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LEIA ATENTAMENTE O USO PREVISTO E AS INSTRUÇÕES LEIA ATENTAMENTE O USO PREVISTO E AS INSTRUÇÕES 
DE SEGURANÇADE SEGURANÇA

PASSO 
1

O EXOPULSE Mollii Suit é um dispositivo médico assistivo individual utilizado para 
a estimulação elétrica transcutânea de baixa energia do corpo inteiro - 20 volts e 
20 Hz. É constituído de uma unidade de controle, uma jaqueta e uma calça com-
prida, com 58 eletrodos embutidos em contato direto com a pele. O traje pode 
ser usado por crianças e adultos, estando disponível nos tamanhos de 104 cm até 
5XL masculino e feminino. Ele é prescrito pelo profissional de saúde com base em 
uma avaliação clínica. O EXOPULSE Mollii Suit é usado para condições neurológicas 
como dor crônica, acidente vascular encefálico, esclerose múltipla, paralisia cere-
bral ou lesões da medula espinhal. Deve ser usado por 60 minutos a cada dois dias, 
exceto se especificado de outra forma pelo profissional de saúde, em casa ou em 
uma instituição médica. 

USO PREVISTOUSO PREVISTO
O EXOPULSE Mollii Suit é constituído pela unidade de controle EXOPULSE e as vesti-
mentas EXOPULSE (jaqueta e calça). 

Vestimentas corporais EXOPULSE (jaqueta e calça)
As vestimentas corporais EXOPULSE (jaqueta e calça) compõem um traje com ele-
trodos embutidos, fios condutores e conectores ligados a uma unidade de controle 
removível, cuja finalidade prevista é transmitir os impulsos elétricos da unidade de 
controle aos nervos relevantes e respectivos grupos musculares em todo o corpo. 

Unidade de controle EXOPULSE
A unidade de controle EXOPULSE é um dispositivo elétrico acionado a bateria 
recarregável, que envia impulsos elétricos de baixa energia através de conectores 
às vestimentas corporais EXOPULSE, as quais, por sua vez, transmitem os impulsos 
dos conectores aos nervos relevantes e respectivos grupos musculares em todo o 
corpo. 

 O uso previsto do EXOPULSE Mollii Suit é:
• Relaxamento de músculos espásticos
• Manutenção ou aumento da amplitude de movimento
• Ativação ou reeducação muscular
• Retardamento ou prevenção da atrofia por desuso
• Aumento da circulação sanguínea local
• Alívio de sintomas e manejo da dor crônica intratável
• Tratamento adjuvante da dor pós-cirúrgica

O EXOPULSE Mollii Suit destina-se ao uso em casa. 
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MODO DE AÇÃOMODO DE AÇÃO
O EXOPULSE Mollii Suit é usado para ativar músculos fracos ou relaxar músculos 
espásticos por meio de um mecanismo de reflexo fisiológico denominado inibição 
recíproca. Com o envio de um sinal elétrico ao músculo antagonista, o músculo 
espástico relaxa subsequentemente. O EXOPULSE Mollii Suit também é usado para 
o manejo da dor crônica através da estimulação seletiva das fibras nervosas que
conduzem estímulos sensoriais não dolorosos de uma certa região, para reduzir os
efeitos dos sinais dolorosos.

CONTRAINDICAÇÕESCONTRAINDICAÇÕES
Não use:
• se o utilizador tiver um equipamento ou dispositivo médico eletrônico implan-

tado que pode ser afetado por ímãs, como shunts, por exemplo;
• junto com equipamento eletrônico de suporte à vida ou equipamento de cirur-

gia de alta frequência;
• junto com equipamento de eletrocardiograma.

Existe o risco de o EXOPULSE Mollii Suit afetar a função dos tipos de equipamento 
acima mencionados.

A estimulação não deve ser aplicada: 
• sobre áreas inflamadas, infectadas ou inchadas ou sobre erupções da pele,

como flebite, tromboflebite, veias varicosas, etc.;
• sobre o pescoço ou a boca. Pode ocorrer um grave espasmo dos músculos da

laringe e faringe, cujas contrações podem ser fortes o bastante para fechar a
passagem do ar ou causar dificuldade respiratória;

• de forma transtorácica, visto que a introdução de corrente elétrica no coração
pode causar arritmias cardíacas;

• de forma transcerebral.

