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Sistema UltheraTM 
 

AVISO: A LEGISLAÇÃO FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS RESTRINGE A 
VENDA DESTE DISPOSITIVO APENAS AOS MÉDICOS OU POR SUA ORDEM. 

 

O SISTEMA ULTHERATM DESTINA-SE A SER UTILIZADO APENAS POR 
MÉDICOS E PESSOAS COM FORMAÇÃO ADEQUADA SOB A SUPERVISÃO DE 
UM MÉDICO COM A DEVIDA FORMAÇÃO (DORAVANTE "O UTILIZADOR"). 

 

ANTES DE UTILIZAR O SISTEMA, O UTILIZADOR DEVE LER E COMPREENDER 
NA ÍNTEGRA ESTE MANUAL. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SISTEMA PODE 
RESULTAR EM LESÕES E/OU DANOS NO SISTEMA QUE PODEM ANULAR 
A GARANTIA.  

 

NOTA: ESTE MANUAL DO UTILIZADOR DESCREVE APENAS O 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ULTHERA™. NÃO SUBSTITUI A FORMAÇÃO 
CLÍNICA NECESSÁRIA SOBRE O PROCEDIMENTO QUE UTILIZA O SISTEMA. 
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1.0 Introdução ao Manual 

1.1 Objetivo 

Este Manual de Utilização apresenta uma descrição dos componentes do Sistema, dos 

respectivos controles e telas, instruções para o seu funcionamento e outras informações 

sobre o equipamento, importantes para o utilizador.  

Aviso: NÃO utilize o Sistema Ulthera
TM

 antes de ler na íntegra este manual E de receber 

formação relativa aos procedimentos clínicos por um representante autorizado da Ulthera. 

Este manual não substitui as orientações sobre o tratamento clínico e a formação fornecidas 

pela Empresa. 

1.2 Convenções 

 
Nota: As notas designam informações de especial interesse. 

 

 

 
Cuidado: Os sinais de cuidado alertam o utilizador para os passos de precaução 
necessários para utilizar o sistema de forma adequada. O não cumprimento destas 
precauções pode anular a garantia. 

 

 

 
Aviso: Os sinais de aviso alertam o utilizador para informações de extrema 
importância e vitais para a segurança do paciente e do utilizador. 

 

 

Todos os procedimentos estão divididos em passos numerados. Os passos devem ser 

concluídos pela sequência em que são apresentados.  

As listas com marcas indicam informações gerais sobre uma função ou procedimento em 

particular. Não implicam um procedimento sequencial. 

Os nomes dos controles escrevem-se tal como se encontram no sistema e surgem sob a 

forma de texto em Negrito. 
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2.0 Segurança Médica 

2.1 Indicações para Utilização 

O Sistema Ulthera está indicado: 

 para a utilização como um tratamento estético dermatológico não invasivo 

para elevação da sobrancelha 

2.2 Contra-indicações 

 O Sistema Ulthera está contra-indicado para utilização 

 em pacientes com ferimentos ou lesões faciais abertas 

 em pacientes com acne grave ou acne cístico no rosto e/ou zona do pescoço 

 em pacientes com implantes/stents metálicos no rosto e zona do pescoço 

 em pacientes com implantes mecânicos  

 em pacientes com dispositivos elétricos implantáveis 

 em pacientes com uma doença local ou sistêmica ativa que possa alterar a 

capacidade de cicatrização  

2.3 Precauções 

Quando o dispositivo não estiver a ser utilizado por pessoas qualificadas, deverá ser 

removida a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera do sistema para evitar 

a sua utilização não autorizada. Guarde a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema 

Ulthera num local designado, acessível apenas a pessoas autorizadas e qualificadas.  

O tratamento com o Sistema Ulthera não foi estudado em crianças, nem em pacientes que 

se saiba estar, ou pudessem estar, grávidas ou amamentando. 

O tratamento com o Sistema Ulthera não foi estudado em pacientes com: 

 Herpes simplex 

 Doenças auto-imunes 

 Diabetes 

 Epilepsia 
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O Sistema Ulthera não foi avaliado quanto à utilização sobre áreas onde tenham sido 

recentemente injetados materiais de enchimento dérmico. Consequentemente, não se 

recomenda o tratamento diretamente sobre áreas onde poderão estar presentes este tipo de 

materiais. 

2.4 Segurança do Paciente 

 
 
Aviso: Utilize este sistema apenas se tiver a formação e as qualificações para fazê-lo. 
 
O Sistema Ulthera não deve ser utilizado nos olhos de um paciente ou num local 
onde a energia dos ultrassons possa atingir o olho. 
 
Se surgir algum problema durante o funcionamento do sistema, tome medidas 
imediatas: 
Retire o transdutor da pele do paciente pressione o botão See (Ver) existente 
na peça de mão para interromper o tratamento em realização e/ou pressione o 
botão vermelho de emergência Stop (Parar) para interromper totalmente 
o funcionamento do sistema. 

 

2.5 Potenciais Efeitos Secundários 

Os efeitos secundários referidos na avaliação clínica do Sistema Ulthera foram de 

natureza ligeira e passageira. Estes limitaram-se a: 

 Vermelhidão: A zona tratada pode desenvolver uma vermelhidão 

imediatamente após o tratamento. Esta situação é, normalmente, resolvida no 

espaço de 48 horas após o tratamento. 

 Edema (inchaço): A zona tratada pode desenvolver um ligeiro edema após o 

tratamento. Esta situação é, normalmente, resolvida no espaço de 48 horas 

após o tratamento. 

 Dor: Pode sentir-se um desconforto momentâneo durante o procedimento 

enquanto a energia está a ser administrada.  

 Contusão: Ligeira contusão que ocorre ocasionalmente e é, normalmente, 

resolvida no espaço de 2 a 7 dias após o tratamento. 

2.6 Queixas e Efeitos Adversos 

Não foram observados quaisquer efeitos adversos graves durante a avaliação do estudo 

clínico do Sistema Ulthera. 

A Ulthera segue os regulamentos relativos a MDR (Medical Device Reporting – elaboração 

de relatórios de dispositivos médicos) para o processamento de queixas e efeitos adversos. 

Caso se suspeite de algum efeito adverso, ou seja, referente a algum efeito adverso, contate 
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a Ulthera Inc. através do número que se encontra na página de rosto deste documento; 

para quem se encontre fora dos EUA, contate o seu representante local da Ulthera.  
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3.0 Apresentação Geral do 

Sistema 
3.1 Descrição do Sistema 

O Sistema Ulthera conjuga os recursos de imagiologia por ultrassons com os da terapia 

de ultrassons.  

A funcionalidade de imagiologia permite ao utilizador visualizar a pele e zonas subdérmicas 

de interesse antes do tratamento. Permite ainda ao utilizador assegurar o contato adequado 

com a pele de forma a administrar a energia com as profundidades desejadas.  

A funcionalidade de terapia emite ondas acústicas diretamente para a zona de tratamento. 

Esta energia acústica aquece o tecido como resultado das perdas causadas pela fricção 

durante a absorção de energia, produzindo pontos discretos de coagulação.  

3.2 Componentes do Sistema e Funcionalidades 

O Sistema Ulthera é constituído por três componentes principais: a unidade de controle 

com um visor tátil integrado, a peça de mão com cabo e um de três transdutores 

substituíveis (consulte a Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Componentes principais do Sistema Ulthera™: 

Unidade de Controle (em cima), Peça de Mão (à direita, em 

baixo), Transdutor de Imagiologia/Tratamento (à esquerda, em 

baixo) que se insere no receptáculo da peça de mão. 
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3.2.1 Unidade de Controle 
A unidade de controle consiste no centro de informações do Sistema Ulthera que está 

posicionada em cima da mesa. Contém o monitor do visor tátil e a Interface do Utilizador 

Gráfica (GUI) que permite ao utilizador interagir com o dispositivo. Este visor define e 

apresenta as condições de funcionamento, incluindo o estado de ativação do equipamento, os 

parâmetros de tratamento, as mensagens e solicitações do sistema e as imagens dos 

ultrassons. A Figura 3.2 ilustra as funcionalidades da unidade de controle, bem como as 

várias portas dos conectores e controles de alimentação.   

Tabela 3.1 

A Tabela 3.1 constitui uma descrição das funcionalidades ilustradas na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Vista frontal (esquerda) e traseira (direita) da Unidade de Controle.  

Consulte a Tabela 3.1 relativamente à descrição das portas dos conectores e controles da 

Unidade de Controle 

Tabela 3.1. Portas dos conectores e controles da Unidade de Controlo (Consulte a Figura 3.2) 

 Item  Descrição 

1 
Receptáculo do  

Conector da Peça de Mão 
Tomada para ligação do cabo da peça de mão 

2 Portas USB (duas) 
Para Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera ou 

dispositivo de armazenamento removível USB opcional 

3 Parar de Emergência Pára o funcionamento do sistema quando pressionado 

4 Botão de Ligar/Desligar 

 Pressione momentaneamente para ligar o sistema 

 Pressione momentaneamente para desligar o sistema 

 Pressione e mantenha pressionado para forçar o encerramento  

do sistema 

5 
Porta USB do  

Painel Traseiro 
Para Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera 

6 
Interruptor de  

Alimentação Principal 

Fornece alimentação ao sistema. Deixe na posição de LIGADO 

(símbolo "|" pressionado) 

7 
Receptor do  

Cabo de Alimentação 
Tomada para ligação do cabo de alimentação 
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Por baixo do monitor, no painel frontal da unidade de controle, encontra-se o receptor do 

conector da peça de mão que efetua a interface com o cabo da peça de mão. No painel frontal 

existe um botão de Ligar/Desligar e o botão de Parar de emergência. Quando é 

DESLIGADO com o botão de Ligar/Desligar, o sistema encontra-se na realidade num modo 

de espera de consumo muito reduzido, a menos que o Interruptor de Alimentação Principal 

seja igualmente colocado na posição de DESLIGADO pressionando o símbolo "O". A parte 

frontal da unidade de controle possui também duas portas Série Universais (USB): ambas as 

portas podem ser utilizadas para a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera ou para 

um dispositivo de armazenamento removível opcional ["thumb drive" (caneta)]. 

 

 
Aviso: Quando o dispositivo não estiver a ser utilizado por pessoal qualificado, deve-
se remover a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera do sistema para 
evitar a sua utilização não autorizada. Guarde a Chave de Acesso do Utilizador do 
Sistema Ulthera num local designado, acessível apenas a pessoas autorizadas e 
qualificadas. 

 

 

A parte traseira da unidade de controle possui uma porta USB, um receptor de alimentação 

de CA e o interruptor de alimentação principal. O interruptor de alimentação principal deve 

ser deixado na posição de ligado (com o "|" pressionado). Nessa configuração, a unidade de 

controle pode ser LIGADA através do botão de Ligar/Desligar existente no painel frontal e 

pode ser DESLIGADA com o botão existente no painel frontal ou através da interface do 

utilizador gráfica.  
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3.2.2 Peça de Mão 
A peça de mão consiste numa peça com um receptor integrado para inserção de um 

transdutor numa das extremidades e um cabo elétrico para conexão ao sistema de 

controle na outra extremidade. A peça de mão possui dois botões: um para efetuar a 

imagiologia (SEE) (VER) e outro para proceder à administração da terapia (TREAT) 

(TRATAR). A Figura 3.3 fornece duas vistas da peça de mão, incluindo uma vista na qual a 

peça de mão está ligada a um transdutor de Imagiologia/Tratamento. A Figura 3.4 apresenta 

a vista da etiqueta do número de série da peça de mão. A Tabela 3.2 contém a descrição 

dos vários componentes e funcionalidades ilustrados na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Peça de mão com transdutor inserido, vista de cima e vista lateral. 
 

