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Ultrazvukové hlavice 17 Velká ultrazvuková hlavice, 5 cm² 
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Připojovací zdířky 
 

5 Zdířka pro ultrazvukovou hlavici 0,8/2,4 MHz  
6 Zdířka pro pacientský kabel, kanál II 
7 Přípojka síťového kabelu  
8 Zdířka pro pacientský kabel, kanál I  
9 Zdířka pro ultrazvukovou hlavici 0,8/2,4 MHz  
10 Typový štítek 
11 Přípojka USB 
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Zobrazení na displeji 12 Stavový řádek  
13 Ikony na obrazovce  
14 Ikony v navigační liště 
15 Ikony ve stavové liště 
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Navigační lišta / 
stavový řádek 
Popis 
funkcí 

(A) Začátek Přejde o jednu stránku zpět nebo na úvodní obrazovku. 
(B) Terapie Zobrazuje režim terapie. 
(C) Paměť Přepne do oblasti paměti. 
(D) Programy Přepne obrazovku na výběr terapie. 
(E) Oblíbené Přepne do seznamu oblíbených položek. 
(F) Protokoly Přepne do nabídky protokolů. 
(G) Uložit Přepne do oblasti paměti a uloží program. 
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 Vysvětlení symbolů   
 

   
 

 
V návodu k obsluze tento symbol označuje varování. 

  

Pozor! V návodu k obsluze tento symbol označuje upozornění na možné věcné škody. 
  

 
Příložná část, typ BF 

  

 
Elektronický návod k použití je dostupný v závislosti na verzi. 

  

 
Řiďte se návodem k použití. 

  

 
Sériové číslo 

  

 
Číslo výrobku 

  

 
Výrobce 

  

 
Datum výroby 

  

 
Tímto symbolem jsou označena nebezpečná místa na přístroji. 

  

 
Intervalový provoz 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 

  

 
Připojovací zdířka USB 

  

 Parametry přístupných pojistek 
  

 

 
 

Zdířka pro ultrazvukovou hlavici  

  

 
 

Zdířka pro pacientský kabel 

  

 

Likvidace elektrických a elektronických přístrojů a použitých 
baterií a akumulátorů. Produkty, které jsou označeny tímto symbolem, 
se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. 
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Platí pro přístroj PhySys. 
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aby k němu měly obsluhující osoby kdykoli přístup.  
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 Elektroterapie se využívá v oblasti léčby poruch prokrvení, 
při analgezii, zlepšování trofiky, snižování a zvyšování svalového napětí. 
Dalšími oblastmi použití jsou muskuloskeletální onemocnění,  
rehabilitace a léčba ran. 
Dále lze elektroterapii využít k diagnostice ochrnutí. 
 
Empirické hodnoty z praxe ukazují, že léčba může mít pozitivní účinky na řešení následujících 
zdravotních problémů: 

 
• funkční poruchy prokrvení, 
• angiopatie při diabetu mellitu, 
• angioneuropatie (m. Raynaud), 
• akrocyanóza, 
• žilní onemocnění, 
• chronická žilní nedostatečnost, 
• reflexní sympatická dystrofie, 
• Sudeckův syndrom (stadium II), 
• lymfedém, 
• léčba lícního nervu (předběžná), 
• chronické napětí svalstva, 
• onemocnění periferních kloubů (chronické), 
• radikulární syndromy u onemocnění páteře 

(subakutní a chronické), 
• ruptury vazů, 
• tendovaginitida, 
• burzitida, 

  
 • distorze, kontuze, vymknutí svalů, šlach, kloubů a kostí, 

• rozsáhlé myalgie, 
• polyartralgie, 
• zánětlivá onemocnění kloubů, 
• chronická polyartritida (revmatoidní artritida), 

léčba mimo akutní období, 
• difúzní bolesti při periartropatii, artróze, Bechtěrevově nemoci, 
• tendinitida, tendovaginitida, 
• lokální a pseudoradikulární onemocnění páteře, 
• kořenová léze, 
• operace plotének, 
• chronická zánětlivá onemocnění páteře, 
• chronické bolestivé stavy, fibromyalgie, 
• pelvipatie (tzv. adnexitida), 
• pelvipatie (tzv. prostatitida), 
• neuralgie, 
• neuritida, 
• polyneuropatie, 
• radikulární syndromy, 
• syndromy komprese nervů, 
• alodynie, 
• kauzalgie, 

  



 Oblasti použití / kontraindikace 
 
1.1 Oblasti použití elektroterapie 1  

 

 
 Strana 2  

 

 • venózní vředy, 
• neurotrofické vředy, 
• dekubitní vředy, 
• pomalé hojení ran, 
• osteoporóza, 
• prodloužené hojení zlomenin, 
• ruptury vazů, 

  
 • svalová slabost, 

• porucha inervace příčně pruhovaného svalstva, 
• absence svalového vnímání, 

  
 • přetížení svalstva, 

• bolestivé natažení svalu, 
• myofasciální bolestivé syndromy, 
• ruptury šlach a svalů, 
• kontraktury, 

  
 • periartropatie a úponové bolesti (akutní, subakutní), 

• periartropatie a úponové bolesti (chronické), 
• onemocnění periferních kloubů (akutní, subakutní), 
• posttraumatické klinické obrazy (hematomy, edémy), 
• nadměrné pocení rukou a nohou 

(hyperhidrosis palmarum et plantarum), 
• vadné držení těla a funkce páteře, získané: 

poúrazové, pozánětlivé, degenerativní, 
• vadné držení těla a funkce páteře v dětském věku a dospívání, 
• fraktury páteře, spondylodézy, 
• operace kloubů, artroskopie, artrotomie, 
• vrozené deformace a anomálie nebo nesprávná poloha podpůrného aparátu a pohybových 

orgánů, léčené v dětském věku, 
• inkontinence stolice, 
• inkontinence moči, 
• poruchy motility střev, 
• chronická obstipace, 
• sekundární lymfedém a městnání lymfy, 
• pelvipatie, 
• polyneuropatie, 
• onemocnění předních rohů míšních, 
• periferní obrny, parézy plexu, 
• nelokální, generalizovaná onemocnění páteře, 
• spasticita, 
• spastické obrny, 
• chabé obrny, 
• psoriáza. 
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Všeobecné  
kontraindikace: 

• bolestivé symptomy nejasného původu,  
• akutní záněty (lokální, systémové), 
• kardiovaskulární onemocnění či podezření na něj, 
• epilepsie či podezření na ni, 
• arteriální okluze od stadia IIb podle Fontaina, 
• hnisavé procesy, 
• horečka, 
• všeobecné infekce, 
• maligní a benigní nádory, 
• tromboflebitida, 
• hluboká žilní trombóza, 
• kardiostimulátor a jiná implantovaná elektronická zařízení, 
• transkardiální perfuze, 
• kovové implantáty v ošetřované oblasti při použití galvanických či unipolárních proudů 

s délkou impulzů více než 1 ms, 
• psychózy, 
• při omezené citlivosti kůže,  
• použití na otevřených ranách nebo v jejich blízkosti, aplikace na fraktury. 