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA - Indica uma situação de risco que, se não evitada, pode resultar em - Indica uma situação de risco que, se não evitada, pode resultar em 
morte e lesões graves.morte e lesões graves.

O EXOPULSE Mollii Suit somente deve ser usado por uma pessoa que leu e 
entendeu completamente o manual do utilizador ou sob a supervisão dessa pessoa.

Não use o EXOPULSE Mollii sem antes consultar um médico em combinação com:
• doenças cardiovasculares ou outras condições associadas:
• malignidade (câncer)
• doenças infecciosas
• febre
• epilepsia



• doença de pele, erupções ou outros problemas cutâneos
• Uso simultâneo com outro dispositivo médico.
O uso simultâneo com as condições acima citadas pode expor o utilizador a um
risco desnecessário e, portanto, está sob a responsabilidade e risco do próprio
utilizador. Sempre consulte um médico.

O EXOPULSE Mollii Suit não deve ser usado ao dirigir, operar máquinas ou durante 
qualquer atividade em que as contrações musculares involuntárias possam colocar 
o utilizador em um risco desnecessário de lesões.

O EXOPULSE Mollii Suit não deve ser submetido à assistência técnica enquanto 
estiver sendo usado. 

Não modifique o EXOPULSE Mollii Suit sem a autorização do fabricante. 

Não use o EXOPULSE Mollii Suit em ambiente exterior, espaços úmidos, sob a luz 
solar direta nem com líquidos/materiais inflamáveis. Mantenha longe de ambientes 
empoeirados, úmidos e claros, a fim de evitar prejuízos ou danos ao EXOPULSE 
Mollii Suit.  
Não use o EXOPULSE Mollii Suit próximo a um equipamento de imagem por 

ressonância magnética. 

CUIDADO CUIDADO - Indica uma situação de risco que, se não evitada, pode resultar em - Indica uma situação de risco que, se não evitada, pode resultar em 
lesões leves ou moderadas.lesões leves ou moderadas.

Deve-se ter cuidado nas seguintes situações: 
• quando houver uma tendência a hemorragias devido ao trauma agudo de

fraturas, após intervenções cirúrgicas recentes em que a contração muscular
pode prejudicar o processo de cicatrização;

• sobre o útero gestante ou durante a menstruação; e
• sobre áreas da pele com perda da sensação normal.

O uso deste equipamento adjacente, sobreposto ou interconectado a outro 
equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em um funcionamento incorreto. 
Se tal uso for necessário, ambos os equipamentos devem ser observados para 
verificar se estão funcionando normalmente. 

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou 
fornecidos pelo fabricante do EXOPULSE Mollii Suit pode resultar no aumento das 
emissões eletromagnéticas ou na redução da imunidade eletromagnética deste 
equipamento e causar um funcionamento incorreto.

Equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis (incluindo telefones 
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celulares, computadores e periféricos, tais como cabos de antena e antenas 
externas) não devem ser usados a uma distância menor que 30 cm (12 polegadas) 
em relação a qualquer peça do equipamento, incluindo os cabos especificados 
pelo fabricante. Equipamentos terapêuticos que transmitem micro-ondas ou ondas 
curtas não devem ser usados a uma distância menor que 1 m (33 polegadas) em 
relação a qualquer peça do equipamento. Caso contrário, isso pode levar à redução 
do desempenho do equipamento.
Se você não for usar o EXOPULSE Mollii Suit por três semanas ou mais, remova 
todas as baterias recarregáveis para evitar o risco de vazamento e corrosão. 

Alguns pacientes podem apresentar irritação ou hipersensibilidade da pele 
devido à estimulação elétrica ou ao meio condutor elétrico. A irritação pode ser 
reduzida normalmente com o uso de um outro meio condutor ou posicionamento 
diferente do eletrodo. O posicionamento dos eletrodos e os ajustes de estimulação 
devem ser efetuados conforme a orientação do profissional que prescreveu o 
equipamento.

O EXOPULSE Mollii Suit deve ser usado exclusivamente pelo utilizador para o qual 
foi adaptado.

Na presença de crianças e animais de estimação, tome cuidado para evitar prejuízos 
ou danos ao EXOPULSE Mollii Suit.