 

Figura 3.4. Rótulo na Peça de Mão Ulthera™ DeepSEE™  
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Tabela 3.2. Descrição da Peça de Mão e do Transdutor  

 Item  Descrição 

1 Botão SEE (VER) 

 Ativa o estado de IMAGING (IMAGIOLOGIA)  

(se já não estiver a efetuar um procedimento de 

imagiologia) 

 Coloca o sistema no estado de READY (PRONTO) 

(atinge o fim do limite de tempo no espaço de  

10 segundos)  

 Interrompe a função TREATING (TRATAMENTO) 

se o tratamento estiver em curso 

2 
Botão TREAT 

(TRATAR) 

 Ativa o estado TREATING (TRATAMENTO) 

 Regressa ao estado READY (PRONTO) logo que  

o tratamento tenha sido administrado 

3 
Indicador do  

Estado do Sistema 

Verde = READY (PRONTO),  

Amarelo = TREATING (TRATAMENTO)  

4 Trinco Permite o encaixe do transdutor na peça de mão 

5 Transdutor Transdutor de imagiologia/tratamento 

6 
Anel do Cabo  

(e Cabo) 
Liga a peça de mão à Unidade de Controle 

3.2.3 Transdutores 
A Figura 3.5 é uma ilustração de um transdutor de imagiologia/tratamento. O transdutor pode 

proceder à imagiologia e tratamento de uma zona de tecido de até 25 mm de comprimento, 

e pode efetuar procedimentos de imagiologia com uma profundidade de até 8 milímetros. 

O tratamento ocorre ao longo de uma linha de comprimento ativo inferior ou igual à do 

transdutor, que é indicada pelas guias existentes nas partes laterais do transdutor, conforme 

descrito na Tabela 3.3. Uma guia adicional, existente na ponta frontal do transdutor, 

representa o centro da linha de tratamento. No modo de aplicação de terapia, as emissões 

rápidas de energia sonora criam uma sequência linear de zonas individuais de coagulação 

térmicas discretas. Um rótulo, existente por cima do transdutor, fornece informações sobre o 

tipo de transdutor, o prazo de validade, entre outras informações. 
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Figura 3.5. Transdutor de Imagiologia/Tratamento, 

separado da peça de mão (consulte a Tabela 3.3. 

Descrição do Transdutor). 

Tabela 3.3. Descrição do Transdutor 

 Item  Descrição 

1 Rotulagem Tipo de transdutor e outras informações 

2 
Orientações sobre 

o tratamento 

Marcadores que indicam o comprimento máximo da 

linha de tratamento e centro da linha de tratamento 

(centro do transdutor) 
 

Os vários tipos de transdutores refletem as variações nas frequências e profundidades de 

tratamentos, como apresentado na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4. Tipos de Transdutores 

Tipo de 

Transdutor 

Frequência de 

Tratamento 

Profundidade 

de Tratamento 

Profundidade  

de Imagiologia 

DS 7 – 3.0 7 MHz 3,0 mm 0 - 8 mm 

DS 4 – 4.5 4 MHz 4,5 mm 0 - 8 mm 

DS 7 – 4.5 7 MHz 4,5 mm 0 - 8 mm 

 

3.2.4 Acessórios Essenciais 
Outros componentes essenciais fornecidos para o funcionamento do Sistema Ulthera são 

o cabo de alimentação que liga o Sistema Ulthera a uma tomada de alimentação de CA e 

a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera do proprietário. 

O gel para ultrassons para facilitar a transmissão da energia acústica é essencial, mas não 

é fornecido como parte do sistema.  
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4.0 Segurança do Sistema 
As seguintes precauções e avisos devem ser revistos e observados: 

4.1 Segurança Elétrica e Segurança Contra Incêndios 
 

 
Aviso:  
 

Para evitar o risco de choque elétrico, inspecione sempre o transdutor Ulthera, a 
peça de mão e o cabo antes da respectiva utilização. Não utilize um cabo 
danificado ou um transdutor que esteja danificado ou que evidencie fuga de fluidos. 
 

O Sistema Ulthera destina-se a ser utilizado num local seco e num ambiente 
interior. Evite derramamento ou respingos de líquidos. Mantenha o gel de contato 
afastado das ligações entre a peça de mão e o transdutor. 
 

O Sistema Ulthera vem equipado com um plugue e cabo de alimentação de CA de 
três condutores. Utilize uma tomada devidamente ligada à terra e ligue sempre o 
Sistema Ulthera diretamente a essa tomada. Nunca remova nem comprometa o 
condutor de terra através de quaisquer fichas adaptadoras de CA ou de cabos de 
extensão. 
 

Desligue o cabo de alimentação da tomada puxando pelo plugue, não pelo cabo. 
 

Ligue apenas impressoras USB e dispositivos de armazenamento USB aprovados pela 
Ulthera. Dispositivos de armazenamento ou impressoras USB com alimentação de 
CA, não aprovados, podem representar risco de choque elétrico. Não toque nos 
conectores USB e no paciente ao mesmo tempo. 
 
Desligue o interruptor de alimentação de CA e desligue o fornecimento de 
alimentação de CA antes de limpar a unidade de controle.  
 

Não retire as tampas da unidade de controle ou da peça de mão; a unidade de 
controle contém tensões perigosas. O Sistema Ulthera não contém componentes 
passíveis de serem reparados pelo utilizador. Se o sistema necessitar de reparação, 
contate a Ulthera, Inc.  
 

O Sistema Ulthera não deve ser utilizado perto de gases ou anestésicos inflamáveis.  
Pode resultar em incêndio ou explosão. O Sistema Ulthera não possui classificação 
AP ou APG. 
 

Evite restringir a ventilação por baixo e por trás da unidade de controle Ulthera. 
Se os orifícios de ventilação estiverem obstruídos, o sistema pode superaquecer. 
 
O transdutor e a peça de mão Ulthera estão classificados como uma peça aplicada 
ao paciente Tipo B. Podem proporcionar uma ligação entre o paciente e a ligação à 
terra de proteção. Este fato pode constituir um perigo se o paciente for ligado 
a outro equipamento com excesso de corrente elétrica de fuga. 
 

Para evitar o risco de queimadura, retire o transdutor do paciente antes de efetuar 
procedimentos eletrocirúrgicos de alta-frequência. 
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4.2 Utilização e Cuidados com o Equipamento 

 

Cuidado: O não cumprimento destas precauções pode anular a garantia. 
 

Os conectores da peça de mão Ulthera devem ser mantidos limpos e secos.  
Não utilize o transdutor se os conectores tiverem sido mergulhados em líquido. 
Consulte as instruções de limpeza do transdutor.  
 

Foram feitos todos os esforços possíveis para fazer os transdutores o mais 
resistentes possível; no entanto, estes podem ficar permanentemente danificados 
se caírem sobre uma superfície dura. Os transdutores danificados desta forma não 
estão abrangidos pela garantia. 
 

O Sistema Ulthera não contém componentes passíveis de serem reparados pelo 
utilizador. Não tente abrir a caixa da unidade de controle ou os transdutores. 
Contate a Ulthera, Inc. se for necessária qualquer assistência.  
 

Quando o dispositivo não estiver sendo utilizado por pessoas qualificadas, deve-se 
remover a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera do sistema para evitar 
a sua utilização não autorizada. Guarde a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema 
Ulthera num local designado, acessível apenas a pessoas autorizadas e 
qualificadas. 
 

4.3 Segurança Ergonômica 

 

Aviso: A leitura por ultrassons foi associada a lesões provocadas por movimento 
repetitivo, como a síndrome do túnel cárpico. Para reduzir as possibilidades de 
ocorrência desse tipo de lesão, mantenha uma postura equilibrada e confortável 
enquanto estiver efetuando a leitura, evite segurar o transdutor com demasiada 
força e mantenha a mão e o braço numa posição confortável enquanto estiver 
procedendo à leitura. 
 

4.4 Segurança Médica dos Ultrassons 

 

Aviso: Utilize este sistema apenas se tiver a formação e as qualificações para fazê-lo. 
 

O Sistema Ulthera possui um nível de potência de saída não ajustável para os 
procedimentos de imagiologia consideravelmente inferior aos limites estipulados 
pelas orientações da FDA. No entanto, os tempos de exposição aos ultrassons  
devem ser limitados ao menor tempo possível necessário para concluir o 
tratamento. O princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) pode ser 
cumprido, minimizando o tempo do exame. (Consulte a explicação do princípio 
ALARA no Anexo B). 
 

Se o sistema apresentar um comportamento atípico/inconsistente, interrompa a 
utilização e contate a Ulthera, Inc. 
 

Em determinadas condições (por exemplo, elevada temperatura ambiente e 
períodos de leitura prolongados), a temperatura da superfície do transdutor pode 

exceder os 41 C. A leitura será automaticamente desativada se a temperatura do 

transdutor atingir os 45 C. 
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4.5 Compatibilidade e Imunidade Eletromagnética 

As emissões de RF do Sistema Ulthera são muito baixas e é pouco provável que causem 

interferências em equipamento eletrônico posicionado nas imediações do mesmo. 

O Sistema Ulthera é adequado para utilização em todos os estabelecimentos que não 

sejam domésticos e naqueles que estão diretamente ligados a redes públicas de 

fornecimento de energia de baixa tensão que abastecem edifícios utilizados para fins 

domésticos. 

A qualidade da alimentação (de CA) da rede elétrica deve ser a de um ambiente 

comercial ou hospitalar típico. 

Os pavimentos devem ser em madeira, betão ou azulejo. Se os pavimentos estiverem 

revestidos com material sintético, a umidade relativa deve ser de, pelo menos, 30% para 

evitar a formação excessiva de eletricidade estática. 

 

 
Aviso: O Sistema Ulthera não deve estar colocado de forma adjacente a, ou 
empilhado com, outro equipamento eletrônico. Se o sistema tiver de ser instalado 
próximo de outro equipamento, tanto o Sistema Ulthera como o equipamento 
situado nas imediações do mesmo devem ser observados para verificar o seu 
normal funcionamento nessa configuração. 

 

 

 
Cuidado: A EMI (Interferência Eletromagnética) por parte de outros sistemas 
eletrônicos pode causar a degradação da imagem dos ultrassons. O Sistema Ulthera 
foi concebido para cumprir os requisitos da norma IEC60601-1-2 relativos à 
compatibilidade eletromagnética; no entanto, algum equipamento de informática 
pode, inadvertidamente, emitir fortes sinais de RF que causam interferências. Os 
dispositivos de comunicação de RF portáteis podem também afetar o Sistema 
Ulthera. Se a qualidade de imagem for degradada pela EMI, poderá ser necessário 
reposicionar ou reconfigurar o sistema. 
 

 

 
Aviso: A utilização de acessórios que não os especificados pode resultar num 
aumento de emissões ou numa diminuição da imunidade por parte deste sistema. 

 

 

4.6 Eliminação 

Os transdutores gastos devem ser eliminados em conformidade com os regulamentos 

locais e nacionais. No que concerne aos transdutores cujo prazo de validade expirou, 

contate o seu distribuidor local representante da Ulthera. 
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4.7 Símbolos de Segurança  

É apresentada uma diversidade de símbolos no transdutor, na peça de mão e na unidade 

de controle de acordo com as orientações regulamentares. 