  
Co je dále potřeba 
zohlednit při terapii 
TENS: 

• kauzálně léčitelné bolesti, 
• převážně psychogenní bolesti (terapie TENS je neúčinná), 
• centrální bolestivé syndromy, např. talamický syndrom. 

  
Další kontraindikace, 
které je třeba zohlednit 

Ošetření svalů rázovými skupinovými impulzy (proudy s undulací) v těchto případech: 
• bezvědomí, poruchy vědomí, 
• reflexní útlum (např. při frakturách), 
• zánět svalů, 
• mimické svalstvo obličeje, 
• pokud elektrostimulační terapie způsobuje stálou bolest, 
• kojenci, malé děti, 
• pokud se spasticita zhoršuje, 
• těhotenství. 

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí: 
• při tendenci ke krvácení po akutním úrazu nebo fraktuře; 
• po chirurgických zákrocích, kdy může svalová kontrakce narušit proces hojení. 

  
Preventivní opatření pro 
určité formy proudů 

Diadynamický proud, Träbertův proud 
• Je nezbytná pečlivá technika elektrod, aby se zabránilo možnému poškození kůže 

v důsledku vysokého podílu galvanické složky diadynamických proudů.  
• Opatrné dávkování při poruchách čití. 
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Ultrazvuková terapie se využívá v oblastech ortopedie, chirurgie, traumatologie 
a revmatologie.  
 
Empirické hodnoty z praxe ukazují, že léčba může mít pozitivní účinky na řešení následujících 
zdravotních problémů: 

 
• vertebrogenní algické syndromy, např. cervikální syndrom, 
• ankylozující spondylitida (pouze mimo akutní období), 
• onemocnění kloubů, 
• revmatoidní artritida (pokud je indikována léčba teplem), 
• artróza, 
• periartropatie, 
• epikondylitida, 
• tendinitida, periostóza, patní ostruha, 
• achillodynie, 
• jizvy, kontraktury, Dupuytrenova kontraktura, 
• poúrazové obtíže, 
• fraktury (zejména při pomalé tvorbě kostního svalku), 

  
 • asthma bronchiale, 

• rinopatie, 
• přetrvávající potíže krční páteře po hyperextenzi s opakovanými blokádami, 
• bolesti hlavy, 
• bolesti uší, 
• postherpetická neuralgie, 
• funkční poruchy žaludku a dvanáctníku, 
• pelvipatie, 
• funkční obtíže v oblasti malé pánve. 
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Všeobecné 
kontraindikace: 

• bolestivé symptomy nejasného původu, 
• onemocnění, při nichž se nesmí aplikovat teplo, například akutní zánětlivá onemocnění, 
• onemocnění, při nichž jsou kontraindikovány mechanické vlivy, například hluboká žilní 

trombóza, 
• omezený průtok krve,  
• podezření na kardiovaskulární onemocnění, 
• hemoragická diatéza, 
• krční páteř ošetřujte ultrazvukem pouze do úrovně C3, 
• ultrazvukové ošetření parenchymatózních orgánů nebo orgánů citlivých na teplo (varlata, 

oči, gravidní děloha, játra, ledviny atd.), 
• oblasti kůže pod anestezií, 
• poruchy vnímání teploty, 
• po ošetření ionizujícím zářením, 
• epifyzární štěrbiny, 
• nádory, 
• elektronické kardiostimulátory, 
• použití na otevřených ranách nebo v jejich blízkosti, 
• omezené reflexy nebo citlivost na bolest, 
• použití v oblasti břicha, pánve nebo beder v období těhotenství nebo při podezření na 

těhotenství. 
 
 
Kovové implantáty a endoprotézy 
 
V současnosti již nejsou žádné námitky proti dynamickému ošetření ultrazvukem při nízkých 
hodnotách. 
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Vedlejší účinky 
elektroterapie 

Při použití k určenému účelu nejsou známy žádné vedlejší účinky. 

  
Vedlejší účinky 
ultrazvukové terapie 

Při použití k určenému účelu nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
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Pozor! Před použitím přístroje u pacienta by se měl uživatel seznámit s návodem k použití, popř. 
s jednotlivými metodami ošetření, jakož i s oblastmi použití, kontraindikacemi, výstražnými 
pokyny a pokyny k použití.  

  
Pozor! V závislosti na verzi je v přístroji PhySys dostupný elektronický návod k použití. 

Pokud je v přístroji k dispozici elektronický návod k použití, není již k přístroji přiložen návod 
k použití v papírové podobě. Návod si můžete stáhnout na webových stránkách společnosti 
Zimmer www.zimmer.de/eIFU. 
Návod k použití v papírové podobě si můžete vyžádat od výrobce, který vám jej do 7 dnů zašle 
poštou. 

  
Pozor! Návod k použití uchovávejte vždy v blízkosti přístroje, aby k němu měly kdykoli přístup osoby 

pověřené jeho obsluhou. 
  
Pozor! Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před každým prováděním údržby 

a čištění vždy odpojen od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. 
  
Pozor! Před použitím zajistěte, aby se přístroj zapojoval vždy do předpisové elektrické zásuvky 

s ochranným kontaktem (elektrická instalace podle normy DIN VDE 0100, část 710). Přístroj se 
smí používat výhradně s přiloženým síťovým kabelem. Síťový kabel chraňte před 
mechanickým přetížením. 

  
Pozor! Magnetická a elektrická pole mohou ovlivňovat funkčnost přístroje. Nepoužívejte proto přístroj 

v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická pole (rentgenové přístroje, 
diatermická zařízení, přístroje pro magnetickou rezonanci). Udržujte několikametrovou 
bezpečnostní vzdálenost. 