Evite o contato com todas as substâncias e produtos químicos encontrados no 
ambiente doméstico, com exceção da água utilizada para lavar ou a loção corporal 
utilizada para hidratar a pele.

O respingo de líquidos no EXOPULSE Mollii Suit pode causar desconforto. Bebidas 
e líquidos devem ser evitados durante o uso. A vestimenta não deve ser usada se 
ela ou a unidade de controle estiver molhada ou úmida, devendo ser desligada 
imediatamente nesse caso.

Certifique-se de que os acoplamentos magnéticos estão posicionados 
corretamente (ver o PASSO 5.) 

Certifique-se de que o acoplamento magnético (na vestimenta e na unidade de 
controle) não entra em contato com dispositivos que podem ser destruídos por 
ímãs. 

Adornos, acessórios (em contato com a vestimenta) e roupas de baixo com fechos 
de metal não devem ser usados junto com o EXOPULSE Mollii Suit. 

Nunca insira objetos ou ferramentas sob a vestimenta.



Não use o EXOPULSE Mollii Suit se a unidade de controle apresentar marcas visíveis 
ou estiver danificada. Sempre verifique se o EXOPULSE Mollii Suit está intacto, seco 
e limpo antes de usá-lo e lave a vestimenta antes de usá-la pela primeira vez. 

Ao portar o EXOPULSE Mollii Suit, você pode suar e ter uma desidratação, 
principalmente em condições quentes e úmidas. Beba bastante líquidos para evitar 
a desidratação. 

Tome cuidado ao usar o EXOPULSE Mollii Suit. Tenha em mente que o equilíbrio, 
por exemplo, pode ser afetado. Não faça exercícios físicos difíceis ou pesados 
durante o uso do EXOPULSE Mollii Suit.
A eletroterapia pode deixar o utilizador cansado e sonolento. Se você se sentir 
cansado ou sonolento, não faça atividades que exijam concentração intensa.
Siga as instruções no PASSO 8 para limpar a vestimenta e os eletrodos.

O contato regular com os eletrodos pode irritar ou esfolar a pele. Portanto, é muito 
importante manter uma boa higiene e:
• assegurar que os eletrodos estejam limpos e bem aderidos à pele;
• lavar a pele todos os dias com água e sabão;
• hidratar a pele com uma loção para pele sem perfume;
• nunca usar o EXOPULSE Mollii Suit se a pele estiver seca, dolorida, irritada ou

ferida.

Os braços magnéticos da unidade de controle devem ser manuseados com cuidado 
e:
• não podem ser removidos com força, devendo, em vez disso, ser levantados,

um de cada vez, do respectivo acoplamento magnético;
• não podem estar torcidos quando conectados ao traje; e
• não podem ser dobrados em ângulos agudos, devendo, em vez disso, formar

curvas largas.

Os braços magnéticos devem ser verificados quanto ao desgaste uma vez por 
ano e substituídos, se apresentarem falhas. Além disso, em caso de componentes 
soltos e/ou perda e/ou diminuição do efeito, entre em contato com o seu parceiro 
EXONEURAL NETWORK AB local. A substituição pode ser efetuada somente por 
pessoal autorizado e será coberta pela garantia do produto, caso o produto tenha 
sido manuseado de acordo com as instruções contidas neste manual.

Não use baterias recarregáveis AAA zinco-carbono, pois não são muito duráveis e 
podem vazar ácido para o interior do dispositivo EXOPULSE Mollii Suit. 
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REAÇÕES ADVERSASREAÇÕES ADVERSAS
Há relatos de casos de irritação e queimaduras na pele subjacente aos eletrodos 
com o uso de estimuladores elétricos transcutâneos.

SUPORTE, ACIDENTES, LESÕES OU INCIDENTES SUPORTE, ACIDENTES, LESÕES OU INCIDENTES 
Contate a EXONEURAL NETWORK AB, caso ocorra um acidente, incidente ou 

lesão, ou se houver a indicação deste símbolo no visor: 

EXONEURAL NETWORK AB, Svärdvägen 11D, 182 33 Danderyd, Suécia
Telefone: +46 (0)8 410 277 01, e-mail: info@exopulse.com

Para assistência técnica e reparo, ou se você necessitar de ajuda com o EXOPUL-
SE Mollii Suit, contate o seu parceiro EXONEURAL NETWORK AB local. 