SÍMBOLO DEFINIÇÃO 

 

Peça Aplicada Tipo B 

 

Marca CE indicativa da declaração de conformidade dos 
fabricantes com as diretivas de produto da UE apropriadas 

 

Associação Canadiana de Normalização (CSA) 

!
 

Atenção, consulte o Manual do Utilizador 

 

Data de Fabricação  

SN Número de Série 

 

Parada de Emergência 

 

Interruptor de Alimentação em Espera 

 

Apenas para Utilização em Ambiente Interior 

 

Mantenha os resíduos elétricos separados dos resíduos 
municipais 

 

Embalagem Reciclável 

IPx1 
Peça de mão e transdutor acoplados protegidos dos efeitos 
de água a pingar na vertical 
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Número para Novo Pedido 

 
Fabricante 

 

Intervalo de Armazenamento 

 

Manter Seco 

 

Conteúdo Frágil 

 

Umidade Relativa 

 
Apenas para Utilização Profissional 

 

Utilizar Até, Data de Validade 

 
Número de Lote 

 

Limites da Pressão Atmosférica 

 

Embalagem Reciclável (Polietileno) 
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5.0 Configuração para a 

Primeira Utilização 

5.1 Desembalar 

A unidade de controle e a peça de mão são expedidas juntas numa só embalagem. 

Os transdutores são embalados e expedidos separadamente da unidade de controle e da 

peça de mão, em bolsas não estéreis, prontas a utilizar. O gel do transdutor é igualmente 

embalado e expedido separadamente. 

5.2 Ambiente Físico 

5.2.1 Base do Sistema 
O Sistema pode ser colocado num carro fornecido ou num balcão com a profundidade 

necessária para acomodar a unidade de controle, a peça de mão e o cabo de alimentação 

fornecidos. Recomenda-se a utilização de um carro de forma a proporcionar máxima 

mobilidade ao utilizador quando este estiver a efetuar o tratamento no paciente, bem 

como um suporte mais seguro para a peça de mão. O peso e as dimensões do sistema 

estão indicados no Anexo C - Especificações do Sistema Ulthera. 

Deve existir uma folga na parte traseira, nas partes laterais e na parte superior do Sistema 

para permitir a sua refrigeração. Em condições de utilização contínua, durante um 

período de tempo prolongado, é normal o aquecimento do Sistema.  

5.2.2 Ambiente Eletromagnético (consulte as 
Orientações de CEM pormenorizadas no Anexo D) 

É pouco provável que o Sistema cause interferências em equipamento eletrônico que se 

encontre nas imediações do mesmo; no entanto, não deve empilhar nem colocar outro 

equipamento eletrônico imediatamente adjacente ao Sistema.  

Os pavimentos devem ser em madeira, betão ou azulejo. Se os pavimentos estiverem 

revestidos com material sintético, a umidade relativa deve ser de, pelo menos, 30%. 

 
Aviso: O Sistema Ulthera não deve estar colocado de forma adjacente a, ou 
empilhado com, outro equipamento eletrônico. Se o sistema tiver de ser 
instalado próximo de outro equipamento, tanto o Sistema Ulthera como o 
equipamento situado nas imediações do mesmo devem ser observados para 
verificar o seu normal funcionamento nessa configuração. 
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Cuidado: A EMI (Interferência Eletromagnética) por parte de outros sistemas 
eletrônicos pode causar a degradação da imagem dos ultrassons. O Sistema Ulthera 
foi concebido para cumprir os requisitos da norma IEC60601-1-2 relativos 
à compatibilidade eletromagnética; no entanto, algum equipamento de 
informática pode, inadvertidamente, emitir fortes sinais de RF que causam 
interferências. Os dispositivos de comunicação de RF portáteis podem também 
afetar o Sistema Ulthera. Se a qualidade de imagem for degradada pela EMI, 
poderá ser necessário reposicionar ou reconfigurar o sistema. 

 

5.3 Requisitos Elétricos  

O Sistema Ulthera possui uma fonte de alimentação internacional e pode ser utilizado 

com sistemas de alimentação de 100-240 VCA, 50-60 Hz. Consulte a Secção 4.1, 

Segurança Elétrica e Segurança Contra Incêndios, para obter mais informações. 

5.4 Ligação de Componentes 

5.4.1 Ligação da Peça de Mão 
O receptáculo do conector da peça de mão está situado no lado esquerdo do painel frontal da 

unidade de controle, conforme demonstrado na Figura 5.1. Para ligar o conector da peça de 

mão, alinhe-o com o ponto branco que se encontra virado para cima e empurre-o para dentro 

do receptáculo. Este irá bloquear quando estiver devidamente encaixado no lugar.  

Figura 5.1. Receptáculo do Conector da Peça de Mão. 

 

Para desligar a peça de mão, rode o anel de acoplamento no conector no sentido contrário 

ao dos ponteiros do relógio enquanto o puxa para fora. 
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5.4.2 Identificação e Ligação dos Transdutores 

Os transdutores encontram-se identificados na etiqueta existente na parte superior do 

transdutor (ver Figura 5.2, que inclui o nome do transdutor (Ulthera
TM

 DeepSEE
TM

), a 

frequência e a profundidade de tratamento (DS X-X), um número de série único, um 

número de peça e a data de fabricação).  

 

Figura 5.2. Etiqueta de um Transdutor Ulthera™ DeepSEE™ DS 7-4.5. 

 

As Orientações Sobre o Tratamento na interface da unidade de controle apresentarão o 

transdutor recomendado para utilização, com base na zona anatômica selecionada para 

tratamento. Retire o transdutor indicado da sua bolsa de proteção, colocando a bolsa de 

lado para guardar o transdutor entre os procedimentos.  

Para ligar o transdutor, levante o trinco da peça de mão para cima e faça deslizar o 

transdutor de modo a encaixar na peça de mão, conforme ilustrado na Figura 5.3. Quando 

o transdutor estiver totalmente encaixado, pressione o trinco da peça de mão para baixo 

para bloquear o transdutor em posição. Irá escutar um som que indica que o transdutor 

foi corretamente inserido.  

 

 

 

 

Figura 5.3. Ligar um Transdutor 

 

Para desligar o transdutor, levante o trinco existente na ponta da peça de mão e faça 

deslizar o transdutor para fora da peça de mão. 

Quando o transdutor é inserido, a unidade de controlo detecta-o automaticamente e 

atualiza a interface do utilizador gráfica. 
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5.4.3 Ligação dos Acessórios 
A Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera deve ser inserida na porta USB do 

painel frontal. Caso contrário, surgirá a mensagem "No Key" (Sem chave) e o software 

não permitirá o acesso do utilizador.  

Um dispositivo de armazenamento USB portátil opcional, tipo "thumb drive" (caneta), 

pode ser inserido na outra porta USB do painel frontal para proceder à transferência de 

imagens ou registros de tratamento. 

Pode ser ligada uma impressora USB Ulthera opcional à porta USB traseira com o cabo 

USB fornecido.  
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6.0 Funcionamento do Sistema 

6.1 Apresentação Geral das Funções do Sistema 

A Interface do Utilizador Gráfica do Sistema Ulthera está dividida em três funções gerais 

(e separadores): Settings (Definições), Planning (Planejamento) e DeepSEE. A função Settings 

(Definições) permite inserir, localizar, armazenar e imprimir informações relativas ao tratamento 

do paciente. 

A função Planning (Planejamento) contém os controles e informações necessárias para planejar 

um tratamento. 

A função DeepSEE contém os controles e informações necessárias para efetuar a imagiologia dos 

tecidos moles e o tratamento pertinente dos tecidos moles. A Figura 6.1 exibe uma apresentação 

geral desta tela.  

 

Figura 6.1. Tela da Terapia e Imagiologia DeepSEE (Separador DeepSEE) no estado de READY 

(to treat) (PRONTO [para tratar]). Consulte a Tabela 6.1. para obter a descrição.  

Tabela 6.1. Descrição da Tela de Imagiologia/Terapia 
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 Item  Descrição 

 
1 

 

Separadores das  

Funções do Sistema 

DeepSEE Tela de Imagiologia/Terapia (descrito nesta tabela) 

Settings (Definições) 

(sem leitura) 

Informações do paciente e da instituição, terminar 

tratamento, registros e imagens do tratamento, 

ajuda, volume e controles e caixas de diálogo  

de encerramento do sistema 

Planning 

(Planeamento) 

Permite a seleção de orientações e zonas de 

tratamento, o que define automaticamente os 

controles de terapia 

 
2 

 

Controles da opção 

Therapy (Terapia) 

Energy (Energia) Define o nível de energia acústica 

Spacing 

(Espaçamento) 

Define a distância entre áreas de micro-

coagulação 

Length 

(Comprimento) 
Define a distância máxima da linha de tratamento 

 
3 

 

Cont

roles 

da  

opçã

o 

Imag

ing 

(Ima

giolo

gia) 

Marker (Marcador)  

(sem leitura) 

Ícone Distance 

(Distância) 

Ativa os medidores  

de distância 

Text (Texto) Ativa as anotações de texto 

Display 

(Apresentação) 

(com leitura) 

Ícone Sun (Sol) Aumenta o brilho do monitor 

Ícone Moon 

(Lua) 
Diminui o brilho do monitor 

Image (Imagem) 

Ícone Treat  

ruler (Régua  

de tratamento) 

Alterna entre régua de 

tratamento ativa/inativa 

Save (Guardar) Guarda as imagens 

Scan (Ler) 

Y (Sim) 
Inicia a leitura  

(IMAGING [IMAGIOLOGIA]) 

N (Não) 
Pára a leitura  

(IMAGING [IMAGIOLOGIA]) 

4 
Controle da opção 

Region (Zona) 

Apresenta a caixa de diálogo por baixo da imagem para selecionar a 

zona de tecido 

5 
Contagem de Linha  

Total do Paciente 
Número acumulado de linhas de tratamento administradas 

6 

Contagem das  

Linhas da Zona  

de Tratamento 

 Zona de tratamento selecionada (ex. testa, submentoriana, etc.) 

 Linhas aplicadas à zona /(vs.) Linhas recomendadas pelas orientações 

7 Estado do Sistema READY (PRONTO) ou TREATING (TRATAMENTO) 

8 
Área de Informações  

da Sonda 

 Nome do transdutor ligado 

 Profundidade de tratamento do transdutor 

 Números de linhas de tratamento aplicadas /(vs.) Capacidade total de 

linhas de tratamento do transdutor 

9 
Informação do  

Cabeçalho 

 Logótipo Ulthera 

 Facility (Instituição), Clinician (Médico), Patient Name (Nome do 

Paciente) e Patient ID (ID do Paciente) (se tiverem sido inseridos) 

 Data e Hora 
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10 
Imagiologia/ 

Tratamento da Zona 

 Imagem dos ultrassons 

 Réguas horizontal e vertical (profundidade) com marcas de variação 

mínima com 1 mm de espessura 

 Régua de tratamento que indica o espaçamento, comprimento e 

profundidade do tratamento 

6.2 Ativação da Unidade de Controle 

Passo 1. Certifique-se de que o cabo de alimentação na parte traseira do sistema está ligado à 

tomada existente na parede. 

Passo 2. Certifique-se de que o interruptor de alimentação principal na parte traseira da unidade 

de controle está na posição de LIGADO.  

Este interruptor pode ser deixado na posição de LIGADO mesmo quando o sistema 
não estiver a sendo utilizado.  

Passo 3. Insira a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera na porta USB existente na 

parte frontal da unidade de controle.  

