Manual do Usuário

Photon Vet
PORT

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do
Usuário dos nossos produtos, a DMC® disponibiliza os documentos para download
no endereço eletrônico www.dmcgroup.com.br, na página “Instruções de Uso”.

Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no Guia do Usuário para
identificar corretamente o arquivo desejado.
Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio para todo território nacional, favor entrar em contato com
o nosso Pós-Venda através do telefone 0800 942 8660 ou pelo endereço eletrônico posvenda@dmcgroup.com.br

21-MAN-122 Rev.: 01
Data de Revisão: 16/07/2019

Parabéns, você acaba de adquirir o mais moderno sistema optoeletrônico desenvolvido para bioestimulação na
área de Veterinária.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
• A utilização de aparelhos de tecnologia laser implica na proteção através do uso de óculos de segurança, por
todas as pessoas presentes no recinto onde a sessão de aplicação de laser está ocorrendo;
• Não permita que o equipamento seja submerso em qualquer líquido;
• Nunca olhe diretamente para a luz laser emitida e nunca direcione esta para quaisquer pessoas;
• Superfícies refletivas poderão refletir o feixe laser em direção aos olhos;
• Nunca irradie processos tumorais diretamente. O laser pode estimulá-los;
• Nunca irradie diretamente processos infecciosos altamente infectados. O laser pode exacerbá-los;
• Nunca irradie uma lesão sem diagnóstico;
• Não irradiar o feixe sobre fêmea prenha;
• Colocar o equipamento em local seguro, evitando submetê-lo a golpes e vibrações;
• Não usar soluções abrasivas para limpeza geral do equipamento;
• A superfície ativa da fibra óptica deve ser limpa com soluções anti-sépticas não corrosivas (Acetona ou Álcool
Isopropílico).
INDICAÇÃO
A principal função do equipamento é emitir luz laser com comprimento de onda entre 630 - 690 nm e 790 - 830
nm. Seguem as principais indicações:
Cartilagem
• Artrites
• Artroses
Tecido Ósseo
• Biomodulação óssea
• Pós-operatório de fraturas
Tecido Mole
• Calosidades
• Ferida em animal diabético
• Lesão por mastite
• Ferida causada por mordida de outros animais (mordedura de animal)
• Dermatites
Tecido Neural
• Hérnias
• Calcificação de disco invertebral
• Espondilites
• Espongiloses
• Nevralgias
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• Paralisias
• Parestesias
• Neuropatias
Tendão
• Pós-operatórios de rupturas ligamentares
• Tendinopatias
Outros
• Úlceras de córnea
• Edema
• PDT
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
Tecla ( ): Usada para incrementar valores gerais do equipamento e/ou alterar opções;
Tecla ( ): Usada para selecionar a opção exibida no display;
Tecla ( ): Usada para diminuir valores gerais do equipamento e/ou alterar opções.
Ligando o Equipamento
Conecte o cabo A/C na parte traseira do equipamento e insira o equipamento à rede elétrica (90 - 240V ~). Para
ligá-lo, acione o interruptor liga/desliga, localizado no painel traseiro do equipamento.
Ao ligar o equipamento será realizado o self test automático, onde, o equipamento verifica todas as suas configurações internas de software. Em seguida, serão exibidas as telas iniciais com as informações da empresa,
modelo, número de série, horímetro e seleção do idioma.

SELF TEST

OK

DMC
EQUIPAMENTOS
PHOTON VET
V. 8.10b
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NUMERO SERIE
XXX
TEMPO DE USO
00H 00MIN
Esta tela exibe o tempo acumulado da luz laser ligada.
OBS: O equipamento jamais chegará ao cliente com o horímetro zerado, pois o tempo em que o equipamento
permanece em teste após a montagem, também é registrado.

SELECIONE IDIOMA
PORTUGUES
Para alternar entre Inglês, Espanhol e Português, pressione a tecla ( ).

EQUIPAMENTO PARA
VETERINÁRIA
MENU PRINCIPAL
OPERACAO AJUSTES
Nesta tela é exibida a opção OPERAÇÃO, onde é feita a aplicação do laser com os ajustes definidos na aplicação
anterior ou na opção AJUSTES, onde são definidos os parâmetros de uso do laser.
Em todas as telas do display a função que estiver piscando é a opção ativa. Para selecionar a opção ativa pressione a tecla ( ). Para alterar a opção pressione as teclas ( ) ou ( ).
Entrando no modo Ajuste
Seleção do Modo
Esta tela exibe os modos de uso Normal ou Assistido. No modo Normal é possível ajustar todos os parâmetros
do laser manualmente. O modo Assistido fornece todos os parâmetros pré-ajustados para cada terapia. Utilize
as teclas ( ) ou ( ) para alternar entre Normal e Assistido e a tecla ( ) para selecionar a opção.
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Entrando no Modo Assistido
Escolhido o modo Assistido, será exibida uma das terapias pré-ajustadas. Utilizando as teclas as teclas ( ) ou (
) serão mostradas todas as terapias disponíveis.