Em caso de um incidente grave, também notifique a autoridade competente. 
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Unidade de controle Unidade de controle 
EXOPULSE Mollii Suit for-EXOPULSE Mollii Suit for-
necida com um cinto*necida com um cinto*

* Observação: a jaqueta, calça e unidade de controle possuem números * Observação: a jaqueta, calça e unidade de controle possuem números 
de artigo exclusivos. de artigo exclusivos. .

Calça EXOPULSE Mollii Calça EXOPULSE Mollii 
Suit*Suit*

Jaqueta EXOPULSE Jaqueta EXOPULSE 
Mollii Suit*Mollii Suit*

2 sacos de lavagem2 sacos de lavagem

VERIFICAR SE O CONJUNTO ESTÁ COMPLETOVERIFICAR SE O CONJUNTO ESTÁ COMPLETO

Caixa protetora para unidade Caixa protetora para unidade 
de controle de controle 

PASSO 
2
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Podem ser usadas baterias alcalinas AAA.

ABRIR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS ABRIR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS 
Vire a unidade de controle com o visor para baixo. Afaste o cinto para expor a tam-

pa do compartimento das baterias. Com uma chave Phillips, solte os 4 parafusos na 
parte de trás da unidade de controle e remova a tampa traseira. 

PASSO 
3

MINI USB DEVE ESTAR VOLTADO PARA BAIXO

INSERIR AS BATERIAS INSERIR AS BATERIAS 
Insira 4 baterias AAA observando as polaridades indicadas em cada encaixe. Sem-
pre verifique se os polos + e – estão voltados para a direção correta, tendo como 
ponto de referência o mini USB, como indicado abaixo:
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Bateria cheia Bateria baixa. 
Substitua as baterias

Bateria semicheia 

VESTIR O TRAJEVESTIR O TRAJE

PREFIRA ROUPAS DE BAIXO ESTREITASPREFIRA ROUPAS DE BAIXO ESTREITAS
Hidrate a pele com uma loção sem perfume. Escolha uma roupa de baixo estreita 
para evitar que os eletrodos sejam cobertos por dentro da vestimenta. A roupa de 
baixo deve ser ajustada, caso esteja obstruindo os eletrodos.

PASSO 
4

FECHAR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS BATERIASFECHAR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS BATERIAS
Verifique se não esqueceu algum parafuso ou item externo antes de recolocar a 
tampa do compartimento das baterias nas direções indicadas no encaixe. Aparafu-
se a tampa firmemente com a chave Philips.

VERIFICAR O NÍVEL DAS BATERIASVERIFICAR O NÍVEL DAS BATERIAS
Ligue a unidade de controle pressionando o botão ON. Verifique o nível das bate-
rias:   
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ABRA TODOS OS ZÍPERES DA CALÇA ANTES DE VESTIRABRA TODOS OS ZÍPERES DA CALÇA ANTES DE VESTIR

VISTA A CALÇA VISTA A CALÇA 

AJUSTE O POSICIONAMENTO NA PATELA AJUSTE O POSICIONAMENTO NA PATELA 
A costura deve estar acima do joelho. 

FECHE OS ZÍPERES DA CALÇAFECHE OS ZÍPERES DA CALÇA

VERIFIQUE SE OS ELETRODOS ESTÃO EM CONTATO COM A PELEVERIFIQUE SE OS ELETRODOS ESTÃO EM CONTATO COM A PELE
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ABRA TODOS OS ZÍPERES DA JAQUETAABRA TODOS OS ZÍPERES DA JAQUETA

VISTA A JAQUETAVISTA A JAQUETA

COLOQUE A JAQUETA POR CIMA DA CALÇACOLOQUE A JAQUETA POR CIMA DA CALÇA
A jaqueta deve estar para fora da calça. Prenda a jaqueta à calça com os botões. A jaqueta deve estar para fora da calça. Prenda a jaqueta à calça com os botões. 

