 Remova	as	tubagens	na	parte	dianteira	da	fonte	de	alimentação.
•	 Desligue	o	fio	do	terminal	equipotencial.		
•	 A	placa	da	fonte	de	alimentação	é	mantida	no	lugar	por	canais	na	parte	lateral	da	caixa	traseira,	assim	como	

suportes de fixação na caixa dianteira. 
•	 Para	remover	a	placa	da	fonte	de	alimentação,	faça	deslizar	a	mesma	para	fora	da	caixa	traseira.	
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção. 

Ventoinha, filtro de ventoinha e filtro de saída (Remoção/instalação – consulte a 
Figura 9) 
•	 O	filtro	da	ventoinha	está	situado	num	compartimento	no	interior	da	área	de	ligação	do	cabo	de	alimentação.		Com	

o cabo de alimentação e a respectiva porta removidos, introduza a mão no interior da caixa traseira do controlador 
para retirar o filtro para fins de limpeza ou substituição.

•	 O	filtro	de	saída	está	situado	num	compartimento	por	baixo	da	cobertura	da	articulação	do	gancho	ajustável	à	
cama.  Com a cobertura da articulação removida, é possível retirar o filtro de saída para limpeza ou substituição.

•	 Para	remover	a	ventoinha,	desligue	o	conector	de	2	pinos	da	ventoinha	da	placa	da	fonte	de	alimentação.		Corte	as	
braçadeiras dos fios eléctricos conforme necessário, tomando nota da respectiva localização para reinstalação.

•	 Retire	os	três	parafusos	da	ventoinha	e	retire-a	da	estrutura.
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção.		Proceda	com	cuidado	para	garantir	que	a	direcção	do	fluxo	está	correcta.		A	

ventoinha destina-se a puxar ar através da porta do cabo de alimentação.  Repare na seta em relevo situada na 
caixa da ventoinha, que indica a direcção do fluxo.

•	 Para	optimizar	o	arrefecimento	e	o	silêncio,	utilize	apenas	ventoinhas	de	substituição	da	Covidien.	
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Placa principal da UCP e Apresentação gráfica (Remoção/instalação – consulte a Figura 9) 
ATENÇÃO:  utilize uma fita de protecção de terra sempre que manusear quaisquer componentes electrónicos.
•	 A	fonte	de	alimentação	não	contém	quaisquer	peças	passíveis	de	serem	reparadas	pelo	utilizador,	excepto	os	

fusíveis.  Não deve ser feita qualquer tentativa de reparar uma fonte de alimentação danificada.  Devolva à fábrica 
para fins de reparação ou substituição. 

•	 Desligue	o	chicote	de	fios	da	placa	de	4	pinos	do	controlador	da	placa	da	fonte	de	alimentação.	
•	 Remova	as	tubagens	na	parte	dianteira	da	fonte	de	alimentação.
•	 Desligue	o	fio	do	terminal	equipotencial.	
•	 A	placa	da	fonte	de	alimentação	é	mantida	no	lugar	por	canais	na	parte	lateral	da	caixa	traseira,	assim	como	

suportes de fixação na caixa dianteira. 
•	 Para	remover	a	placa	da	fonte	de	alimentação,	faça	deslizar	a	mesma	para	fora	da	caixa	traseira.	
•	 Instalação	é	o	oposto	de	remoção. 

Gancho ajustável à cama (Remoção/instalação)
•	 O	gancho	ajustável	à	cama	pode	ser	retirado	sem	ter	de	desmontar	todo	o	controlador.	
•	 Virado	para	a	parte	posterior	do	controlador,	localize	e	retire	os	parafusos	que	seguram	a	cobertura	da	articulação	

e remova-a.
•	 Coloque	o	controlador	de	frente	sobre	uma	superfície	que	não	o	danifique.
•	 Segure	nos	lados	esquerdo	e	direito	do	gancho	ajustável	à	cama	no	ponto	da	articulação.		Puxe	o	gancho	ajustável	