O Sistema Ulthera só deve ser utilizado com a Chave de Acesso do Utilizador do 
Sistema Ulthera autorizada. 

Passo 4. Pressione o botão verde de Ligar/Desligar na parte frontal da unidade de controle.  

 O sistema efetuará um breve autoteste. Após ser aprovado no autoteste, será exibida a 

mensagem "NO KEY" (SEM CHAVE) caso a Chave de Acesso do Utilizador 

do Sistema Ulthera ainda não tenha sido inserida; caso contrário, a tela inicial será 

apresentada. 

Aviso: Se a tela do autoteste exibir alguma mensagem de erro, DESLIGUE o sistema e 
siga as instruções na Seção 7. 
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6.3 Configuração de um Registro de Tratamento 

 

Figura 6.2. Tela Settings (Definições). 
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Figura 6.3. Tela Patient Info (Informações do paciente). 

Nota: A tela Patient Info (Informações do paciente) é a tela inicial; pode 
igualmente ser acessado pelo separador Settings (Definições).  

 

Passo 1. Na tela Patient Info (Informações do paciente), digite o número de identificação e o 

nome do paciente utilizando o teclado tátil na parte inferior da tela. Toque no botão 

Next (Seguinte) e irá acessar o separador Planning (Planeamento). 
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6.4 Seleção de um Transdutor 

Nota: A página de planejamento apresenta uma visão geral das várias zonas 
de tratamento com os respectivos parâmetros de tratamento recomendados, 
como apresentado no Anexo A. Estes parâmetros de tratamento são baseados nos 
resultados dos ensaios clínicos conduzidos pela Ulthera que demonstraram um 
tratamento seguro e eficaz de acordo com a região de tratamento selecionada.  

 

Cuidado: É responsabilidade do médico compreender na íntegra as indicações 
de utilização e as considerações de segurança associadas ao Sistema Ulthera. 

 

Nota: Uma forma alternativa de acessar o menu da zona de tratamento é tocar 
no botão Region (Zona) na tela DeepSEE. Esta abordagem ignora a tela 

Planning (Planejamento) com as zonas listadas.  

 

Tabela 6.2. Descrição do Separador Planning (Planejamento). 

 

 Item  Descrição 

 

Listagem de Treatment Guidelines 

(Orientações sobre o Tratamento) 

 

 

Lista os Parâmetros de Tratamento e permite a 

seleção das zonas de tratamento 

 

 

Menu of Appropriate Treatment 

Regions Based on Inserted Transducer 

(Zonas de Tratamento Adequadas 

Com Base no Transdutor Inserido) 

(branco) 

 

 Lista as zonas selecionáveis com base no transdutor 

ligado 

 Lista o transdutor, nível de energia por defeito e 

as linhas de tratamento utilizadas por zona versus a 

contagem das linhas de tratamento recomendadas 

por zona 

 

Treatment Regions not Appropriate 

Based on Inserted Transducer 

(Zonas de Tratamento não Apropriadas 

com Base no Transdutor Inserido) 

(assinaladas a cor cinzenta)  

Zonas não recomendadas devido a um transdutor 

incorreto ou à inexistência de um transdutor ligado 

 

Passo 1. Selecione um Tratamento da lista de orientações disponíveis na parte inferior da tela. 

Passo 2. Decida qual a zona a tratar e obtenha o transdutor necessário para essa zona, como 

descrito na tela Planning (Planejamento).  
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 ▪  O transdutor DS 7 – 4.5 evidencia um nível intermediário de energia e uma 

profundidade localizada de 4,5 mm. 

 ▪  O transdutor DS 7 – 3.0 evidencia um nível intermediário de energia e uma 

profundidade localizada de 3,0 mm. 

 ▪  O DS 4 – 4.5 evidencia um nível de energia mais elevado e uma profundidade 

localizada de 4,5 mm. 

Passo 3.  Após verificar a data de validade na embalagem do transdutor, abra a bolsa selada e conecte 

o transdutor pressionando o trinco da peça de mão para cima e fazendo o transdutor deslizar 

de modo a encaixar na peça de mão. Quando o transdutor estiver totalmente encaixado, 

pressione o trinco da peça de mão para baixo para bloquear o transdutor em posição. 

Irá escutar um som que indica que o transdutor foi corretamente inserido. 

 
Cuidado: Se surgir uma tela com a indicação "Transducer Not Connected" 
(Transdutor Não Conectado) ou uma tela de Aviso ou Cuidado quando o transdutor 
for ligado, o transdutor ou o sistema pode ter algum problema. Tente desligar e 
voltar a ligar o transdutor. Se o problema persistir, contate a Ulthera, Inc.  

 

 

Passo 4. Na tela Planning (Planejamento), as zonas disponíveis para tratamento com o 

transdutor inserido serão apresentadas em branco sob "Treatment Guidelines" 

(Orientações sobre o Tratamento). Toque na zona a ser tratada a partir das regiões 

disponíveis apresentadas. Isto irá conduzi-lo automaticamente à tela DeepSEE.  

 As definições de Therapy (Terapia) no lado direito da tela (ou seja, energy 

[energia], spacing [espaçamento] e length [comprimento]), são automaticamente 

configuradas para os níveis apropriados para a zona de tratamento selecionada, com 

base nas orientações sobre o tratamento.  
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6.5 Imagiologia e Tratamento  

A tela DeepSEE é apresentada conforme demonstrado na Figura 6.4.  

 

Figura 6.4. Tela DeepSEE com zona de tratamento selecionada (Maçã do rosto). 

Uma vez efetuada a seleção, a interface do utilizador exibe o número acumulado de 

linhas de tratamento nessa zona versus o número de linhas de tratamento 

recomendado pelas orientações (0/40 Linhas) e configura automaticamente o nível 

de energia recomendado. 

A zona selecionada na função Planning (Planejamento) será exibida em branco sob "Treatment 

Guidelines" (Orientações sobre o Tratamento) na parte inferior esquerda/central da tela 

DeepSEE. O número de linhas de tratamento recomendado para a zona é exibido por baixo como 

denominador em amarelo e o número acumulado de linhas de tratamento administradas nessa 

zona é exibido como numerador, em amarelo. Quando o número de linhas de tratamento 

recomendado para a região for administrado, a cor destes números mudará para branco, o que 

significa que o tratamento dessa zona foi finalizado. (Verifique o número de linhas restantes no 

transdutor, como exibido na tela DeepSEE.) 

Na parte inferior direita/central da tela é exibido um contador com o número total de linhas de 

tratamento relativo à consulta do paciente. 

 



 

Manual Técnico de Utilização Ulthera™      Ulthera Inc.  |33 

Adicionalmente, é predefinido o nível de energia adequado, com base nas orientações sobre o 

tratamento (consulte o Anexo A – Orientações sobre o Tratamento), podendo este ser ajustado 

para um nível inferior conforme necessário para gerir o nível de conforto do paciente.  

  

Aviso: Na eventualidade de ocorrerem danos em qualquer parte do sistema, 
incluindo a peça de mão ou o transdutor caírem, partirem, ou evidenciarem fuga 
de fluidos, o equipamento deve ser desligado da fonte de alimentação (geral) 
antes de tocar em qualquer parte do equipamento. Antes de voltar a ligar o 
equipamento, este deve ser totalmente inspecionado para verificar se não tem 

danos externos. Transdutores ou peças de mão danificados devem ser eliminados.  
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6.5.1 Passos do Tratamento 

Passo 1. Certifique-se de que o rosto e o pescoço foram minuciosamente limpos.  

Passo 2. Aplique cuidadosamente uma fina camada gel para transmissão de ultrassons na 

abertura do transdutor. Gel em quantidade excessiva ou reduzida resultará num fraco 

contacto com a pele. (Utilize somente gel para ultrassons aquoso, pois outros 

lubrificantes ou loções podem danificar os transdutores e os cabos.)  

Passo 3. Coloque a abertura de tratamento do transdutor alinhada com a pele do paciente e pressione 

o botão See (Ver) na peça de mão para ativar o estado de IMAGING (IMAGIOLOGIA).  

Surge uma imagem do tecido mole do paciente. A "régua de tratamento" verde, sobreposta 

na imagem, demonstra a que profundidade se formariam as zonas de coagulação. Marcas 

verdes de variação mínima, existentes ao longo da régua de tratamento, indicam as posições 

laterais onde estariam posicionadas as zonas de coagulação ao longo do plano horizontal. 

Por exemplo, com a opção Length (Comprimento) definida para 25 mm e a opção Spacing 

(Espaçamento) para 1,5 mm (de centro a centro), seria produzido um total de 17 zonas de 

coagulação numa linha de tratamento. Verifique se existe um contato adequado entre o 

transdutor e a pele do paciente, certificando-se de que não existem barras verticais escuras 

de artefatos na imagem. 

Nota: Se o transdutor for empurrado, deixado cair ou abanado durante o exame, 
pode parar momentaneamente de forma a recalibrar a posição. Em seguida, 
deverá retomar normalmente o exame.  

 

Passo 4. Pressione o botão See (Ver) existente na peça de mão enquanto estiver no estado de 

IMAGING (IMAGIOLOGIA) para ativar o estado de READY (PRONTO) (to treat [para 

tratar]). 

Nota: 
 

O indicador LED na peça de mão exibirá uma luz verde e é emitido 
momentaneamente um sinal sonoro quando o sistema entra (ou sai) do estado 
de READY (PRONTO).  
 

O estado de "READY" (PRONTO) é desativado após 10 segundos se não for pressionado 
o botão Treat (Tratar), mas pode ser reativado pressionando novamente o botão 
See (Ver).  
 

Se desejar parar a imagem, toque no botão Scan N (Ler Não) na seção de Imaging 
(Imagiologia) no lado direito da tela. Para retomar a leitura, pressione o botão Scan 
Y (Ler Sim) (ou o botão See [Ver] novamente). 
 

Para controlar o brilho da imagem, utilize os botões de Display (Apresentação) para 
diminuir/aumentar o brilho total da apresentação. Estes controles do utilizador só 
surgem quando o sistema está a efetuar ativamente a leitura dos tecidos (isto é, no 
estado de IMAGING [IMAGIOLOGIA]). Quando não se encontra no estado de Imaging 
(Imagiologia), os controles transformam-se em medidores de distância e em 
marcadores para anotações de texto (descritos na Secção 6.6) que podem ser 
aplicados a imagens estáticas (paradas).  
 

Para salvar uma imagem exibida, na opção Image (Imagem), toque em Save (Salvar). 
A imagem será armazenada no sistema e pode ser novamente acessada, visualizada 
e, opcionalmente, impressa ou transferida para um dispositivo de armazenamento 

USB externo através da opção Images (Imagens) no separador Settings (Definições). 
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Passo 5. Verifique se existe um contato adequado entre o transdutor e a pele do paciente, 

certificando-se de que não existem barras verticais escuras de artefatos, que são indicadoras 

de bolsas de ar entre a superfície do transdutor e o paciente. Uma imagem com o contacto 

correto deve ser idêntica à da Figura 6.5. Reaplique o gel, conforme necessário, para obter 

um contato amplo. Uma imagem com o contact incorreto é idêntica à da Figura 6.6. 

 

Figura 6.5. Imagem de amostra do transdutor com um bom contacto com a maçã do rosto.  