FECHE OS ZÍPERES DA JAQUETAFECHE OS ZÍPERES DA JAQUETA

AJUSTE O POSICIONAMENTO NOS ANTEBRAÇOSAJUSTE O POSICIONAMENTO NOS ANTEBRAÇOS

Os zíperes devem estar no lado externo do antebraço e formar uma linha reta entre Os zíperes devem estar no lado externo do antebraço e formar uma linha reta entre 
a articulação do cotovelo e o dedo mínimo, como indicado abaixo:a articulação do cotovelo e o dedo mínimo, como indicado abaixo:
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INSTALAR A UNIDADE DE CONTROLE INSTALAR A UNIDADE DE CONTROLE 

POSICIONAR A UNIDADE DE CONTROLEPOSICIONAR A UNIDADE DE CONTROLE
Coloque a unidade de controle sobre o abdômen, acima da linha do quadril e abai-Coloque a unidade de controle sobre o abdômen, acima da linha do quadril e abai-
xo da linha da cintura, com o visor virado para a frente, como indicado abaixo: xo da linha da cintura, com o visor virado para a frente, como indicado abaixo: 

PRENDER O CINTO EM TORNO DA CINTURA PRENDER O CINTO EM TORNO DA CINTURA 
Feche o cinto encaixando as duas peças com um movimento vertical. Feche o cinto encaixando as duas peças com um movimento vertical. 

AJUSTAR O COMPRIMENTO DO CINTOAJUSTAR O COMPRIMENTO DO CINTO

PASSO 
5
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VERIFICAR SE A UNIDADE DE CONTROLE AINDA ESTÁ LIGADAVERIFICAR SE A UNIDADE DE CONTROLE AINDA ESTÁ LIGADA
Verifique se a unidade de controle ainda está ligada. Se não estiver, pressione o Verifique se a unidade de controle ainda está ligada. Se não estiver, pressione o 
botão ON.botão ON.

CONECTAR OS BRAÇOS MAGNÉTICOS COM CUIDADOCONECTAR OS BRAÇOS MAGNÉTICOS COM CUIDADO
Coloque o braço magnético superior esquerdo cuidadosamente sobre o conector 
superior esquerdo. Se perceber uma repulsão magnética, isso significa que você 
está colocando o braço magnético incorreto.  Em seguida, coloque o braço magné-
tico superior direito sobre o conector magnético superior direito e o braço mag-
nético inferior esquerdo sobre o conector inferior esquerdo e, por último, o braço 
magnético inferior direito sobre o conector inferior direito.  

Certifique-se de que cada braço magnético está posicionado corretamente em 
cada conector, como indicado abaixo. 
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Posições incorretas:

Posição correta:
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INICIAR UMA SESSÃO DE 60 MINUTOS COM O EXOPULSE INICIAR UMA SESSÃO DE 60 MINUTOS COM O EXOPULSE 
MOLLII SUIT MOLLII SUIT 

INICIAR UMA SESSÃO DE 60 MINUTOSINICIAR UMA SESSÃO DE 60 MINUTOS
Pressione o botão PLAY/PAUSE uma vez.Pressione o botão PLAY/PAUSE uma vez.

O visor indica PLAY e o tempo restante em contagem regressiva de 60 minutos.O visor indica PLAY e o tempo restante em contagem regressiva de 60 minutos.

Se necessário: faça uma pausa pressionando PLAY/PAUSE uma vez. O visor indica Se necessário: faça uma pausa pressionando PLAY/PAUSE uma vez. O visor indica 
então: então: 

Pressione PLAY/PAUSE novamente para continuar a sessão. Pressione PLAY/PAUSE novamente para continuar a sessão. 

DURANTE O USODURANTE O USO
Enquanto estiver usando o EXOPULSE Mollii Suit, você pode andar, fazer exercícios Enquanto estiver usando o EXOPULSE Mollii Suit, você pode andar, fazer exercícios 
ou ficar quieto. Ao andar, verifique se os braços magnéticos estão na posição corre-ou ficar quieto. Ao andar, verifique se os braços magnéticos estão na posição corre-
ta. Se não estiverem, recoloque-os na posição certa. ta. Se não estiverem, recoloque-os na posição certa. 

O EXOPULSE Mollii Suit não deve ser submetido à assistência técnica enquanto 
estiver sendo usado. 