  
Pozor! Přístroj není vhodný pro použití v oblastech s výbušným, hořlavým nebo vznětlivým prostředím. 
  
Pozor! Umístěte přístroj tak, aby bylo možné kdykoli přístroj okamžitě vytáhnout z elektrické zásuvky 

a tím jej odpojit od zdroje napájení. Přístroj před použitím zkontrolujte. Pokud zjistíte 
poškození, nepoužívejte jej. 

  
Pozor! Smí se používat pouze příslušenství od společnosti Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  
Pozor! Přístroj může způsobit poruchy funkce nebo může narušovat provoz přístrojů v blízkém okolí. 

Může být nutné provést vhodná nápravná opatření, například přístroj přemístit nebo změnit 
jeho polohu, případně nainstalovat vhodné odstínění. 

  
Pozor! V průběhu celé životnosti produktu se na přístroji ani na lékařském systému nesmí provádět 

žádné změny. 
  
Pozor! Celý zdravotnický produkt je vhodný k použití v blízkosti pacienta. 
  
Pozor! K bezpečnému odpojení přístroje od napájecí sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky na 

pouzdře přístroje nebo ze zásuvky ve zdi. 
  
Pozor! Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů (topení, horké rašelinové produkty, sauna 

apod.) a mezi přístrojem a stěnou ponechte alespoň 50 cm místa (aby bylo možné zajistit 
přívod léčebných produktů a studeného vzduchu). 
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Pozor! Umístění elektrod a výběr parametrů léčby by se měl vždy řídit specifikacemi pro daný typ 
léčby. 

  
Pozor! Pro proudy, u nichž hrozí spáleniny způsobené chemikáliemi (např. galvanický proud, 

diadynamické proudy, proudy s galvanickou složkou) činí maximální doporučená hustota 
proudu 2 mA eff/cm² povrchu elektrody.  

  
Pozor! Pokud překročí hustota proudu hodnotu 2 mA eff/cm², musí uživatel dbát zvýšené opatrnosti.  

  
Pozor! Při používání různých elektrod mějte na paměti, že při menší ploše elektrod se dosahuje vyšší 

hustoty proudu. 
  

Pozor! Ošetření stimulačním proudem se nesmí provádět: 
• na hlavě nebo napříč hlavou, 
• přímo na oku, 
• v oblasti úst, 
• na přední straně krku (zejména na karotickém sinu), 
• v oblasti hrudníku nebo horní části zad, pokud je průtok proudu veden skrz srdce. 

  
Pozor! V simultánním provozu je možné používat ultrazvukovou hlavici jako dynamickou elektrodu 

v kombinaci se stacionární elektrodou, která je připojena kabelem elektrod. V takovém případě 
tvoří kanál ultrazvuku a kanál elektrod příložnou část. Vezměte na vědomí, že v tomto provozu 
terapeutické proudy procházejí přes ultrazvukovou hlavici. 
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Pozor! S ultrazvukovou hlavicí manipulujte opatrně, při hrubém zacházení se mohou její vlastnosti 
změnit. Ultrazvuková hlavice nesmí přijít do kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty, 
protože hliníkový materiál hlavice je náchylný na poškrábání. 

  
Pozor! Použití jiných vazebních prostředků než speciálního ultrazvukového gelu Sono plus může 

ultrazvukovou hlavici poškodit.  
  

Pozor! Ultrazvukovou hlavici po použití vydezinfikujte běžně prodávanými dezinfekčními prostředky 
na zdravotnické přístroje. 

  
Pozor! Před každým použitím zkontrolujte, zda ultrazvuková hlavice není poškozena. Pokud zjistíte 

poškození, nepoužívejte ji. 
  

Pozor! Při pravidelném používání ultrazvukové hlavice ve vodní lázni je nutno přijmout opatření pro 
ochranu uživatele. Všechny části těla uživatele, které jsou ponořeny pod vodu, se musí 
ochránit pomocí vhodných opatření. Za vhodné ochranné opatření se považuje použití tzv. 
„oblečení zadržujícího vzduch“. To mohou být například neoprenové rukavice nebo latexové 
rukavice navlečené přes bavlněné. 
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Tento přístroj smí používat výhradně zdravotničtí odborníci.  
 

  

 
Zásadně dbejte na to, aby nikdy nebyli připojeni během jednoho ošetření současně dva 
pacienti k jednomu přístroji! 

  

 
Během terapie nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru. 

 

 
 

Ošetřovaná osoba musí být schopna dát jasně najevo, pokud 
pociťuje bolest; vyloučeno je použití u malých dětí a miminek v období růstu. 

 

Veškeré pokyny ohledně místa léčby, doby trvání a intenzity léčby vyžadují lékařské znalosti 
a smí je vydávat pouze oprávnění lékaři, terapeuti a nelékařští zdravotničtí odborníci. Tyto 
pokyny je třeba bezpodmínečně dodržovat. 

  

 
Použití ve vlhkých oblastech je nepřípustné. Při nedodržování této zásady může dojít ke 
značným škodám a ohrožení pacienta i obsluhujícího personálu. 

  

 
Obalový materiál řádně zlikvidujte. Dbejte na to, aby k přístroji neměly přístup děti.  

  

 
Použití přístroje, které se liší od nastavení a způsobů aplikace popsaných v návodu k použití, 
může vést k ohrožení v důsledku nekontrolovatelného generování ultrazvukové energie.  

  

 
U pacientů s implantáty nebo s implantovaným elektronickým přístrojem je možné provést 
ošetření až poté, co se potvrdí, že je ošetření pro pacienta bezpečné. 

  

 

Současné připojení pacienta ke zdravotnickému elektrickému přístroji pro vysokofrekvenční 
chirurgii může způsobit popáleniny pod elektrodami elektrostimulačního přístroje a poškození 
elektrostimulačního přístroje. 

  

 
Během elektroterapie se nesmí provádět žádné údržbářské práce. 

  

 

Provoz v bezprostřední blízkosti (např. 1 m) zdravotnického elektrického přístroje pro 
krátkovlnnou nebo mikrovlnnou diatermii může způsobit kolísání výstupních hodnot 
elektrostimulačního přístroje. 
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Elektroterapie Přikládání elektrod v blízkosti hrudního koše může zvýšit riziko komorové fibrilace. 
 
Při provádění iontoforézy může mít použitý lék případné analgetické účinky, čímž se snižuje 
citlivost pacienta na bolest. 
 