Não são visíveis quaisquer barras verticais escuras. 
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Figura 6.6. Imagem de Amostra do Transdutor com um Contato Incorreto com as Maçãs do Rosto. 
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Passo 6.  Pressione o botão Treat (Tratar) existente na peça de mão para ativar o estado de 

TREATING (TRATAMENTO) e administrar energia entre as Treat Guides (Orientações 

sobre o tratamento). Tenha o cuidado de manter a mão imóvel e a peça de mão no devido 

lugar enquanto a energia está a ser administrada. Adicionalmente, deve ser mantida uma 

ligeira pressão constante entre o transdutor e a pele do paciente. O LED existente na peça 

de mão exibirá uma luz amarela para indicar que o sistema está no estado de TREATING 

(TRATAMENTO). À medida que a energia está a ser administrada, é emitido um sinal 

sonoro para cada ponto de coagulação criado e uma linha de progresso do tratamento 

amarela irá sobrepor-se à régua de tratamento verde na tela. Isto é ilustrado na Figura 6.7. 

  

 

Figura 6.7. Estado TREATING (TRATAMENTO). Uma linha de progresso do tratamento 

amarela irá sobrepor-se à da régua de tratamento verde. 

 

Aviso: Se desejar, a terapia pode ser cancelada a qualquer momento, bastando 
pressionar o botão See (Ver) na peça de mão, ou o sistema pode ser parado, 
bastando pressionar o botão vermelho de DESLIGAR existente no painel frontal da 
unidade de controle. O transdutor pode também ser simples e rapidamente 
afastado da pele do paciente.  

 

Nota: Se desejar ajustar o volume dos sinais de áudio, toque no separador 
Settings (Definições) e utilize as setas para cima e para baixo do Volume 
conforme necessário. 
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Nota: O separador Settings (Definições) não está disponível no modo de 
imagiologia. 

 

Passo 7. Para administrar a energia da próxima linha de tratamento na mesma zona de tratamento, 

faça avançar o transdutor 2-3 mm para o tecido adjacente e pressione o botão Treat 

(Tratar). Se tiverem decorrido dez segundos desde a administração de energia da última 

linha de tratamento, pressione o botão See (Ver) existente na peça de mão para repor o 

estado de READY (PRONTO), em seguida pressione o botão Treat (Tratar) adjacente ao 

mesmo.  

Passo 8. Após serem administradas 5 linhas de tratamento, efetue uma verificação visual da abertura 

do transdutor para ver se é necessário reaplicar o gel, de forma que uma pequena pérola de 

gel cubra a abertura.  

Passo 9. Continue a proceder desta forma até ter sido administrado o número de linhas de 

tratamento recomendado para a zona (conforme demonstrado na parte inferior/esquerda da 

tela). Quando o número correto de linhas de tratamento tiver sido administrado, a cor da 

contagem de linhas de tratamento passa de amarelo para branco. 

Passo 10. Para prosseguir com o tratamento em outra zona, toque no botão Region (Zona) no canto 

inferior direito da tela DeepSEE. Isto fará com que seja apresentado o menu das zonas de 

tratamento e as contagens das linhas de tratamento adequadas a serem apresentadas.  

 

Nota: Se a próxima zona de tratamento desejada estiver assinalada em cinza, 

substitua o transdutor pelo transdutor descrito nas orientações.  

 

Passo 11. Toque na zona que irá tratar em seguida e prossiga como referido acima nos Passos 1 a 9.  

Passo 12. Quando todas as zonas-alvo tiverem sido tratadas, toque no separador Settings (Definições).  

Passo 13. Toque no botão End Treatment (Terminar Tratamento). Isto irá apresentar-lh um resumo 

do tratamento administrado. Verifique se todas as linhas de tratamento das zonas desejadas 

foram administradas. 

Passo 14. Se for necessário tratamento adicional, toque no botão Resume Treatment (Retomar 

tratamento) no lado superior direito da tela. Desta forma, irá voltar à tela DeepSEE onde 

pode retomar o tratamento da(s) zona(s) desejada(s). 

 

Nota: Se as orientações sobre o tratamento indicarem que o transdutor precisa  
ser substituído para tratar uma outra seção, desative a leitura pressionando o 
botão "N" (Não) na tela principal. 
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Passo 15. Se todas as linhas de tratamento desejadas tiverem sido administradas, toque no botão 

Confirm End (Confirmar se terminado) para terminar a sessão de tratamento e guardar o 

registro do tratamento no sistema. 

 

Aviso: Deve tocar no botão End Treatment (Terminar Tratamento) no final do 
procedimento de tratamento de cada paciente, de forma a reinicializar os 
contadores de linhas de tratamento e a manter uma contagem precisa das linhas de 
tratamento administradas a qualquer paciente ou a qualquer zona de tratamento. 

 

Nota: É automaticamente criado um registro de tratamento durante a realização do 
procedimento, que é terminado através do botão End Treatment (Terminar 
Tratamento). O acesso a este registro ou a qualquer imagem guardada é descrito na 

Secção 6.7 Manutenção dos Registros. 

 

Passo 16. O sistema coloca-o de novo na tela inicial, em Patient Info (Informações do paciente), 

onde pode iniciar um novo tratamento com um novo paciente. Se os tratamentos estiverem 

terminados ou se desejar rever ou imprimir registros de tratamentos anteriores, toque no 

botão Close (Fechar) para regressar à tela Settings (Definições). Nesta tela pode rever os 

registros, imagens ou então tocar em Shutdown (Encerrar) para DESLIGAR o sistema. 

Passo 17. Siga as instruções de limpeza e manutenção contidas na Secção 8.0. 
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6.6 Funções Auxiliares 

6.6.1 Medições de Distância 

O Sistema Ulthera permite-lhe efetuar medições de distância em imagens de ultrassons 

quando o sistema não se encontra no estado ativo de IMAGING (IMAGIOLOGIA). 

Toque em Scan N (Ler Não) para interromper o exame se for necessário. 

Passo 1. Enquanto estiver na Tela DeepSEE, toque no ícone de distância, botão + — +, na 

seção de IMAGING (IMAGIOLOGIA). Surgirá o marcador do ponto de início 

praticamente no centro da imagem. 

Passo 2. Toque na tela e o marcador acompanhará o movimento acima do seu dedo. Assim 

que tiver colocado o marcador do ponto de início no local pretendido, retire o 

dedo da tela. Nessa altura, surgirá o marcador do ponto final, juntamente com 

uma linha entre os dois pontos.  

Passo 3. Toque novamente na tela para mover o marcador do ponto final para o local 

pretendido. Quando retirar o seu dedo, será apresentada uma linha reta entre 

os pontos. 

Passo 4. Para exibir uma segunda medição da distância na tela, toque novamente no botão 

de medição de distância + — + e repita os passos anteriores. 

Nota: Para limpar a medição de distância da tela, toque novamente no 

botão de medição de distância e, em seguida, toque uma segunda vez 

se pretender apagar a segunda medição da distância. De fato, ao tocar 

nos botões de medição de distância percorre as medições de distância 

D1 e D2 pela seguinte ordem: D1 (add [adicionar]), D2 (add 

[adicionar]), D1 (delete [apagar]), D2 (delete [apagar]), e depois 

repete as medições pela mesma ordem.  

Nota: Quando o procedimento de imagiologia é reiniciado, ao pressionar o 

botão See (Ver) ou Scan Y (Ler Sim) serão apagadas todas as 

medições de distância da imagem. 

6.6.2 Anotações de Texto 

O Sistema Ulthera permite-lhe adicionar informações, tais como comentários, por cima 

das imagens de ultrassons quando o sistema não se encontra no estado ativo de 

IMAGING (IMAGIOLOGIA). Toque em Scan N (Ler Não) para interromper o exame se 

for necessário. 

Passo 1. Enquanto estiver na tela DeepSEE, toque no botão TEXT (TEXTO) na seção 

de IMAGING (IMAGIOLOGIA). Surgirá uma caixa de texto junto ao centro da 

imagem e aparecerá um teclado por baixo da imagem. 

Passo 2. Introduza quaisquer comentários e/ou mova a caixa de texto para o local 

pretendido tocando na tela – a caixa acompanhará o movimento do seu dedo. 
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Passo 3. Toque em Enter no teclado quando tiver terminado de inserir os comentários 

pretendidos e quando a caixa de texto estiver na posição desejada. 

Nota: Ao tocar no botão TEXT (TEXTO) percorre as anotações de texto 

Text1 (Texto1) e Text2 (Texto2) pela seguinte ordem: Text1 (Texto1) 

(add [adicionar]), Text2 (Texto2) (add [adicionar]), Text1 (Texto1) 

(delete [apagar]), Text2 (Texto2) (delete [apagar]), e depois repete as 

anotações pela mesma ordem. 

6.7 Manutenção dos Registros 

O Sistema Ulthera utiliza a Base de Dados Ulthera do proprietário para armazenamento de um 

número limitado de imagens e de informações de registros de tratamento. Estas imagens 

encontram-se prontamente acessíveis para pesquisar, imprimir ou exportar para outro dispositivo 

de armazenamento.  

Recomenda-se vivamente que mantenha devidamente a base de dados, exportando, imprimindo 

e/ou apagando regularmente as imagens não utilizadas ou imagens e registros de tratamento 

antigos. Um número excessivo de registros e imagens dificulta a pesquisa e a manutenção num 

sistema fundamentalmente dedicado ao tratamento de pacientes e, por conseguinte, reduz a 

produtividade e o desempenho do sistema. Espera-se que a maioria das instituições de tratamento 

já possua o seu próprio sistema de registros.  

O número de imagens e/ou registros de tratamento que podem ser armazenados está limitado a 100. 

Quando do arranque do sistema, se o número de imagens ou registros armazenados for superior a 50, é 

solicitado ao utilizador que apague opcionalmente alguns deles. Caso contrário, o armazenamento 

adicional é desativado. No entanto, se um procedimento já estiver em realização na altura em que o 

sistema atinge o limite de 100, poderão ser armazenados registros adicionais - será simplesmente 

solicitado ao utilizador que reduza o número de imagens e/ou registros de tratamento na base de dados 

da próxima vez que iniciar o sistema.  

Nota: Todos os métodos de compressão de imagens utilizados pelo Sistema Ulthera 
não evidenciam perdas. Isto gera ficheiros de imagem de tamanho reduzido sem 
comprometer de modo algum a resolução da imagem ou sem criar artefatos de 

imagem. 

6.7.1 Guardar Registros na Base de Dados 
Passo 1. Para guardar imagens na base de dados, utilize o botão Save (Salvar) no separador 

DeepSEE para guardar a apresentação atual como imagem única. Os dados do 

tratamento serão automaticamente guardados, partindo do pressuposto que este 

aspecto foi configurado conforme referido na Seção 6.3 Configuração de um 

Registro de Tratamento. Para aceder posteriormente às imagens e/ou dados do 

tratamento, consulte as secções 6.7.3 e 6.7.4, respectivamente. 

6.7.2 Pesquisa da Base de dados 
Passo 1.  Toque no separador Settings (Definições), em seguida toque em Records 

(Registros) (para visualizar os dados de tratamento armazenados) ou em Images 

(Imagens) (para visualizar os exames). Nesta fase pode exportar para a impressora 

acessória opcional, guardar num dispositivo USB removível ou apagar registros.  
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Nota:  É aconselhável imprimir ou armazenar registros num dispositivo de 

reserva antes de apagá-los.  

6.7.3 Exportação de Imagens  

Passo 1. Na tela Settings (Definições), toque em Images (Imagens) para visualizar o 

menu dos pacientes tratados. Será exibida uma tela idêntica à da Figura 6.8. 

Passo 2. Toque numa Patient ID (ID do Paciente) específica para acessar à imagem 

armazenada para esse paciente ou toque em Select All (Selecionar tudo) para 

acessar a todas as imagens armazenadas. 