TERMINAR A SESSÃO COM O MOLLII  TERMINAR A SESSÃO COM O MOLLII  

DESLIGAR A UNIDADE DE CONTROLE E REMOVÊ-LADESLIGAR A UNIDADE DE CONTROLE E REMOVÊ-LA
Desligue a unidade de controle pressionando o botão ON/OFF. Remova a unidade Desligue a unidade de controle pressionando o botão ON/OFF. Remova a unidade 
de controle com cuidado, um acoplamento magnético de cada vez, sem puxar de controle com cuidado, um acoplamento magnético de cada vez, sem puxar 
nem torcer os braços magnéticos. Sempre guarde a unidade de controle na caixa nem torcer os braços magnéticos. Sempre guarde a unidade de controle na caixa 
protetora.protetora.

ABRIR OS ZÍPERES E DESPIRABRIR OS ZÍPERES E DESPIR

PASSO 
6

PASSO 
7



19

LIMPEZA PERIÓDICA LIMPEZA PERIÓDICA 
Lave a vestimenta em água fria ou limpe os eletrodos com um pano úmido. Limpe 
a unidade de controle, braços magnéticos e conectores ao menos uma vez a cada 
dois meses com um pano levemente umedecido, sem usar detergente. Não mergu-Não mergu-
lhe a unidade de controle em água.lhe a unidade de controle em água.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEMINSTRUÇÕES DE LAVAGEM
A vestimenta pode ser lavada à mão ou na máquina a 40°C/104°F, usando um 
programa para roupas delicadas sem amaciantes. Lave regularmente (ao menos 
uma vez a cada dois meses) para manter o tecido e eletrodos limpos. A unidade 
de controle tem de ser desconectada do traje antes de lavar. Lave as vestimentas 
separadamente nos dois sacos de lavagem fornecidos. Não coloque na secadora 
nem passe a ferro. 

FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO
O EXOPULSE Mollii Suit deve ser operado em interiores sob as seguintes condições:

•• Temperatura de Temperatura de 5 a 42°C
• Umidade: 15% a 90% de umidade relativa
• Altitude:ltitude:  1.060 hPa a 700 hPa (10.000 a -1250 pés)
• Evite ambientes empoeirados, úmidos e claros

Se o EXOPULSE Mollii Suit foi exposto a temperaturas mais altas ou mais baixas que 
a temperatura operacional, deixe o dispositivo esquentar/esfriar ao menos uma 
hora antes de usá-lo.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOTRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Temperatura: -25 a 70°C 
Umidade: 15% a 90% de umidade relativa

Guarde a unidade de controle do EXOPULSE Mollii Suit na caixa protetora

GARANTIA E PERÍODO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAGARANTIA E PERÍODO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A unidade de controle EXOPULSE tem uma garantia de 2 anos de uso regular 
conforme a condição determinada neste manual.
As vestimentas corporais EXOPULSE têm uma garantia de conservação de 25 
lavagens à máquina ou de 2 anos de uso regular conforme a condição determinada 
neste manual. 
O uso excessivo ou além desse prazo, ou fora das condições determinadas, não é 
coberto pela garantia da EXONEURAL NETWORK AB. 
O período de assistência técnica para o EXOPULSE Mollii Suit é de 4 anos. 

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LIMPEZA, ARMAZENAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PASSO 

8



DESCARTEDESCARTE
Retorne o EXOPULSE Mollii Suit à EXONEURAL NETWORK AB para o descarte. 
Descarte as baterias usadas de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE.

20
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2. Seção de resolução de problemas

Problema Causas possíveis Solução

Nada aparece no 
visor

Baterias fracas
OU
inseridas incorretamente 

Substitua as baterias
OU
Veja as instruções na seção 1, 
PASSO 3

Visor mostra o 
símbolo

A unidade de controle não 
está programada

Contate a EXONEURAL NE-
TWORK AB ou seu revendedor 
local

Alteração súbita da 
sensação
OU
Desvio/redução da 
sensação durante 
o uso

Posição incorreta dos 
braços magnéticos nos 
conectores
OU
Eletrodos não estão bem 
aderidos à pele

Verifique o nível da bateria 
recarregável e a instalação da 
unidade de controle e ajuste o 
traje de acordo com as instru-
ções na seção 1, PASSOS 4 e 5. 

A pele está 
avermelhada ou 
irritada

Pele seca ou eletrodos não 
estão bem aderidos à pele

Limpe e hidrate a pele regu-
larmente. Verifique também a 
instalação da unidade de con-
trole e ajuste o traje de acordo 
com as instruções na seção 1, 
PASSOS 4 e 5. 
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3. Notificação de falhas e acidentes
Contate imediatamente a EXONEURAL NETWORK AB, caso ocorra um acidente, 
incidente ou lesão. O equipamento com defeito não pode ser usado. 