Stimulační proud může mít stimulující účinek na sekreci inzulínu. U diabetických pacientů to 
může vyvolat hypoglykémii. 
 
V důsledku elektrické stimulace nebo použitých materiálů může u citlivých pacientů dojít 
k podráždění kůže nebo k hypersenzibilitě. Tato rizika lze snížit použitím alternativních 
materiálů elektrod nebo změnou místa přiložení elektrod. 

  
Vakuum U pacientů, kteří mají sklon k tvorbě hematomů, je možné provést ošetření až poté, co se 

potvrdí, že je ošetření pro pacienta bezpečné. 
  
Upozornění: Pro elektroterapii v kombinaci s vakuovou jednotkou platí výše uvedené výstražné pokyny. 
  

 
Pokud je regulátor intenzity nastaven na příliš vysokou hodnotu, mohou protékat proudy 
vyšší než 10 mA eff nebo může být napětí nad 10 V na výstupních zdířkách. 

 



 Přístroj PhySys – ve stručnosti 
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Jaké výhody má přístroj 
PhySys? 

Velký barevný displej se znázorněním všech parametrů relevantních pro terapii, moderní 
dotykové ovládání, individuální nastavení spuštění programu a srozumitelné, jednoduché 
menu představují maximální komfort pro uživatele. 
 
Kombinace elektroterapie a ultrazvukové terapie v jednom přístroji umožňuje provádět 
osvědčenou simultánní terapii. 
 
Integrace a použití vakuové jednotky zajišťuje pohodlnou aplikaci elektrod a navíc se projevuje 
příjemný masážní účinek pro pacienta. 
 
V kombinaci se sloupkem je možné pohodlně nainstalovat příslušenství. 

  
Inovace přístroje PhySys SonoSwing – inovace v oblasti ultrazvukové terapie: 

• ultrazvuková hlavice se 2 frekvencemi, 
• libovolně volitelná hloubka průniku pomocí procentuálního nastavení frekvenčních složek. 
 
Funkce odděleného dávkování mechanického a tepelného účinku umožňuje individuální výběr 
druhu působení. 
Uživatel se může svobodně rozhodnout, zda si přeje spíše tepelný účinek, nebo mikromasáž. 

  
Upozornění: 

 
Používání přístroje je vyhrazeno pouze zdravotnickým odborníkům (např. lékařům, 
terapeutům, nelékařským zdravotnickým odborníkům). 



 Použití k určenému účelu / účel použití 
 6  
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Použití k určenému 
účelu 

PhySys je kombinovaný přístroj k ultrazvukové terapii a elektroterapii s možností dodatečného 
použití vakuové jednotky k aplikaci elektrod a podpůrné masáži. 
 

  
Účel použití PhySys je zdravotnický kombinovaný přístroj pro elektroterapii a ultrazvukovou terapii, určený 

ke generování monofázických, bifázických a středofrekvenčních proudů k nervové stimulaci 
a svalové terapii v 1kanálovém a 2kanálovém provozu a ke generování terapeutického 
ultrazvuku.  
Existuje možnost dodatečného použití vakuové jednotky. 

 
 



 Uvedení přístroje do provozu / 
přečtěte si návod k použití 
 7  
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Elektroterapie Zapojte pacientský kabel pro kanál I do příslušné zdířky (8). Zapojte pacientský kabel pro 

kanál II do příslušné zdířky (6). Připojte konektory na konci kabelu elektrod (červený konektor 
do červeně označené zdířky, černý konektor do černě označené zdířky) k pacientskému kabelu 
pro kanál I. Připojte konektory na konci kabelu elektrod (červený konektor do červeně označené 
zdířky, černý konektor do černě označené zdířky) k pacientskému kabelu pro kanál II. 

  
Ultrazvuková terapie Zapojte ultrazvukové hlavice do odpovídajících zdířek (5 a/nebo 9).  
  
Upozornění: Vakuová jednotka je integrována do sloupku jako zásuvný modul. Informace o připevnění 

stolního přístroje PhySys edice SD na sloupek a zabudování vakuové jednotky do sloupku 
najdete v samostatném montážním návodu. 

  
Vakuová jednotka  
(VacoP) 

Připojte červené vakuové sací vedení k příslušné zdířce na zadní straně sloupku s označením 
„Okruh 1, anoda“. 
Připojte černé vakuové sací vedení k příslušné zdířce na zadní straně sloupku s označením 
„Okruh 1, katoda“. 
Připojte červené vakuové sací vedení k příslušné zdířce na zadní straně sloupku s označením 
„Okruh 2, anoda“. 
Připojte černé vakuové sací vedení k příslušné zdířce na zadní straně sloupku s označením 
„Okruh 2, katoda“. 
Zapojte vakuové sací elektrody s konektorem do volných konců vakuových vedení. 

  
Připojení síťového kabelu Připojte síťový kabel do odpovídající zdířky (7) a zapojte jej do sítě. 
  
Zapnutí přístroje Zapněte přístroj pomocí síťového vypínače (1) vpravo pod obrazovkou. 
  
Návod k použití* 
 
 

Přístroj PhySys je vybaven elektronickým návodem k použití. 
Než uvedete přístroj do provozu nebo začnete provádět terapii, důkladně si tento návod 
k použití přečtěte. 

  
Jak otevřít 
elektronický 
návod k použití 

Stisknutím ikony „Manuál“ na úvodní obrazovce si otevřete elektronický návod k použití. 

  
Listování  
v návodu k použití 

Stisknutím ikony „+5 / +1“ ve stavovém řádku přejdete o 5 stránek / 1 stránku dopředu. 
Stisknutím ikony „- 5 / -1“ ve stavovém řádku přejdete o 5 stránek / 1 stránku dozadu. 

  
Posouvání/zoomování 
 
 
 
 

Posouváním na obrazovce můžete stránku návodu k použití posunout směrem nahoru nebo 
dolů. 
Díky funkci zoomování si můžete stránku návodu k použití zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. 

* V závislosti na dostupnosti je přístroj PhySys vybaven elektronickým návodem k použití. 
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Upozornění: Následující popisy se vztahují vždy k terapii s jedním kanálem a vycházejí z nastavení 

z výroby. 
  
Upozornění: Změny nastavení je možné provádět pouze prostřednictvím úvodní obrazovky. 
  
Upozornění: Všechny ikony, tlačítka, menu a podmenu se aktivují přímo na obrazovce stisknutím prstu. 
  