à cama para fora, rodando-o simultaneamente para cima em direcção à parte superior do controlador.
•	 As	molas	de	torção	podem	saltar	ou	deslizar	do	mandril	da	articulação.		Proceda	com	cuidado	para	que	as	molas	de	

torção não se soltem perigosamente.  Tome nota da sua localização para facilitar a reinstalação.
•	 Ao	reinstalar,	inverta	estes	passos,	tendo	cuidado	para	iniciar	o	procedimento	com	o	gancho	ajustável	à	cama	

rodado para cima, em direcção à parte superior do controlador.
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Secção VIII – Lista de peças

Para encomendar peças sobresselentes aqui enumeradas, contacte a Covidien através dos números (800) 962-9888 – 
E.U.A.;	877-664-8926	–	Canadá;	(+44)	1869328065	–	Internacional.		Contacte	o	Serviço	de	Assistência	ao	Cliente	para	
obter informações sobre a disponibilidade de peças não enunciadas na lista que se segue.

 

Descrição
Número de peça
da encomenda

Conjunto da caixa dianteira

Conjunto do gancho ajustável à cama

Conjunto da caixa traseira

Placa de circuitos da fonte de alimentação

Painel de comutadores de membrana

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação (Reino Unido)

Cabo de alimentação (Europa)

Cabo de alimentação (Japão)

Cabo de alimentação (Austrália/Nova Zelândia)

Cabo de alimentação (China)

Cabo de alimentação (Brasil)

Cabo de alimentação (Índia)

Porta do cabo de alimentação

Conjunto da ventoinha

Filtro da ventoinha

Unidade da bateria

Conjunto do colector das válvulas

Conjunto do compressor

Conjunto de tubagens (vendido aos pares)

Fusível

Filtro de saída

Visor LCD*

Conjunto de circuitos impressos da UCP principal

Visor LCD*

Conjunto de circuitos impressos da UCP principal

1033365 

1033366

1036258

1050807

1029095

F090740

F090705

F090704

F090740

F090706

1046852

1030183

1046854

1029080

1029072

1036057

1050090/1030950

1029057

1029075

9528

1051095

1036056

1029099

1056673

1058683

1062408

 

* Ao encomendar um visor LCD, certifique-se de que é compatível com a placa de circuitos impressos da UCP principal.
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Secção IX – Especificações

Sistema de Compressão Kendall SCD Série 700

Normas de segurança Fabricado em conformidade com as normas UL60601-1, CSA-C22.2 N.º 601.1-M90, 
CSA C22.2 N.º 60601-1: 2008, JIS T 0601-2-204, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-
1:2005, IEC 60601-1-2:2007 e fichas de classificação UL E189131 e E351453

Classificação do dispositivo Equipamento de Classe I – portátil, alimentado internamente, com peças tipo BF 
aplicadas, de categoria não AP ou APG

Modo de funcionamento Contínuo 

Protecção contra a entrada 
de líquidos 

IP23 (IEC 529) 

Tipo de compressão Perneiras:	sequenciais,	inclinadas,	circunferenciais;	Foot	Cuffs:	uniformes	

Ciclo de compressão Perneiras:	compressão	de	11	segundos;	Foot	Cuffs:	compressão	de	5	segundos;	tempo	
de descompressão baseado na medição da Detecção do repreenchimento vascular 

Pressão definida Perneiras:	45	mmHg
Foot	Cuffs:	130	mmHg

Gancho ajustável à cama Sim 

Armazenamento do cabo de 
alimentação 

Sim 

Avisos de erro sonoros/
visuais  

Pressão baixa, pressão alta, funcionamento incorrecto dos componentes electrónicos 
internos 

Cabo de alimentação 3,96 metros (13 pés) de comprimento com fio e ficha especificamente adequados à 
região

Dimensões do controlador Altura: 17,3 cm (6,8 polegadas)
Largura: 19,6 cm (7,7 polegadas)
Profundidade: 11,4 cm (4,5 polegadas) (quando posicionado sobre os pés da cama)
Profundidade: 18,5 cm (7,3 polegadas) (quando independente) 