 

Figura 6.8. Tela de exportação de imagens. As imagens armazenadas são 

listadas na caixa de diálogo inferior e a imagem selecionada pelo utilizador mais 

recente é exibida na parte superior da caixa de diálogo. Se for ligado um 

dispositivo de armazenamento externo e/ou impressora, nesse caso as opções de 

SAVE (SALVAR) e/ou PRINT (IMPRIMIR) são ativadas.  

Nota: Se selecionar inadvertidamente um item ou itens, toque novamente nesse item ou 

em Deselect All (Desmarcar tudo) para limpar a seleção ou seleções.  



 

Manual Técnico de Utilização Ulthera™      Ulthera Inc.  |43 

Passo 3. Ligue uma impressora ou dispositivo de armazenamento USB genérico aprovado 

pela Ulthera (conforme descrito na Secção 5.4.3 Ligação dos Acessórios). 

▪  Os ícones destes dispositivos são apresentados no lado direito da tela; serão 

apresentados com a cor cinza se o acessório estiver desativado e serão 

apresentados em branco se estiverem ativados. 

Passo 4. Toque em Save (Salvar) para exportar a(s) imagem(ns) para o dispositivo de 

armazenamento removível USB ou em Print (Imprimir) para imprimir a(s) 

imagem(ns) na impressora. 

6.7.4 Exportação de Dados 

Passo 1. Na tela Settings (Definições), toque em Records (Registros) para visualizar o 

menu dos pacientes tratados. Será exibida uma tela idêntica à da Figura 6.9. 

Passo 2. Toque numa Patient ID (ID do Paciente) específica para acessar os registros 

armazenados desse paciente ou toque em Select All (Selecionar tudo) para acessar 

a todos os registros armazenados. 

Nota: Se selecionar inadvertidamente um item ou itens, toque novamente nesse item 
ou em Deselect All (Desmarcar tudo) para limpar a seleção ou seleções.  

 
Figura 6.9. Ecrã de Registos do Tratamento. 
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Passo 3. Ligue uma impressora ou dispositivo de armazenamento USB genérico aprovado 

pela Ulthera (conforme descrito na Secção 5.4.3 Ligação dos Acessórios). 

o Os ícones destes dispositivos são apresentados no lado superior direito da 

tela; serão apresentados com a cor cinza se o acessório estiver desativado e 

serão apresentados em branco se estiverem ativados. 

Passo 4. Toque em Save (Salvar) para exportar o(s) registro(s) para o dispositivo de 

armazenamento removível USB ou em Print (Imprimir) para exportar o(s) 

registro(s) para a impressora. 

Passo 5. Para as informações permanecerem no Sistema depois de ter exportado as 

informações pretendidas, toque em Close (Fechar) para regressar à tela Settings 

(Definições). Para apagar as informações do Sistema depois de tê-las exportado, 

consulte a Seção 6.7.5 a seguir.  

6.7.5 Eliminação dos Registros da Base de Dados 

Nota: É aconselhável imprimir ou armazenar os registros num dispositivo de reserva 
antes de apagar as informações. 

Passo 1. Para remover permanentemente um ou mais itens da base de dados, selecione os 

itens e toque em Delete (Apagar); para remover permanentemente todos os itens da 

base de dados, toque em Select All (Selecionar tudo) e, em seguida, em Delete All 

(Apagar tudo). 

Nota: Se apagar inadvertidamente um item ou mais itens, toque em Undelete (Anular a 
eliminação) para restaurar os itens. No entanto, assim que encerrar o sistema, não 

poderá anular a eliminação (recuperar) dos itens apagados. 

Passo 2. Toque em Close (Fechar) para regressar à tela Settings (Definições). 
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6.8 Resolução de Problemas 

Pode acessar a opção Help (Ajuda) através do separador Settings (Definições).  

 
Nota: Consulte o site www.ulthera.com para obter quaisquer atualizações 
sobre as informações relativas à resolução de problemas.  

 

 

6.8.1 Caixa de Diálogo de Cuidado e de Aviso com o Sistema 

Ulthera 

 
Aviso: Estas caixas de diálogo indicam que foi detectado um problema. 
Consulte a seção de Mensagens do Sistema para obter mais detalhes. 

 

 

A Figura 6.10. ilustra um exemplo de um aviso do sistema. Nestes casos são fornecidas instruções ao 

utilizador sobre como solucionar o problema. Siga as orientações para ajudar a solucionar o problema 

com a maior rapidez possível e para fornecer as informações adequadas na eventualidade de ser 

necessária Assistência Técnica. Deverá ser preenchido um relatório de experiência de campo que 

depois deverá ser encaminhado para o seu representante da Ulthera ou o distribuidor representante 

da Ulthera.  

 

Figura 6.10. Exemplo de uma Caixa de Diálogo de Cuidado com o Sistema. 
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6.8.2 Qualidade de Imagem Insatisfatória 
 

Ação Necessária: 

▪  Verifique se o brilho da apresentação está definido de forma apropriada para 

o transdutor que está ligado e para a área que está a ser alvo de imagiologia 

através dos controles da opção Display (Apresentação). 

▪  Verifique se existe gel suficiente aplicado no transdutor. 

▪  Se o problema não for solucionado, contate a Ulthera, Inc. ou o representante no 

seu país para obter assistência. 

 

6.8.3 A Impressora Não Está Respondendo 
 

Ação Necessária:  

▪  Certifique-se de que a impressora autorizada pela Ulthera™ está ligada ao 

Sistema Ulthera. 

▪  Certifique-se de que a impressora está LIGADA e que a bateria está 

devidamente carregada. 

▪  Verifique a impressora quanto a indicações de erro e consulte o manual da 

impressora. 

 

6.9 Encerramento do Sistema 

Passo 1. Pare quaisquer procedimentos de imagiologia e/ou tratamentos em realização antes de 

encerrar o sistema. 

Passo 2. Na tela Settings (Definições), toque em Shutdown (Encerrar) 

Passo3. Retire a Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera para evitar a utilização não 

autorizada. 

 

 
Nota: O interruptor de alimentação principal existente no painel traseiro da 
unidade de controle deve ser deixado na posição de LIGADO; no entanto, deve ser 
utilizado para desligar completamente o sistema quando este for transportado de 
sala para sala ou para proceder ao seu armazenamento ou limpeza. 
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7.0 Mensagens do Sistema 

7.1 Mensagens de Solicitação 

 
Nota: Uma "Mensagem de Solicitação" é utilizada para solicitar ao utilizador 
que confirme algumas ações. 

 

 

Ação Necessária: Siga as instruções fornecidas na caixa de diálogo, normalmente para 

clicar em Yes (Sim) para confirmar a ação ou em No (Não) para cancelar. 

7.2 Mensagens Informativas 

 
Nota: Uma "Mensagem Informativa" é utilizada para notificar o utilizador sobre 
informações relacionadas com a instalação, funcionamento ou manutenção que 
são importantes, mas não acarretam perigo. 

 

 

Ação Necessária: Siga quaisquer instruções contidas na mensagem e faça o 

seguinte para fechar a mensagem: 

▪  Se a mensagem for uma "mensagem de balão", a mensagem irá fechar-se 

alguns segundos depois de ser apresentada. Não é necessária qualquer 

ação por parte do utilizador para fechá-la. 

▪  Se for exibido um botão, a mensagem irá fechar-se depois de clicar no 

botão. 

7.3 Mensagens de Cuidado 

 
Nota: Uma mensagem de "Cuidado" é utilizada para indicar a presença de um 
problema que deve ser abordado de forma a salvaguardar o sistema. O não 
cumprimento destas precauções pode anular a garantia. 
 

 

Ação Necessária: 

▪  Uma mensagem de Cuidado pode conter instruções. 

▪  Selecione OK para fechar a mensagem depois de ter seguido as instruções. 
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8.0 Limpeza e Cuidados 

8.1 Limpeza do Transdutor e Peça de Mão  

Nota: Os transdutores são embalados e expedidos não estéreis e encontram-se prontos a utilizar.  

Uma vez que o transdutor entrará em contato com a pele intacta do paciente, a prática 

padrão de limpeza e de desinfecção de baixo nível dos transdutores, entre pacientes, 

consiste em limpar minuciosamente os transdutores com uma compressa normal 

embebida em álcool isopropílico a 70%. Pode igualmente utilizar-se uma compressa 

normal embebida em álcool isopropílico a 70% para limpar cuidadosamente a peça de 

mão e o cabo. Não deve mergulhar os transdutores nem a peça de mão em líquido. 

Guarde novamente o transdutor na respectiva embalagem original entre as utilizações. 

 

 
Aviso: Utilize unicamente este procedimento para efetuar a limpeza. Não utilize 
acetona nem outros solventes, dado que podem danificar o transdutor. 

 

 

8.2 Cuidados Gerais com o Sistema  

Para obter o melhor desempenho possível, manuseie cuidadosamente o equipamento seguindo as 

seguintes orientações: 

1.   Inspecione regularmente a peça de mão e os conectores quanto a eventuais problemas. 

2.   Desative a função de leitura antes de mudar os transdutores para assegurar a correta 

identificação dos transdutores e prolongar a vida útil do sistema. 

3.   Não deixe cair a peça de mão nem os transdutores ao chão ou em outras superfícies 

duras. Isto pode causar danos permanentes. 

4.   Não enrole nem puxe os cabos do transdutor. Isto pode causar danos nos fios 

internos e ligações.  

5.   Utilize somente gel para ultrassons aquoso. Outros lubrificantes ou loções, em particular 

os óleos minerais, podem eventualmente danificar os transdutores ou cabos. 

6.   Não utilize almofadas de isolamento acústico nem qualquer outro objeto entre o 

transdutor e o paciente.  

7.   Aplique apenas gel para ultrassons na abertura do transdutor e limpe o transdutor 

quando concluir o tratamento. Evite que o gel entre em contacto com a peça de mão 

e a unidade de controle.  



 

Manual Técnico de Utilização Ulthera™      Ulthera Inc.  |49 

8.  Os transdutores devem ser limpos entre os procedimentos. Consulte as informações 

sobre procedimentos de limpeza que precedem imediatamente esta subseção.  

9.   Guarde os novos transdutores em bolsas seladas até estarem prontos para serem 

utilizados.  

10. Guarde novamente os transdutores na respectiva bolsa original e volte a selar para 

armazená-los entre os procedimentos. 

 

 
Cuidado: Verifique sempre o prazo de validade no transdutor antes de utilizá-lo. 
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9.0 Informações para Novos 

Pedidos 
Contate a Ulthera, Inc. ou o representante no seu país para encomendar transdutores, acessórios 

ou outros itens para o seu sistema.  

 Descrição 
 Número de Catálogo/ 
Número para Novo Pedido 

Unidade de Controle Ulthera UC-1 

Peça de Mão Ulthera DeepSEE™  UH-1 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 7-3.0 UT-1 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 4-4.5 UT-2 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 7-4.5 UT-3 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 7-3.0 (Embalagem de 4) UT-1-4 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 4-4.5 (Embalagem de 4) UT-2-4 

Transdutor Ulthera DeepSEE™ DS 7-4.5 (Embalagem de 4) UT-3-4 

Manual Técnico de Utilização Ulthera (Português) UM-PORTUGUESE 

Carro do Sistema Ulthera UR-1 

Estojo do Sistema Ulthera (Opcional) US-1 

Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera (Opcional) UK-1 

Dispositivo de armazenamento USB (Opcional) UD-1 
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10.0 Normas de Segurança e 

Classificações Regulamentares 
 

Classificação de Produto 878.4590 pela FDA. 