Úvodní obrazovka Po zapnutí přístroje a samočinném testu se otevře úvodní obrazovka. 
  
Konfigurační menu V konfiguračním menu můžete změnit výrobní nastavení a individuálně je přizpůsobit. 
  
Výběr konfigurace Stisknutím ikony „Konfigurace“ otevřete menu „Nastavení – Všeobecně“. 
  
Uvítací text Stisknutím ikony „Uvítací text“ se otevře alfabetická klávesnice pro zadání individuálního 

uvítacího textu na úvodní obrazovce. 
Stisknutím tlačítka „OK“ se zadaný text uloží. 
Stisknutím tlačítka „X“ se vrátíte zpět na obrazovku „Nastavení – Všeobecně“. 

  
Jazyk 
 

Stisknutím ikony „Jazyk“ se otevře okno pro výběr jazyka. 
Výběr se provádí přímo stisknutím daného řádku. 

  
Nastavení spuštění Individuální možnosti výběru nastavení po spuštění. 

Výběr se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
Barevné schéma 
 

Stisknutím ikony „Barevné schéma“ přepínáte mezi světlým a tmavým nastavením obrazovky. 

  
Tóny Pomocí této volby lze zapnout nebo vypnout signální tóny. 
  
Hlasitost Možnost nastavení hlasitosti signálních tónů. 

K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Jas Možnost nastavení jasu osvětlení obrazovky. 

K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Zavedení výchozích 
nastavení 

Stisknutím ikony „Zavedení výchozích nastavení“ se obnoví výchozí nastavení z výroby. 

  
Verze Stisknutím ikony „Verze“ se otevře okno s informacemi o aktuální softwarové verzi. 
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Elektroterapie Stisknutím ikony „Elektroterapie“ se otevře obrazovka „Nastavení – Elektroterapie“. 
  
Frekvence Možnost nastavení základní frekvence. Lze vybírat mezi hodnotami 2500 Hz, 4000 Hz  

a 8000 Hz. K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Čas terapie Možnost nastavení jednotného času terapie pro všechny programy. 

K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Cyklus změny pólu Možnost nastavení doby změny pólu od 10 do 120 sekund. 

K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Seznam programů Stisknutím ikony „Seznam programů“ se aktivuje/deaktivuje  

seznam programů podle položek „Parametry“ nebo „Účinek“. 
  
Vakuum Možnosti nastavení jednotky intenzity podtlaku. 
  
Upozornění Funkce ikon „Zavedení výchozích nastavení“ a „Verze“ jsou popsány v kapitole „Nastavení – 

Všeobecně“. 
  
Ultrazvuk Stisknutím ikony „Ultrazvuk“ se otevře obrazovka „Nastavení – Ultrazvuk“. 
  
Průnik Možnost nastavení hraniční hodnoty průniku (50 % – 95 %). 

K nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
  
Kalibrace Aby se kompenzovalo možné chybné nastavení ultrazvukových hlavic, které vzniklo 

v průběhu provozní doby, lze provést jeho kalibraci. 
  
Provedení  
kalibrace 

Připravte si nádobu s vodou a postupujte přesně podle pokynů na obrazovce. 

  
Upozornění Připojení ultrazvukové hlavice je znázorněno černým popiskem na ikoně „Start“. 

Pokud jsou připojeny obě ultrazvukové hlavice, provede se postupně kalibrace obou hlavic. 
  
Upozornění Funkce ikon „Zavedení výchozích nastavení“ a „Verze“ jsou popsány v kapitole „Nastavení – 

Všeobecně“. 
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Údržba Stisknutím ikony „Údržba“ se otevře obrazovka „Nastavení – Údržba“.  
  
 Pomocí tlačítek se šipkami lze nastavit datum a čas v závislosti na lokalitě. 

Po zadání údajů bude ikona „Nastavení data/času“ podkreslena bíle. 
Stisknutím ikony „Nastavení data/času“ se údaje uloží. 

  
Exportují se oblíbené 
položky / 
paměť / diagnostika 

Tato funkce umožňuje přenos dat uložených v přístroji na disk USB. 
Slouží k uložení nebo přenosu dat terapie.  

  
Importují se oblíbené 

položky / 
paměť / diagnostika 

Pomocí disku USB lze přenést uložená data z jiného přístroje PhySys s přípojkou USB. Při 
tomto přenosu budou data dosud uložená v přístroji nahrazena nově uloženými datovými 
záznamy. 

  
Provedení  
importu/exportu dat 

Připojte disk USB do příslušné zdířky. 
Přenos dat se zahájí po stisknutí příslušné ikony. 

  
Počitadlo provozní doby Stisknutím ikony „Počitadlo provozní doby“ se otevře okno s informacemi 

o celkové provozní době a o provozní době terapií v systému. 
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Obecné informace: Následující pokyny platí pro všechny druhy terapie dostupné v systému: 
 
Pokud se časy terapie individuálně prodlužují, může dojít ke změně způsobu účinku a pacienta 
je nutno během aplikace pečlivěji kontrolovat. 
 
Ve vícestránkových seznamech můžete na obrazovce listovat nahoru a dolů pomocí funkce 
posouvání. 

  
Spuštění programu Stisknutím ikony „Programy“ se otevře obrazovka „Programy“. 
  
Výběr 
elektroterapie 

Stisknutím ikony „Elektroterapie“ se otevře obrazovka „Programy elektroterapie“. 

  
Výběr skupiny 
forem proudu 

Výběr skupiny forem proudu se provádí přímo stisknutím daného řádku. 

  
Výběr formy proudu Výběr formy proudu se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
Spuštění terapie Po výběru formy proudu se automaticky otevře obrazovka terapie na kanále I. 
  
 Po regulaci intenzity pomocí levého regulátoru se terapie spustí automaticky. 

Na sloupcovém grafu se zobrazuje aktuální průtok proudu a čas terapie se zkracuje 
po sekundách. 

  
Konec terapie Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie, hodiny se nastaví na 00:00, 

intenzita automaticky klesne na 0,0 mA a zmizí zobrazení sloupcového grafu. 
  
Aktivace času terapie Stisknutím ikony „Stop“ se čas terapie znovu aktivuje.  
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Popis  
zobrazených prvků  
a ikon 
 

 
(1) Stavový řádek 
 

Ve stavovém řádku se zobrazuje označení aktuálního programu terapie. 
 

  
(2) Intenzita/start Sloupcový graf znázorňuje aktuální nastavenou intenzitu.  