Peso do controlador: 2,3 kg (5,0 libras) 

Requisitos de alimentação 
eléctrica 

100-240	V	CA,	50	VA,	50/60	Hz

Bateria Unidade de iões de lítio de 10.8 V, 2200 mAh 
Tempo de funcionamento: 6 a 8 horas
Tempo de carregamento: 4 horas (apenas a carregar) 

Unidade de expedição Cada 

Dimensões da caixa para 
expedição 

29,4 cm (11,6 polegadas) X 23,5 cm (9,25 polegadas) X 33,7 cm (13,25 polegadas) 

Peso de da caixa para 
expedição 

3,3 kg (7 libras e 4 onças) 

Conjunto de tubagens Incluído, pacote de dois conjuntos individuais 

Manual de funcionamento e 
assistência 

Incluído como manual em formato de papel ou CD 

Condições de 
funcionamento

Temperatura: 10 °C a 40 °C
Humidade	relativa:	máximo	de	85%,	sem	condensação
Pressão atmosférica: 700 mbar a 1060 mbar

Transporte e 
armazenamento 

-20	°C	(-4	°F)	a	55	°C	(131	°F);	se	o	utilizador	suspeitar	de	que	as	condições	
ambientais para o transporte e o armazenamento foram ultrapassadas, deve 
devolver a unidade para fins de assistência técnica. 
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Aviso: O equipamento de electromedicina requer precauções especiais relativamente à CEM e deve ser instalado de acordo com as informações de CEM fornecidas.  
A consideração cuidadosa destas informações é essencial ao empilhar ou relocalizar o equipamento e ao orientar cabos e acessórios.
Aviso:  O equipamento de radiofrequência móvel pode afectar o funcionamento de equipamentos de electromedicina.

Informações e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas

O sistema de compressão sequencial Kendall SCD série 700 destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo.
O cliente ou utilizador do Kendall SCD série 700 deve assegurar que o sistema é utilizado nesse ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente electromagnético – informações

Emissões de RF
CISPR 11 Grupo 1

O Kendall SCD série 700 utiliza energia de RF apenas para o funcionamento interno. Por 
conseguinte, as respectivas emissões de RF são extremamente baixas, sendo improvável que 
provoquem qualquer interferência em equipamento electrónico próximo.

Emissões de RF
CISPR 11 Grupo B

O Kendall SCD série 700 é adequado para utilização em todas as instalações, incluindo instalações 
domésticas e instalações directamente ligadas à rede de abastecimento de energia pública de 
baixa tensão que fornece alimentação aos edifícios utilizados para fins domésticos.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/
emissões de tremulação
IEC 61000-3-3

Conforme

Orientação e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

O Kendall SCD série 700 destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo.  O cliente ou utilizador final do Kendall SCD 
série 700 deve assegurar que o sistema é utilizado nesse ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente electromagnético - 
informações

Descarga electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV de contacto
± 8 kV de ar

± 6 kV de contacto
± 8 kV de ar

O chão deve ser de madeira, betão ou de 
tijolo. Se o chão estiver coberto com material 
sintético, a humidade relativa deve ser no 
mínimo de 30%.

Transitório eléctrico
rápido/disparo
IEC 61000-4-4

± 2 kV para as linhas de 
fornecimento de potência
± 1 kV para linhas de 
entrada/saída

± 2 kV para as linhas de 
fornecimento de potência
± 1 kV para linhas de 
entrada/saída

A qualidade da corrente eléctrica deve ser de 
ambiente comercial ou hospitalar típico.  