Contate imediatamente:

EXONEURAL NETWORK AB
Svärdvägen 11D
182 33 Danderyd
Suécia
Número de telefone: +46 (0)8 410 277 01
E-mail: info@exopulse.com
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4. Sobre a estimulação elétrica de nervos e
músculos
O EXOPULSE Mollii Suit gera impulsos de 2 mA (em 0-10.000 ohms) com os seguin-
tes parâmetros:

• Largura de impulso: variável entre 25 e 170 µs
• Duração do período: 50 ms
• Amplitude máxima: 20 V

Todo EXOPULSE Mollii Suit é customizado sob prescrição. Em função do diagnósti-
co e do exame manual do paciente, o profissional prescritor determina os músculos 
que deverão ser estimulados e a configuração de parâmetros de impulso. O utili-
zador não pode alterar as configurações de parâmetro e/ou os músculos a serem 
estimulados.

A cada início e continuação a partir do modo de pausa, a largura de impulso é 
aumentada em até 5 µs a cada 5 segundos a partir de 25 µs, até que a largura de 
impulso predefinida seja alcançada. 

  

 

 

 

Tempo

Duração do período

Largura de im-
pulso

Amplitude

Impulso alto Impulso baixo Impulso alto
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5. Descrição técnica
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICAESTIMULAÇÃO ELÉTRICA
O EXOPULSE Mollii Suit é um traje de corpo inteiro multicanal com uma estimula-
ção elétrica de baixa energia - 20 volts e 20 Hz. É constituído de uma unidade de 
controle, uma jaqueta e uma calça, com 58 eletrodos embutidos em contato direto 
com a pele e pré-posicionados para estimular 40 grupos de músculos principais. 

TAMANHOSTAMANHOS
O traje está disponível em 37 tamanhos de 104 cm até 5XL masculino e feminino. 

PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLEPROGRAMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE
Um profissional médico treinado programa previamente os nervos/músculos que 
devem ser estimulados, com base na avaliação clínica do utilizador. O programa de 
estimulação é, portanto, específico para cada utilizador. O operador ou o utilizador 
podem iniciar/pausar/parar a sessão pré-programada, mas não podem alterar os 
nervos/músculos a serem estimulados e a respectiva intensidade aplicada.

PEÇAS APLICADASPEÇAS APLICADAS
O traje corporal EXOPULSE Mollii Suit é uma peça aplicada do tipo BF. A unidade de 
controle do EXOPULSE Mollii Suit é uma peça acessível.

PRAZO DE VALIDADEPRAZO DE VALIDADE
O prazo de validade da vestimenta é de 2 anos e o prazo de validade da unidade de 
controle, 3 anos.

MATERIAIS
Os materiais usados no EXOPULSE Mollii Suit são biocompatíveis e foram testados 
de acordo com a ISO 10993-1 quanto a carcinógenos, sensibilidade e irritação.
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A unidade de controle EXOPULSE Mollii possui o rótulo CE, estando, portanto, em 
conformidade com a diretriz relativa a dispositivos médicos (MDD 93/42/CEE). 

As vestimentas corporais EXOPULSE possuem o rótulo CE, estando, portanto, em 
conformidade com o regulamento (UE) 2017/745.

Com o intuito de cumprir os requisitos, a EXONEURAL NETWORK AB optou 
voluntariamente pela conformidade com as normas 

EN ISO 14971 
IEC 60601-1 
ISO 10993-1
ISO 13485 
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-1-6
IEC 60601-1-11
IEC 60529 (IP22) 
IEC 62304 
ISTA 2A

6. Tabela de dados e normas
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Teste de emissões Nível de teste IEC 60601-1-2 Conformidade

Emissões RF 
CISPR 11

Grupo 1, classe B Grupo 1, classe B

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601-1-2 Conformidade

Descarga eletrostática 
(ESD) IEC 61000-4-2

+/- 8 kV no contato
+/- 15 kV no ar

+/- 8 kV no contato
+/- 15 kV no ar

RF conduzida IEC 
61000-4-6

3V rms 150kHz - 80 MHz, 80% 
de modulação em amplitude a 1 
kHz e 6 Vrms para frequências 
ISM entre 150kHz-80MHz, e 6 
Vrms para freq. radioamadora