V provozním režimu CC se zobrazuje hodnota v mAeff nebo mApeak.  
V provozním režimu CV se zobrazuje hodnota ve Vpeak. 
Nastavení intenzity se provádí pomocí levého regulátoru (MonoStim) nebo pomocí obou 
regulátorů (DuoStim). 
Po nastavení intenzity se terapie spustí automaticky. 

  
(3) Parametry Znázorňuje parametry aktuálního programu terapie.  

Jsou zde vyobrazeny parametry doby impulzu a pauzy mezi impulzy (a tím i frekvence), 
polarita, CC/CV a galvanická složka. 
Stisknutím ikony „Parametry“ se otevře okno „Parametry formy proudu“. Zde můžete změnit 
parametry podle potřeby uživatele. Parametry se vybírají přímo. 
Pokud má parametr modré podkreslení, lze v něm provádět změny. 
Pomocí tlačítek se šipkami lze zvyšovat či snižovat hodnoty zadaných mezí definice formy 
proudu. 
Změněné parametry se potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. Tlačítko „Storno“ veškeré změny zruší. 

  
(4) Nárůst V aktivovaném stavu nastavuje parametry undulace pro aktuální program terapie. Zobrazují se 

parametry Doba stoupání, Doba setrvání a Doba pauzy. 
Stisknutím ikony „Nárůst“ se otevře nabídka „Parametry nárůstu“. Zde lze aktivovat rázový 
impulz nebo změnit parametry podle potřeby uživatele. 
Parametry se vybírají přímo. Pokud má parametr modré podkreslení, lze v něm provádět 
změny. 
Pomocí tlačítek se šipkami lze zvyšovat či snižovat hodnoty nadefinovaného rázového impulzu 
(nárůstu). 
Změněné parametry se potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. Tlačítko „Storno“ veškeré změny zruší. 

  
(5) Účinky Poskytuje přehled o podílu jednotlivých mechanismů účinku aktuální formy proudu. 
  
 Pokud se změní parametry tvaru křivky (doba impulzu nebo pauza), změní se i mechanismus 

účinku formy proudu. Proto se po změně toto okno již nezobrazuje. 
 

(6) Vakuum Na obrazovce terapie „Elektroterapie“ signalizuje připojení vakuové jednotky. 
Stisknutím ikony „Vakuum“ se otevře obrazovka konfigurace a úvodní obrazovka „Vakuum“. 

  
Upozornění: Pokud není připojena vakuová jednotka, je ikona „Vakuum“ zcela skrytá. 
  
(7) Čas terapie Zobrazuje čas terapie pro zvolený program. 

Pomocí ikon „+“/„-“ lze přednastavený čas terapie buď prodloužit, nebo zkrátit. Po spuštění 
terapie se zde zobrazuje zbývající čas terapie. 

  
(8) Stop Stisknutím ikony „Stop“ přerušíte terapii a intenzita klesne na 0,0 mA. Chcete-li terapii opět 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 10 



 Návod k obsluze 
 
9. 1 Elektroterapie 9  

 

 
 Strana 20  

 

spustit, musíte znovu nastavit intenzitu. 
  
(9) Uložení Přepne do oblasti paměti. 
  
(10) Kanál Po stisknutí ikony „Kanál“ se zobrazí různé možnosti výběru režimů pro kanály. 

Ve skupině „Režim“ lze vybírat mezi možnostmi MonoStim, TwinStim a DuoStim. 
Ve skupině „Kanál“ lze v režimu „MonoStim“ aktivovat požadovaný kanál pro terapii. 
Ve skupině „Synchronizace“ se pro režimy TwinStim nebo DuoStim reguluje generování 
rázového impulzu. K dispozici je alternující, paralelní a oddělená synchronizace. 
 
V režimu DuoStim lze pro každý kanál vybrat vlastní formu proudu. Dále lze aktivovat kanál I 
pro ultrazvukovou terapii a kanál II pro elektroterapii. 
Stisknutím tlačítka „Kanál I“ otevřete výběrovou obrazovku pro „Elektroterapii“ a „Ultrazvukovou 
terapii“.  
Stisknutím tlačítka „Kanál II“ otevřete obrazovku pro „Elektroterapii“. 
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Spuštění programu Stisknutím ikony „Programy“ se otevře obrazovka „Programy“. 
  
Volba ultrazvukové 
terapie 

Stisknutím ikony „Ultrazvuková terapie“ se otevře obrazovka „Programy ultrazvukové terapie“. 

  
Ultrazvuková terapie: 
výběr programu 

Výběr požadovaného programu ultrazvukové terapie se provádí přímo stisknutím daného 
řádku. 

  
Obrazovka terapie Po výběru programu ultrazvukové terapie se otevře obrazovka terapie. 

 
  
Nastavení intenzity Pomocí levého regulátoru intenzity nastavujete intenzitu. 
  
Spuštění terapie Stisknutím ikony „Start“ se zahájí terapie.  

Ikona „Start“ se změní na „Stop“. 
Na sloupcovém grafu se zobrazuje nastavená dávka a čas terapie se zkracuje po sekundách. 
Zobrazení průniku je aktivní. 

  
Konec terapie Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie a hodiny se nastaví na 00:00. 

Intenzita automaticky klesne na nulu, zmizí zobrazení sloupcového grafu a zobrazení průniku 
bude ukazovat hodnotu 0 %. 

  
Aktivace 
času terapie 

Stisknutím ikony „Start“ se čas terapie znovu aktivuje. 
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Popis zobrazených prvků 
a ikon 

 
(1) Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují označení aktuálních programů ultrazvukové terapie. 
  
(2)/(3) Intenzita 
Termický účinek /  
mikromasáž 

Na sloupcových grafech (3) se zobrazuje nastavená intenzita. 
Programy US 00, US 01, US 02 a US 09 poskytují ultrazvukový výkon bez pulzů, a tudíž mají 
výhradně termický účinek. Na obrazovce terapie se zobrazí pouze sloupcový graf Termický 
účinek a lze jej regulovat. U pulzních programů máte možnost individuálně dávkovat termický 
účinek a mikromasáž podle toho, zda má být ultrazvuková terapie založena spíš na termickém 
účinku, nebo na mikromasáži. Chcete-li individuálně změnit nastavení z výroby, klepněte 
přímo na zobrazený sloupcový graf. Modrý bod (2) ukazuje, že je tento sloupcový graf 
aktivován. 