Pico de corrente
IEC 61000-4-5

±1 kV de modo diferencial
± 2 kV de modo comum

±1 kV de modo diferencial
± 2 kV de modo comum

A qualidade da corrente eléctrica deve ser a de 
um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quebras de tensão, curtas 
interrupções e variações de 
tensão nas linhas de entrada 
de fornecimento de energia   
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% de quebra 
em UT) durante 0,5 ciclo
40% UT (60% de quebra em 
UT) durante 5 ciclos
70 % UT (30 % de quebra em 
UT) durante 25 ciclos
<5% UT (>95% de quebra 
em UT) durante 5 s

<5% UT (>95% de quebra 
em UT) durante 0,5 ciclo
40% UT (60% de quebra em 
UT) durante 5 ciclos
70 % UT (30 % de quebra em 
UT) durante 25 ciclos
<5% UT (>95% de quebra 
em UT) durante 5 seg

A qualidade da corrente eléctrica deve ser de 
ambiente comercial ou hospitalar típico.  Se o 
utilizador do controlador Kendall SCD série 700 
necessitar de um funcionamento permanente 
durante interrupções da alimentação de 
energia, recomenda-se que o Kendall SCD série 
700 seja alimentado a partir de uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou de uma bateria.

Campo magnético de 
frequência de potência 
(50/60	Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos de frequência de 
potência devem estar em níveis típicos de uma 
localização normal num ambiente hospitalar 
ou comercial normal.

NOTA:   UT é a tensão de rede de CA antes da aplicação do nível de teste.
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Informações e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
O controlador Kendall SCD série 700 destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do Kendall SCD 
série 700 deve assegurar que o sistema é utilizado nesse ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente electromagnético - informações

RF conduzida

IEC 61000-4-6

RF radiada

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150	kHz	a	80	MHz

3 V/m

80	MHz	a	2,5	GHz

3 Vrms

3 V/m

Equipamento de comunicação por RF portátil e móvel não deve ser 
utilizado mais próximo de qualquer parte do controlador Kendall 
SCD série 700 (incluindo cabos) do que a distância de separação 
recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do 
transmissor.

Distância de separação recomendada

d = √P 3,5
v1

d = √P 3,5
E1

80	MHz	a	800	MHz

d = √P 7
E1

800	MHz	a	2,5	GHz

em que P consiste na potência de saída máxima do transmissor em 
watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e d consiste na 
distância de separação recomendada, em metros (m).  

As intensidades de campo de transmissores de RF fixos, conforme 
determinado por uma inspecção electromagnética do local a, devem ser 
inferiores ao nível de conformidade em cada intervalo de frequências.B

Pode ocorrer interferência nas proximidades de 
equipamento assinalado com o seguinte símbolo:

NOTA 1:	com	80	MHz	e	800	MHz,	aplica-se	o	intervalo	de	frequências	mais	elevado.
NOTA 2: estas directrizes poderão não se aplicar em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objectos e pessoas.
a Não é possível prever teoricamente com exactidão as intensidades de campo resultantes de transmissores fixos, tais como estações-base para 
telefones por rádio (móveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, emissões de rádio AM e FM e emissões de TV. Para avaliar o 
ambiente electromagnético resultante de transmissores de RF fixos, deve considerar-se uma inspecção do local electromagnético. Se a intensidade 
de campo medida no local em que se utiliza o controlador Kendall SCD série 700 exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o Kendall 
SCD série 700 deve ser observado para confirmação da normalidade do seu funcionamento. Caso se observe um desempenho anómalo, poderão ser 
necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou relocalização do controlador Kendall SCD série 700.
b	Acima	do	intervalo	de	frequências	de	150	kHz	a	80	MHz,	as	intensidades	de	campo	devem	ser	inferiores	a	3	V/m.

Distância de separação recomendada entre
o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel e o Kendall SCD série 700 a 3 Vrms

O controlador Kendall SCD série 700 destina-se a ser utilizado num ambiente electromagnético onde as perturbações de RF irradiadas estejam 
controladas.  Os clientes ou utilizadores do Kendall SCD série 700 podem ajudar a prevenir a ocorrência de interferência electromagnética mantendo 
uma distância mínima entre o equipamento de comunicações portátil e móvel (transmissores) de RF e o controlador Kendall SCD série 700, conforme 
se recomenda abaixo, de acordo com a saída de potência máxima do equipamento de comunicações.