ARTRITES

Encontrando a terapia desejada tecle ( ). Em seguida, será exibida a faixa de dosagens recomendadas.

DOS. 105 J/CM2
MIN. 105 MAX. 140
Nesta tela é exibida a dosagem mínima e máxima para a terapia selecionada. Dentro dessa faixa, é possível
alterar o valor da dosagem através das teclas ( ) ou ( ). Ao atingir o valor desejado confirme-o através da
tecla ( ).
A partir da definição da dosagem, o equipamento entrará na função Operação. O laser será disparado se o
botão da peça de mão for pressionado.
Entrando no Modo Normal
Optando-se pelo modo Normal, a seqüência de telas será a seguinte:

SELECIONAR LASER
808nm 660nm
Nesta tela, seleciona-se o laser a ser utilizado na terapia. As opções são 660nm (vermelho) e 808nm (infravermelho). Utilize as teclas ( ) ou ( ) para alternar e a tecla ( ) para selecionar a opção.

AJUSTAR POTENCIA
30 mw
Nesta tela é realizado o ajuste da potência emitida pelo laser. A potência máxima é de 100 mW e a mínima 30
mW para ambos os laseres, com intervalos de 10 mW. Utilize a tecla ( ) para incrementar e a tecla ( ) para
diminuir a potência. Pressione a tecla ( ) para selecionar a potência desejada.
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Seleção do Modo Contínuo ou Pulsado
Neste item é possível escolher o modo Contínuo ou Pulsado. Utilize a tecla ( ) ou ( ) para alternar e a tecla (
) para selecionar a opção.

SELECIONAR MODO
CONTINUO PULSADO
Optando pelo Modo Pulsado

AJUSTAR PULSOS
010 PPS
Nesta tela, deve-se definir a quantidade de pulsos por segundo que o laser emitirá. Esse ajuste poderá ser
efetuado dentro da faixa compreendida entre 10 e 200 pulsos por segundo (PPS), em passos de 1 PPS. Para
incrementar o número de pulsos, utilize a tecla ( ) e para diminuir utilize a tecla ( ). Para selecionar o valor
desejado, pressione a tecla ( ).
Posteriormente, a tela de ajuste de dosagem irá aparecer.
Optando pelo Modo Contínuo
A tela de ajuste de dosagem irá aparecer:

AJUSTAR DOSAGEM
25/JCM2
Nesta tela, ajusta-se a dosagem que deve ser aplicada em função da terapia que se deseja desenvolver. A
dosagem mínima é de 10 J/cm2 e a máxima é de 999 J/cm2 para ambos os laseres. Utilize a tecla ( ) para
incrementar ou a tecla ( ) para diminuir a dosagem. Pressione a tecla ( ) para selecionar o valor desejado.
Entrando no Modo Operação

MENU PRINCIPAL
OPERACAO AJUSTES
Nesta tela é mostrado na primeira linha o comprimento de onda, a potência selecionada e a dose acumulada
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(expressa em Joules), em tempo real. Na segunda linha, é exibido o tempo de aplicação (que é automaticamente
calculado pelo programa em função dos valores fornecidos), o modo de trabalho (contínuo ou o número de
pulsos por segundo), a função Repetir indicada pela letra R.