3V rms 150kHz - 80 MHz, 80% 
de modulação em amplitude a 1 
kHz e 6 Vrms para frequências 
ISM entre 150kHz-80MHz, e 6 
Vrms para freq. radioamadora

RF irradiada IEC 
61000-4-3

10 V/m
80MHz a 2,7GHz

10 V/m
80MHz a 2,7GHz

RF irradiada IEC 
61000-4-3 
Tabela 9 Frequências 
sem fio

80-2700MHz :3 V/m comum,
10V/m ambiente doméstico de
cuidado à saúde, 80% AM, 1 kHz
385MHz :27 V/m, PM,18Hz
450MHz :28 V/m, FM+/-5kHz 1
kHz sinus
710, 745, 780MHz :9 V/m, PM,
217 Hz
810, 870, 930MHz :28 V/m, PM,
18Hz
1720, 1845, 1970MHz :28 V/m,
PM, 217 Hz
2450MHz :28 V/m, PM, 217 Hz
5240, 5500, 5785MHz :9 V/m,
PM, 217 Hz

80-2700MHz :3 V/m comum,
10V/m ambiente doméstico de
cuidado à saúde, 80% AM, 1
kHz
385MHz :27 V/m, PM,18Hz
450MHz :28 V/m, FM+/-5kHz
1 kHz sinus
710, 745, 780MHz :9 V/m, PM,
217 Hz
810, 870, 930MHz :28 V/m, PM,
18Hz
1720, 1845, 1970MHz :28 V/m,
PM, 217 Hz
2450MHz :28 V/m, PM, 217 Hz
5240, 5500, 5785MHz :9 V/m,
PM, 217 Hz
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7. Símbolos
Botão: ON/OFF. 
Liga e desliga a unidade de controle 

Unidade de controle EXOPULSE: 
declaração de conformidade de 
acordo com a diretriz do Conselho 
93/42/CEE relativa a dispositivos 
médicos. 0413 é o número de 
identificação do organismo 
notificado.

Botão: PLAY/PAUSE Vestimentas corporais EXOPULSE: 
declaração de conformidade de 
acordo com o regulamento (UE) 
2017/745.

Visor: se este símbolo estiver visível 
no visor, a unidade de controle está 
no modo PLAY

Símbolo: lavagem na máquina a 
40° C, programa suave. Não use 
amaciantes

Visor: se este símbolo estiver visível 
no visor, a unidade de controle está 
no modo PAUSE

Seque em superfície plana

Visor: produto com defeito – não 
use o produto! 
Contate a EXONEURAL 
NETWORK AB, se este símbolo 
estiver indicado no visor

Não lave a seco

Visor: indicador da bateria
Bateria cheia

Não coloque na secadora

Visor: indicador da bateria
Bateria baixa. Substitua as baterias

Não passe a ferro

Este produto é rotulado de acordo 
com a diretriz UE 2002/96/CE 
(WEEE). O símbolo significa que 
o produto não deve ser descartado 
no lixo doméstico, mas sim em 
local destinado à recuperação e 
reúso resíduos eletroeletrônicos e 
elétricos. 

Não use alvejantes

Peças aplicadas tipo BF. Não torça ao secar

Leia o manual do utilizador 
completamente antes de utilizar o 
EXOPULSE Mollii Suit 

Advertência

Leia o manual do utilizador 
complemente antes de utilizar o 
EXOPULSE Mollii Suit

Quantidade

0413
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Faixa de temperatura Número da peça de catálogo/
novo pedido

Frágil Data de fabricação 
AAAA-MM-DD

Mantenha seco Número de série

Fabricante Proteção contra penetração 
À prova de gotejamento 

Faixa de altitude/pressão

Faixa de umidade relativa Não use o dispositivo se a 
embalagem estiver danificada

Dispositivo não compatível com 
MRI

Dispositivo médico

Bateria, geral

Identificação única do dispo-
sitivo









EXONEURAL NETWORK AB 
Svärdvägen 11D 
182 33 Danderyd 

SUÉCIA
Telefone: +46 (0)8 410 277 01

www.exopulse.com
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