Potência de saída nominal 
máxima do transmissor W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)

150 kHz a 80 MHz
d = √P 3,5

v1

80 MHz a 800 MHz
d = √P 3,5

E1

800 MHz a 2,5 GHz
d = √P 7

E1

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

10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33

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

Nota 1:	com	80 MHz	e	800 MHz,	aplica-se	a	distância	de	separação	para	o	intervalo	de	frequências	mais	elevado.
Nota 2: estas directrizes podem não se aplicar em todas as situações.  A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objectos e pessoas.
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Secção X – Esquemas 
Figure 9 - Diagrama de montagem das peças – Vista expandida (Página 1 de 2) 
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Figure 9 - Diagrama de montagem das peças (caixa dianteira) – Vista expandida (Página 2 de 2)
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Figura 10 – Esquema dos componentes eléctricos e pneumáticos
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Figura 11 – Vista da caixa traseira
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Figura 12 – Vista da caixa dianteira
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Identification of a substance that is not contained or present 
within the product or packaging. • Identification d’une substance 
non présente dans le produit ou l’emballage. • Identifizierung 
einer Substanz, die weder im Produkt noch in der Verpackung 
enthalten bzw. vorhanden ist. • Identificazione di una sostanza 

che non è contenuta né presente nel prodotto o nella confezione. • Identificación de 
una sustancia no contenida o que no esté presente dentro del producto o embalaje. 
• Identifiering av ett ämne som inte ingår eller förekommer i produkten eller 
förpackningen. • Identificatie van een stof die niet in het product of de verpakking is 
vervat of aanwezig is. • Identificação de uma substância não contida ou não existente no 
produto ou embalagem. • Tuotteessa tai pakkauksessa olemattoman aineen tunnistus. • 
Identifikation af et stof, der ikke er indeholdt eller til stede i produktet eller emballagen. 
• Αναγνώριση ουσίας που δεν περιέχεται ή δεν υπάρχει στο προϊόν ή στη συσκευασία. • 
Identifikace látky, která není obsažena nebo přítomna v produktu nebo obalu. • Olyan 
anyag azonosítása, amelyet sem a termék, sem a csomagolás nem tartalmaz, vagy 
amely azokban nincs jelen. • Определение вещества, не содержащегося или не 
присутствующего в продукте и упаковке. • Identyfikacja substancji nie zawartej i 
nieobecnej w produkcie lub jego opakowaniu. • Ürün veya ambalajında bulunmayan 
veya var olmayan bir madde tanımlaması. • Identifikasjon av et stoff som ikke er til stede 
i produktet eller emballasjen. • Označenie látky, ktorá nie je obsiahnutá alebo prítomná v 
produkte ani obale. • Identificarea unei substanţe care nu este conţinută sau prezentă în 
cadrul produsului sau al ambalajului. Данни за вещество, което не се съдържа или не 
се намира в продукта или опаковката.



 

 

 

 

 

 
Fabricante: 

 
Covidien llc. 
15 Hampshire Street 
Mansfield, MA 02048, EUA 
 
Fabricado na China.  
 

 
 
 

Importado e distribuído por: 

 
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 
Av. Nações Unidas, 12995 – 23º andar 
São Paulo (SP) – Brasil  
CEP: 04578-000 
CNPJ nº 01.645.409/0001-28 

Responsável Técnica: Daniela Félix de 
Almeida 
CRBM-SP: 10146 
Reg. ANVISA nº:  
SAC 0800 7026843 

 
 

 

Lote:    Fabricação:    Validade: 

 
 

 
 
 

Declaramos verdadeiras as informações contidas neste modelo de Instruções de 

Uso. 
 
 
 

 
 

 

 

 

_________________________ 

Helio Sgambato Junior 

Representante Legal 

 

 

_________________________ 

Daniela Felix de Almeida 

Responsável Técnica 

CRBM-SP: 10146 
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