  
(4) Parametry / 
léčba ve vodní lázni 

Znázorňuje parametry aktuálního programu terapie. 
Zobrazují se následující parametry: 
provozní režim, frekvence, aktuální ultrazvuková hlavice. 
Stisknutím ikony „Parametry“ se otevře nabídka parametrů „Ultrazvuk“. Zde můžete měnit 
parametry podle potřeby uživatele a aktivovat jinou ultrazvukovou hlavici. 
Parametry se vybírají přímo. Pokud má parametr modré podkreslení, lze v něm provádět 
změny. Pomocí tlačítek se šipkami lze zvyšovat či snižovat hodnoty v rámci nastavené 
definice. 
Změněné parametry se potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. Tlačítko „Storno“ veškeré 
změny zruší. 

  
Upozornění Pokud se provádí ultrazvuková terapie ve vodě, je nutno před vlastní terapií přenastavit 

kontrolu teploty ultrazvukové hlavice. 
  
Vodní lázeň Stisknutím ikony „Vodní lázeň“ se upraví ultrazvuková hlavice pro léčbu ve vodní lázni a bude 

podkreslena modře. 
  
(5) Zobrazení průniku Průnik je znázorněn číselně v procentech.  

Navíc se ozve výstražný tón, pokud je průnik nedostatečný a pokud nebylo dosaženo 
předdefinované prahové hodnoty. 

  
(6) Hloubkový efekt Sloupcový graf znázorňuje poměr frekvencí 0,8 MHz ke 2,4 MHz v procentech. 

K individuálnímu nastavení se používají obě tlačítka se šipkami. 
 

  
(7) Čas terapie Zobrazuje čas terapie pro zvolený program. 

Pomocí ikon „+“/„-“ lze přednastavený čas terapie buď prodloužit, nebo zkrátit. Po spuštění 
terapie se zde zobrazuje zbývající čas terapie. 

  
(8) Start/Stop 
 

Stisknutím ikony „Start“ se spustí terapie a ikona „Start“ se změní na „Stop“. Stisknutím ikony 
„Stop“ přerušíte terapii  
a intenzita klesne na 0,0 W/cm².  

 Chcete-li terapii opět spustit, musíte znovu nastavit intenzitu a stisknout ikonu „Start“. 
  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

9 
8 
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(9) Uložení Přepne do oblasti paměti. 
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Spuštění programu Stisknutím ikony „Programy“ se otevře obrazovka „Programy“. 
  
Volba 
simultánní terapie 

Stisknutím ikony „Simultánní terapie“ se otevře obrazovka „Programy simultánní terapie“. 

  
Simultánní terapie: 
výběr programu 

Výběr požadovaného programu simultánní terapie se provádí přímo stisknutím daného řádku. 

  
Obrazovka terapie Po výběru programu simultánní terapie se otevře obrazovka terapie. 
  
Nastavení 
intenzity ultrazvuku 

Pomocí levého regulátoru intenzity nastavujete intenzitu. 

  
Nastavení intenzity 
stimulačního 
proudu / spuštění terapie 

Po nastavení stimulačního proudu pomocí pravého regulátoru intenzity se spustí simultánní 
terapie. 
V levém sloupcovém grafu se zobrazí nastavená ultrazvuková dávka a bude aktivní zobrazení 
průniku. V pravém sloupcovém grafu se zobrazí aktuální průtok proudu. Čas terapie se 
zkracuje po sekundách. 

  
Upozornění: Při simultánní terapii je třeba dbát na to, aby vodivý kabel elektrod (anoda) byl aktivní zásadně 

pouze na kanálu I. 
  
Konec terapie Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie a hodiny se nastaví na 00:00. 

Intenzita automaticky klesne na nulu, zmizí zobrazení sloupcového grafu a zobrazení průniku 
bude neaktivní.  

  
Aktivace 
času terapie 

Stisknutím ikony „Stop“ se po ukončení terapie znovu aktivuje čas terapie. 

 
Definování 
volného programu 

 
Stisknutím ikony „Volný program“ otevřete nabídku „Programy ultrazvukové terapie“. 
Po výběru programu ultrazvukové terapie se otevře obrazovka pro výběr skupiny forem 
proudu. Po výběru formy proudu se otevře obrazovka terapie. 

  
Popis zobrazených prvků 
a ikon 

Zobrazené prvky a ikony jsou detailně popsány v kapitolách Elektroterapie a Ultrazvuková 
terapie. 
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Upozornění: Jednotku VacoP lze používat pouze ve spojení se sloupkem. 
Pokud není jednotka VacoP integrována do sloupku, nebude ikona „Vakuum“ zobrazena. 

  
Upozornění: Pokud se jednotka VacoP používá ve spojení s elektroterapií, musí být stisknuta ikona 

„Vakuum“ z obrazovky terapie „Elektroterapie“. 
  
Aktivace počátečního 
vakua 

Z výroby je nastaveno počáteční vakuum na hodnotu 16 kPa. 
Stisknutím ikony „Start“ se aktivuje počáteční vakuum pro přisátí  
elektrod Vaco. 

  
Nastavení pracovního 
vakua 

Nastavení pracovního vakua se provádí pomocí ikon „+“/„-“. 
Po nastavení vakua se na sloupcovém grafu zobrazí aktuální hodnota vakua. 

  
Spuštění 
elektroterapie 

Po nastavení intenzity se spustí terapie.  

  
Ukončení 
elektroterapie 

Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie, hodiny se nastaví na 00:00, 
hodnota vakua automaticky klesne na nulu a zmizí zobrazení sloupcového grafu.  

  
Upozornění: Vakuum se musí po uplynutí času ukončit manuálně  

stisknutím ikony „Stop“. 
 
Když je vakuum deaktivováno, lze elektrody Vaco pohodlně sejmout. 

 Pomocí tlačítka „Start“ se po ukončení terapie znovu aktivuje čas terapie. 
  
 Pokud se jednotka VacoP solo používá bez elektroterapie, odpadá nastavování intenzity. 
  
Upozornění: Pokud se jednotka VacoP aktivuje z obrazovky „Programy“ stisknutím ikony „Podtlaková 

terapie“, není možná kombinace s elektroterapií. 
Nastavení počátečního vakua, pracovního vakua a impulzů se provádí podle následujícího 
popisu, přičemž pracovní vakuum lze nastavit také pomocí levého regulátoru. 
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Popis zobrazených prvků 
a ikon 

 
 
 

 
 

(1) Vakuum Stisknutím ikony „Vakuum“ se otevře obrazovka nastavení „Vakuum“. 
  