UL60601-1, IEC60601-1 Equipamento Médico Elétrico, Parte 1: Requisitos 
Gerais de Segurança.  

Dispositivo Classe I, peça aplicada tipo B, sem classificação AP/APG. 

Proteção de entrada: IPx0 ("Equipamentos Normais") para a Unidade de 
Controle; IPx1 para o transdutor e peça de mão correspondentes. 

Modo de funcionamento: contínuo. 

IEC60601-1-2, Compatibilidade Eletromagnética. CISPR 11 classe A, Grupo 1. 

IEC60601-1-4, Sistemas médicos elétricos programáveis. 

IEC60601-2-37, Requisitos particulares para a segurança de equipamento de 
monitorização e diagnóstico médico por ultrassons. 

Os materiais em contato com o paciente estão em conformidade com a norma 
ISO 10993-1. 

Marca CE de acordo com a Diretiva relativa a Dispositivos Médicos 93\42\CEE. 
O Sistema Ulthera é um dispositivo de Classe IIa em conformidade com o Anexo 
IX da DDM. 

Certificação NRTL: Associação Canadiana de Normalização (Canadian Standards 
Association, CSA). 

Norma de Garantia da Qualidade ISO 13485. 
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Anexo A – Orientações 

sobre o Tratamento 

Conforme exibido na tela Planning (Planejamento) e indicado na Tabela A.1., as orientações são 

estipuladas para os níveis de energia, transdutor disponível e o número de linhas de tratamento a 

serem administradas para cada zona de tratamento.  

Tabela A.1. Orientações sobre o Tratamento 

FLT3 
Zona Transdutor Energia Máxima Linhas 

Submental 4-4.5 
(Submentoriana 4–
4.5) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Submental 7-4.5 
(Submentoriana 7–
4.5) DS 7 – 4.5 1,05 40 
Cheek 4.5 R (Maçã do 
rosto 4.5 D) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Cheek 4.5 L (Maçã do 
rosto 4.5 E) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Mandible 4-4.5 R 
(Maxilar inferior 4 – 
4.5 D)  DS 4 – 4.5 1,20 12 
Mandible 4-4.5 L 
(Maxilar inferior 4 – 
4.5 E)  DS 4 – 4.5 1,20 12 
Mandible 7-4.5 R 
(Maxilar inferior 7 – 
4.5 D)  DS 7 – 4.5 1,05 12 
Mandible 7-4.5 L 
(Maxilar inferior 7 – 
4.5 E)  DS 7 – 4.5 1,05 12 
Submental 3.0 
(Submentoriana 3.0) DS 7 - 3.0 0,45 30 
Cheek 3.0 R (Maçã do 
rosto 3.0 D) DS 7 – 3.0 0,45 20 
Cheek 3.0 L (Maçã do 
rosto 3.0 E) DS 7 – 3.0 0,45 20 

Orbit R (Órbita D) DS 7 - 3.0 0,45 10 

Orbit L (Órbita E) DS 7 – 3.0 0,45 10 

Brow R (Sobrancelha DS 7 – 3.0 0,45 10 
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D) 

Brow L (Sobrancelha 
E) DS 7 – 3.0 0,45 10 

Forehead R (Testa D) DS 7 – 3.0 0,45 3 

Forehead L (Testa E) DS 7 – 3.0 0,45 3 
Infraorbital R 
(Infraorbital D) DS 7 – 3.0 0,45 9 
Infraorbital L 
(Infraorbital E) DS 7 – 3.0 0,45 9 

FLT4 
Zona Transdutor Energia Máxima Linhas 

Submental 4-4.5 
(Submentoriana 4–
4.5) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Submental 7-4.5 
(Submentoriana 7–
4.5) DS 7 – 4.5 1,05 40 
Cheek 4.5 R (Maçã do 
rosto 4.5 D) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Cheek 4.5 L (Maçã do 
rosto 4.5 E) DS 4 – 4.5 1,20 40 
Mandible 4-4.5 R 
(Maxilar inferior 4 – 
4.5 D) DS 4 – 4.5 1,20 12 
Mandible 4-4.5 L 
(Maxilar inferior 4 – 
4.5 E) DS 4 – 4.5 1,20 12 
Mandible 7-4.5 R 
(Maxilar inferior 7 – 
4.5 D) DS 7 – 4.5 1,05 12 
Mandible 7-4.5 L 
(Maxilar inferior 7 – 
4.5 E) DS 7 – 4.5 1,05 12 
Submental 3.0 
(Submentoriana 3.0) DS 7 – 3.0 0,45 30 
Cheek 3.0 R (Maçã do 
rosto 3.0 D) DS 7 – 3.0 0,45 20 
Cheek 3.0 L (Maçã do 
rosto 3.0 E) DS 7 – 3.0 0,45 20 
Orbit 4-4.5 R Orbit R 
(Órbita 4 – 4.5 D) DS 4 – 4.5 1,00 10 
Orbit 4-4.5 L (Órbita 
4 – 4.5 E) DS 4 – 4.5 1,00 10 
Orbit 7-4.5 R (Órbita 
7 – 4.5 D) DS 7 – 4.5 1,05 10 

Orbit 7-4.5 L (Órbita DS 7 – 4.5 1,05 10 
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7 – 4.5 E) 

Brow 4-4.5 R 
(Sobrancelha 4 – 4.5 
D) DS 4 – 4.5 1,20 10 
Brow 4-4.5 L 
(Sobrancelha 4 – 4.5 
E) DS 4 – 4.5 1,20 10 
Brow 7-4.5 R 
(Sobrancelha 7 – 4.5 
D) DS 7 – 4.5 1,05 10 
Brow 7-4.5 L 
(Sobrancelha 7 – 4.5 
E) DS 7 – 4.5 1,05 10 

Forehead R (Testa D) DS 7 – 3.0 0,45 3 

Forehead L (Testa E) DS 7 – 3.0 0,45 3 
Infraorbital R 
(Infraorbital D) DS 7 – 3.0 0,45 9 
Infraorbital L 
(Infraorbital E) DS 7 – 3.0 0,45 9 
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 Anexo B – ALARA e Saída 

Acústica 
B.1 O Princípio ALARA e Respectiva Utilização 

O princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) é a orientação recomendada 

para o exame por ultrassons. Os detalhes são exaustivamente descritos no "Medical 

Ultrasound Safety", publicado pelo American Institute of Ultrasound in Medicine 

(AIUM), 1994 [1]. O Sistema Ulthera tem uma saída acústica baixa, fixa para a 

imagiologia que ajuda a manter os efeitos biológicos e de exposição ao mínimo. Esta 

simplicidade do sistema Ulthera e os protocolos clínicos melhoram a possibilidade do 

utilizador seguir o princípio ALARA.  

O modo de imagiologia determina a natureza do feixe de ultrassons. O sistema Ulthera só 

tem o modo de leitura B, através do qual o feixe acústico é lido ao longo de um vasto 

campo de visão. O sistema Ulthera tem um nível de potência e profundidade localizada 

de transmissão fixa, não necessitando o utilizador de ajustar este parâmetro. A limitação 

do tempo de imagiologia minimiza, por conseguinte, o tempo de exposição. 

A seleção do transdutor Ulthera para imagiologia/terapia depende do protocolo clínico 

pretendido. As variáveis que afetam a forma como o utilizador implementa o princípio 

ALARA incluem: tamanho corporal do paciente, localização do osso em relação ao 

ponto localizado, atenuação no corpo, tempo de exposição aos ultrassons e potencial 

aquecimento localizado do paciente devido à temperatura da superfície do transdutor. 

Os controles do sistema estão divididos em três categorias relativas à saída: controles que 

afetam diretamente a saída, controles que afetam indiretamente a saída e controles do 

receptor. 

Controles Diretos. As definições fixas limitam a saída acústica por defeito. Os 

parâmetros de saída acústica que estão definidos em níveis predefinidos são o índice 

mecânico (MI), índice térmico (TI) e a intensidade média temporal de pico espacial 

(ISPTA). O sistema não excede um MI e TI de 1,0 ou uma ISPTA de 720 mW/cm
2
 em 

todos os modos de funcionamento. 

Controles Indiretos. Os controles que afetam indiretamente a saída são os controles que 

afetam a paragem da imagem (Scan N) (Ler Não) ou o exame (Scan Y) (Ler Sim). A 

atenuação dos tecidos está diretamente relacionada com a frequência do transdutor. 

Controles do Receptor. O único controle do receptor consiste no controle do brilho 

existente na opção Display (Apresentação) e não afeta a saída. Deve ser utilizado se for 

necessário para melhorar a qualidade de imagem. 
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B.2 Medição da Saída Acústica  

A saída acústica do Sistema Ulthera foi medida e calculada em conformidade com a 

"Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment" (AIUM, 

NEMA, 1998) e com a "Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical 

Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment" (AIUM, NEMA 1998) [2, 3]. 

Tabela B.1. Descrição dos Parâmetros de Saída Acústica 

Parâmetro Descrição 

MI Índice Mecânico 

TIS Índice Térmico dos Tecidos Moles em modo de leitura automático. 

IPA.3@MImax Intensidade média de pulsação sem classificação no MI máximo 

ISPTA.3 Média temporal de pico espacial sem classificação. 

pr, pr.3  Pico e pressão fracional rara de pico sem classificação associada ao 
padrão de transmissão, dando origem ao valor reportado no MI (em 
megapascal). 

PII, PII.3 Intensidade de impulso integral (PII) e PII reduzido. 

Wo Energia ultrassônica (em miliwatts). 

fc Frequência central (MHz). No que concerne o MI, fc é a frequência 
central associada ao padrão de transmissão, dando origem ao valor 
de MI máximo global reportado. 

 

O sistema cumpre os requisitos da norma de apresentação de saída AIUM quanto ao MI e 

TI [3, 4]. A combinação do sistema e transdutor não excede um MI ou TI de 1,0 em 

qualquer um dos modos de funcionamento. Por conseguinte, a apresentação da saída do 

MI ou do TI não é necessária e não é exibida no sistema para estes modos [3, 4, 5]. 

Tabela B.2. Tabelas de Saída Acústica 

Modelo do 
Transdutor 

ISPTA.3 
[mW/cm2] 

Tipo  
de TI 

Valor  
de TI 

MI 
Ipa.3@MImax 
[W/cm2] 

DS 7 – 3.0  2,41  TIS 0,018 0,40 62,4 

DS 4 – 4.5  2,41  TIS 0,018 0,40 62,4 

DS 7 – 4.5 2,41 TIS 0,018 0,40 62,4 

 

A inexatidão da medição de potência, pressão, intensidade e outras quantidades que são 

utilizadas para gerar os valores contidos na tabela de saída acústica foram calculados de 

acordo com a Seção 6.4 da Norma de Apresentação de Saída e revelaram-se inferiores 

aos limites que afetariam os níveis de saída globais. Os valores imprecisos da medição 

foram determinados através de repetidas medições. 
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Tabela B.3. Incerteza e Precisão da Medição Acústica 

Parâmetro 
Incerteza  

(95% de confiança) 

Pr 16% 

Pr.3 16% 

Wo 32% 

Fc 2% 

PI I 32% 

PI I.3 32% 

 

B.3 Referências 

1. Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 1994. 

2. Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, NEMA 

UD2-1998. 

3. Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on 

Diagnostic Ultrasound Equipment, American Institute of Ultrasound in Medicine, 1998. 

4. Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, American 

Institute of Ultrasound in Medicine, 1998. 

5. Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound 

Systems and Transducers, FDA, 1997. 
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Anexo C – Especificações do 

Sistema Ulthera 
 

Dimensões Físicas 

Unidade de Controle 

Altura  15,3” (389 mm) 

Largura  16,5” (419 mm) 

Profundidade 13,0” (330 mm) 

Peso   22 lbs.  (10 kg) 

Peça de Mão e cabo, com Transdutor 

Altura   3,7” (94 mm) 

Largura   1,9” (48 mm) 

Profundidade  10,5” (267 mm) 

Peso   1,5 lbs. (0,7 kg) 

Comprimento do cabo 75” (1,9 m) 

Sistema (Unidade de Controle, Peça de Mão com Cabo – sem o Transdutor) 

Peso 23,5 lbs (10,7 kg) 

 

Monitor  

LCD TFT de 15”, com 1024 x 768 de resolução e tela tátil integrada. 

 

Ligações E/S 

USB 2.0, duas no painel frontal, uma no painel traseiro 
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Transdutores 

DS 7–3.0 7 MHz de frequência de tratamento, 3,0 mm de profundidade, (UT-1) 

DS 4–4.5 4 MHz de frequência de tratamento, 4,5 mm de profundidade, (UT-2)  

DS 7–4.5 7 MHz de frequência de tratamento, 4,5 mm de profundidade, (UT-3)  

 

Peça de Mão 

Peça de Mão Ulthera DeepSEE (UH-1) 

 

Acessórios incluídos 

Chave de Acesso do Utilizador do Sistema Ulthera (UK-1) 

 

Controles do Tratamento 

Energy (Energia), Spacing (Espaçamento), Length (Comprimento) 

See (Ver), Treat (Tratar), Stop (Parar) e Cancel (Cancelar)  

 

Parâmetros de Tratamento 

Profundidades de Tratamento: 3,0 mm a 4,5 mm 

Frequência de Tratamento: 4 MHz e 7 MHz nominal 

Energia de Tratamento: Inferior a 3 J 

 Potência de Tratamento: 75 W máximo a 4 MHz (Energia < 3 J) 

65 W máximo a 7 MHz (Energia < 3 J) 

Tempo de Tratamento: 0 a 150 ms, 1 ms de resolução (Energia < 3 J) 

Espaçamento TCP: 1 a 5 mm, padrão 1,5 mm, 0,1 mm de resolução 

Comprimento da Linha de Tratamento: 5 a 25 mm 
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Apresentação de Imagens 

Modos: Modo B 

Intervalo de Frequência de Ultrassons: 12-25 MHz 

Intervalo Dinâmico do Sistema: 110 dB no total 

Intervalo Dinâmico Apresentado Instantâneo: 53 dB 

Linhas de Leitura: 256, a 0,1 mm de espaçamento 

Campo de Visão Apresentado: 25,6 x 8 mm 

 

Ferramentas de Medição 

Medidores de distância, 0,1 mm de precisão e uma precisão de medição de ± 5%. 

 

Alimentação 

100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 3 A máximo 

Fusível: (2) 5 x 20 mm, 6,3 A de ação rápida, 250 V 

 

Requisitos Ambientais 

Ambiente de Funcionamento  

Local seco, só para utilização em ambiente interior. 

10 a 40 °C (50 a 104 °F), 30 a 95% de H.R. 

700 a 1060hPa (0,7 a 1,05 ATM) 

Expedição e Armazenamento, Sistema sem Transdutores 

-20 a 65 °C (-4 a 149 °F), 15 a 95% de H.R. 

500 a 1060 hPa (0,5 a 1,05 ATM) 

Expedição e Armazenamento, Transdutores 

Temperatura ambiente entre 15 a 30 °C (59 a 86 °F), 15 a 95% de H.R. 

Proteger do gelo 

500 a 1060 hPa (0,5 a 1,05 ATM) 
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Anexo D – Orientação em 
termos de CEM 

 
Cuidado: A EMI (Interferência Eletromagnética) por parte de outros sistemas 
eletrônicos pode causar a degradação da imagem dos ultrassons. O Sistema 
Ulthera foi concebido para cumprir os requisitos da norma IEC60601-1-2 
relativos à compatibilidade eletromagnética; no entanto, algum equipamento 
de informática pode, inadvertidamente, emitir fortes sinais de RF que causam 
interferências. Os dispositivos de comunicação de RF portáteis podem também 
afetar o Sistema Ulthera. Se a qualidade de imagem for degradada pela EMI, 
poderá ser necessário reposicionar ou reconfigurar o sistema. 

 

 

 
Aviso: A utilização de acessórios que não os especificados pode resultar num 
aumento de emissões ou numa diminuição da imunidade por parte deste sistema. 

 

 

Orientação e declaração do fabricante – emissões 
eletromagnéticas 

O Sistema Ulthera foi concebido para utilização no ambiente eletromagnético 

especificado em baixo. O utilizador deve certificar-se de que é utilizado em tal 

ambiente. 

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - orientações 

Emissões de RF  
(CISPR 11) 

Grupo 1 

O Sistema Ulthera utiliza energia de RF apenas para 
o seu funcionamento interno. Por conseguinte, as 
emissões de RF são muito reduzidas e é pouco provável 
que causem quaisquer interferências em equipamento 
eletrônico posicionado nas imediações do mesmo. 

Emissões de RF 
(CISPR 11) 

Classe A O Sistema Ulthera é adequado para utilização em todos 
os estabelecimentos, que não sejam domésticos e 
naqueles que estão diretamente ligados a redes públicas 
de fornecimento de energia de baixa tensão que 
abastecem edifícios utilizados para fins domésticos. 

Emissões harmônicas 
(IEC 61000-3-2) 

Classe A 

Flutuações de tensão 
(IEC 61000-3-3) 

Em conformi-
dade com 
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Aviso: O Sistema Ulthera não deve estar colocado de forma adjacente a, ou 
empilhado com, outro equipamento eletrônico. Se o sistema tiver de ser instalado 
próximo de outro equipamento, tanto o Sistema Ulthera como o equipamento 
situado nas imediações do mesmo devem ser observados para verificar o seu 
normal funcionamento nessa configuração. 

 

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética 

Teste de 
Imunidade 

Nível de teste 
IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético - 
Orientações 

Descarga 
eletrostática 
(ESD) 
IEC 6100-4-2 

±6 kV contacto 
±8 kV ar 

±6 kV contacto 
±8 kV ar 

Os pavimentos devem ser em 
madeira, betão ou azulejo.  
Se os pavimentos estiverem 
revestidos com material 
sintético, a umidade relativa 
deve ser de, pelo menos, 30%. 

Transiente elétrico 
rápido/rajada 
IEC 61000-4-4 

±2 kV para 
linhas de 
alimentação 
elétrica 
 
±1 kV para 
linhas de 
entrada/saída 

±2 kV para 
linhas de 
alimentação 
elétrica 
 
±1 kV para 
linhas de 
entrada/saída 

A qualidade da alimentação 
da rede elétrica deve ser a 
de um ambiente comercial 
ou hospitalar típico. 

Sobretensão 
IEC 61000-4-5 

±1 kV modo 
diferencial 
 
±2 kV modo 
comum 

±1 kV modo 
diferencial 
 
±2 kV modo 
comum 

A qualidade da alimentação 
da rede elétrica deve ser a 
de um ambiente comercial 
ou hospitalar típico. 

Falhas de tensão, 
interrupções 
breves e variações 
de tensão nas 
linhas de entrada 
de alimentação  
de energia  
IEC 61000-4-11 

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

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

A qualidade da alimentação 
da rede elétrica deve ser a 
de um ambiente comercial 
ou hospitalar típico. Se o 
utilizador do Sistema Ulthera 
necessitar de funcionamento 
contínuo durante os cortes 
de corrente elétrica, 
recomenda-se que o sistema 
Ulthera seja ligado a uma 
fonte de alimentação 
ininterrupta. 

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

3 A/m 3 A/m a  
50 e 60 Hz 

Os campos magnéticos 
de frequência energética 
devem estar dentro dos níveis 
normais de um típico ambiente 
comercial ou hospitalar. 

NOTA 1: Ur é a tensão da rede elétrica de CA antes da aplicação do nível de teste. 

NOTA 2: A interrupção do sistema pode resultar num reinício seguro classificado como incômodo. 
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Teste de 
Imunidade 

Nível de teste 
IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético – 
Orientações 

 Equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis não devem 
ser utilizados próximo de nenhum componente do sistema Ulthera, 
incluindo cabos, que não se encontrem dentro da distância de 
separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 

RF conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz a  
80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz a  
80 MHz 

Distância de separação 
recomendada: 
  

d =0,35 P 
 

d =0,35 P 
(80 MHz a 800 MHz) 
 

d =0,70 P 
(800 MHz a 2,5 GHz) 
em que P é o intervalo de 
potência de saída máxima do 
transmissor em watts (W) de 
acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância 
de separação recomendada 
em metros (m). 
As intensidades de campo 
dos transmissores de RF fixos, 
conforme determinado 
por uma pesquisa local 
eletromagnética,a deve 
ser inferior ao nível de 
conformidade em cada 
intervalo de frequência.b 
Pode ocorrer interferência nas 
proximidades de equipamento 
que contenha um transmissor. 

RF irradiada 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz a  
2,5 GHz 

3 V/m 
80 MHz a  
2,5 GHz 

NOTA 1: Aos 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alto. 

NOTA 2: Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas. 
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Nota: As intensidades de campos de transmissores fixos, tais como estações de base 
para telefones por rádio (celular/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amador, 
transmissão em AM e FM, e transmissões televisivas não podem ser teoricamente 
previstas com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos 
transmissores fixos de RF, dever-se-á considerar a possibilidade de efetuar um 
exame eletromagnético do local. Se a intensidade do campo medida no local, onde o 
sistema Ulthera  é utilizado, exceder o nível de conformidade de RF aplicável 
mencionado anteriormente, o sistema Ulthera deve ser observado para verificar o 
seu normal funcionamento. Se for observado um desempenho anormal, podem ser 
necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou reposicionar o sistema. 

 

 

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos 
de comunicações de RF móveis e portáteis e o sistema Ulthera. 

O Sistema Ulthera foi concebido para utilização num ambiente eletromagnético 

onde as perturbações de RF irradiadas são controladas. O utilizador do Sistema 

Ulthera
 
pode ajudar a evitar as interferências eletromagnéticas mantendo uma 

distância mínima entre os equipamentos de comunicações de RF portáteis e 

móveis (transmissores) e o sistema Ulthera
 
conforme recomendado abaixo, 

de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicações. 

 

Potência de 
saída nominal 
máxima do 
transmissor 
em W 

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmissor, metros 

150 kHz a 80 MHz 

d=1,17 P 

80 MHz a 800 MHz 

d=1,17 P 

800 MHz a 2,5 GHz 

d=2,33 P 

0,01 0,12 m 0,12 m 0,23 m 

0,1 0,37 m 0,37 m 0,74 m 

1 1,2 m 1,2 m 2,3 m 

10 3,7 m 3,7 m 7,4 m 

100 12 m 12 m 23 m 

Para os transmissores classificados com uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação 

recomendada em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que 
P é o intervalo de potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1: Aos 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequência mais alto. 

NOTA 2: Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexo de estruturas, objectos e pessoas. 

NOTA 3: Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campos devem ser inferiores 

a 10 V/m. 

 
 

 

 