808nm 0mW .00J
00:00 CONT. R
A função Repetir religa o laser automaticamente 5 segundos após o término do tempo da terapia normal ou
assistida. Para ativar a função Repetir pressione a tecla ( ) na tela de Operação antes de pressionar o botão da
peça de mão. Para desligar o laser pressione o botão.
Acionamento do Laser
Para ativar o laser, selecione Operação com a tecla ( ) e para acioná-lo pressione o botão da peça de mão.
Quando o contador de tempo zerar, o laser é desligado, retornando à tela de Operação.
Para desativar o laser deve-se pressionar novamente o botão. A contagem de tempo é interrompida, sendo
reiniciada ao se acionar novamente o laser.
Para cancelar os parâmetros da terapia, deve-se pressionar a tecla ( ) duas vezes estando o laser já desativado,
isto é, com a contagem de tempo interrompida. O programa retornará ao Menu Principal.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
O equipamento NÃO É ESTERILIZADO DE FÁBRICA, devendo o profissional realizar a assepsia necessária para
o uso a que se destina. Abaixo, seguem algumas recomendações sobre como proceder para manutenção e
assepsia do equipamento:
Cuidados com o Equipamento e Peça-de-Mão:
A. O equipamento deverá ser desligado da rede elétrica antes de ser limpo e higienizado, a fim de evitar a
exposição do usuário a choques elétricos;
B. Não se deve lavar o equipamento e a peça-de-mão aplicadora com água ou desinfetante, pois, a umidade
excessiva causará problemas elétricos;
C. A carcaça do equipamento é fabricada em termoplástico tipo ABS, sendo que a limpeza do mesmo consiste
em passar um pano umedecido em solução detergente neutra, e a seguir, um pano seco. A higienização consiste
em passar um pano umedecido em solução desinfetante. Em seguida, passe um outro pano umedecido em
água, e a seguir, um pano seco. O mesmo procedimento acima se aplica à peça-de-mão.
IMPORTANTE: A PEÇA-DE-MÃO NÃO É AUTOCLAVÁVEL. Caso a mesma seja exposta ao referido processo, o
emissor laser sofrerá danos permanentes.
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO
Instalação
Este equipamento possui um sistema de chaveamento de tensão automático, dispensando a verificação da
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tensão nas tomadas. Para acioná-lo, basta acionar o interruptor liga/desliga existente na parte traseira do
equipamento.
Armazenamento e Transporte
Estocar em local fresco e seco, ao abrigo de poeira, umidade e exposição direta à luz solar e distante de produtos
químicos e agentes de limpeza.
REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA
Segurança
A DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. adota os seguintes requisitos de segurança:
A) Concepção do equipamento sem cantos vivos e sem exposição de partes elétricas. As partes metálicas estão
isoladas eletricamente dos condutores carregados;
B) Indicativo de término do tratamento através de bip;
C) Fornecimento de óculos de proteção individual, visando à proteção ocular, do profissional e do assistente,
como medida de segurança;
D) Assegurar que qualquer efeito secundário indesejável deverá constituir risco aceitável em relação ao desempenho atribuído. Este é o caso do efeito de analgesia, possível de ocorrer, efeito este benéfico sob o ponto de
vista clínico;
E) Declaração do desempenho do equipamento e de suas funções no Manual de Instruções.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características Elétricas:
• Tensão de Operação: 90 - 240 V~
• Potência: 30 W
Emissor visível: Laser vermelho
• Comprimento de Onda: 660 nm (típico)
• Potência útil do emissor: 100 mW
• Meio ativo: InGaAlP
Emissor invisível: Laser infravermelho
• Comprimento de Onda: 808 nm (típico)
• Potência útil do emissor: 100 mW
• Meio ativo: AsGaAl
GARANTIA
A. Os equipamentos fabricados e/ou comercializados pela DMC Importação e Exportação de Equipamentos
Ltda. são garantidos por 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de compra do cliente, contra defeitos de
fabricação.
B. A garantia cobre somente defeitos de fabricação ou de materiais empregados na fabricação dos produtos. A
garantia NÃO cobre despesas de remessa.
C. A garantia é automaticamente cancelada, caso ocorram abusos elétricos, físicos, se as partes forem alteradas,
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ou se ocorrerem aplicações diferentes daquelas para as quais o equipamento foi desenvolvido.
D. No caso de equipamento reparado fora do período de garantia, a mesma só será extendida aos componentes
substituídos.
E. As causas de defeitos mais comuns são provenientes de choques físicos aplicados ao aparelho, casos em que
a garantia é cancelada.
F. A DMC Importação e Exportação de Equipamentos Ltda. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização indevida dos equipamentos por ela produzidos e/ou comercializados, ficando a
cargo do usuário providenciar medidas de segurança, a fim de evitar tais ocorrências.
G. A responsabilidade da DMC Equipamentos com relação ao uso do equipamento e suas conseqüências, se
limita ao valor de reposição do mesmo.
CHECK LIST

Photon Vet

Caixa para transporte

02 óculos de proteção

GUIA DO
USUÁRIO

Guia do usuário

DMC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Sebastião de Moraes, 831 | Jardim Alvorada | São Carlos/SP
CEP 13562-030 | CNPJ 02.827.605/0001-86
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Para maiores informações sobre nossa
tecnologia e como utilizá-la, visite o site:
www.nupen.com.br

Serviço de Atendimento
ao Cliente
0800 942 8660 (Brasil)

Assistência Técnica
DMC IMP. E EXP. DE EQUIP. LTDA.
Fone +55 (16) 2107-2323

www.dmcgroup.com.br