 Počáteční vakuum: 

Pomocí tlačítek se šipkami lze počáteční vakuum snížit až na 12 kPa. 
Pokud se má počáteční vakuum zvýšit na vyšší hodnotu než 16 kPa, musí se odpovídajícím 
způsobem zvýšit i hodnota pracovního vakua. 

  
 Pracovní vakuum: 

K nastavení pracovního vakua se používají tlačítka se šipkami. 
  
 Impulzy: 

Nastavení provozního režimu s impulzy nebo bez impulzů se provádí pomocí tlačítek se 
šipkami. 

  
(2) Zobrazení vakua (kPa) Číselné znázornění počátečního vakua nebo pracovního vakua. 

Počáteční vakuum lze zvýšit nebo snížit až na 12 kPa pomocí tlačítek se šipkami. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

1 
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 Jednotka VacoP integrovaná ve sloupku obsahuje vodní nádržku, v níž se shromažďuje voda 

vylučovaná houbičkami, což zajišťuje ochranu vakuového agregátu před zvápenatěním. 
  
Upozornění: Před vyprázdněním vodní nádržky odpojte některou z elektrod Vaco od hadičky. 
  
Vyprázdnění vodní 
nádržky 

Vodní nádržku vyprázdníte otočením vypouštěcího kohoutu.  
Vypouštěcí kohout se nachází na spodní straně jednotky VacoP.  
Poté vypouštěcí kohout znovu zavřete. 
 
 

 
 
Doporučujeme vyprazdňovat vodní nádržku každý den. 

  
Upozornění: 
 

Dbejte na to, aby vypouštěcí kohout po uzavření svíral úhel 90° vůči směru toku (viz obrázek). 

  
Jednotka VacoP a režim 
„DuoStim s oddělenou 
synchronizací“ 
 

V režimu „DuoStim s oddělenou synchronizací“ není možná dvouokruhová aplikace vakua. 
 
V režimu „DuoStim s oddělenou synchronizací“ je pro aplikaci vakua vyhrazen pouze kanál I.  
Kanál II nelze pro aplikaci vakua používat. 
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 Menu „Protokoly“ poskytuje podporu při výběru terapie a navrhuje doporučené terapeutické 
postupy. 

  
Protokoly Stisknutím ikony „Protokoly“ se otevře obrazovka „Protokoly“. 
  
Upozornění: Máte k dispozici dvě možnosti výběru doporučené léčby: 

• část těla, 
• seznam. 

 
Výběr podle části těla Výběr části těla se provádí kliknutím na bílý čtverec.  
  
Výběr ze seznamu Stisknutím ikony „Seznam“ vpravo dole na obrazovce otevřete menu, v němž jsou vypsány 

doporučené terapeutické postupy v abecedním pořadí. 
  
 Máte k dispozici dvě možnosti výběru doporučené léčby: 

– posouvání nahoru a dolů, 
– alfabetická klávesnice. 

  
Upozornění: Nezávisle na tom, zda se provádí výběr podle částí těla nebo výběr ze seznamu, jsou 

jednotlivé kroky programu identické, a tudíž jsou níže popsány pouze jednou. 
  
Výběr klinického obrazu 
nemoci 

Po výběru požadované části těla nebo výběru ze seznamu se otevře obrazovka, na které jsou 
uvedeny různé klinické obrazy nemoci. 
Výběr požadovaného klinického obrazu se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
V závislosti na doporučené léčbě následují další možnosti výběru. Výběr se provádí přímo 
stisknutím daného řádku. 

  
Informace o terapii Po dokončení výběru se otevře okno s detailními informacemi o terapii a s návrhem programu. 
  
Výběr programu terapie Stisknutím ikony „Terapie“ otevřete program terapie. 
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Upozornění: Programy lze uložit i bez provedení změn. 
  
 Postup ukládání je u všech druhů terapie shodný. Níže je popsán postup ukládání programů 

elektroterapie. 
  
 Na obrazovce terapie můžete parametry programů změnit a uložit. 
  
Upozornění: Kromě uložení programů lze na obrazovce I/T křivek (diagnostika ochrnutí) uložit také data I/T 

křivky  
do adresáře „Diagnostika“. 

  
Otevření seznamu 
uložených položek 
a označení programu 

Stisknutím ikony „Uložit“ otevřete klávesnici pro zadání označení programu. 
 
Označení programu můžete provést dvěma způsoby: 
1. uložit označení programu, které se nachází ve vstupním poli; 
2. zadat individuální označení programu pomocí klávesnice. 

  
Upozornění: 
 

Před zadáním individuálního označení programu je nutno označení programu ve vstupním poli 
nejprve vymazat. 

  
Upozornění: Programy se dají ukládat do seznamu oblíbených položek nebo uložených položek.  
  
Uložení do seznamu 
oblíbených položek /  
uložených položek 

Stisknutím ikony „Oblíbené“ se otevře seznam oblíbených položek a program se do něj uloží. 
Poté se vrátíte zpět na obrazovku terapie. 
Stisknutím ikony „Paměť“ se otevře seznam uložených položek a program se do něj uloží. 
Poté se vrátíte zpět na obrazovku terapie. 
Křivky diagnostiky ochrnutí se ukládají přímo do seznamu uložených položek „Diagnostika“. 
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 V seznamu oblíbených a uložených položek jsou uvedeny jednotlivě uložené programy. 
Odsud je lze 
1. načíst pro terapii nebo 
2. editovat (přesunout na jiné místo a vymazat). 

  
Upozornění: Postup vyvolání a editace seznamu oblíbených/uložených položek je identický, proto bude 

popsán pouze postup vyvolání a editace seznamu oblíbených položek.  
  
Výběr seznamu 
oblíbených položek 

Stisknutím ikony „Oblíbené“ se otevře obrazovka „Oblíbené“. 

  
Vyvolání programu Výběr požadovaného programu se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
Úprava seznamu 
oblíbených položek 

Stisknutím ikony „Editace“ se otevře obrazovka pro úpravu dat. 
Program, který chcete upravit, vyberte přímo v konkrétním řádku – označí se modře 
a aktivuje se ikona pro výmaz. 
 
Výběrem a stisknutím pruhu na pravé straně řádku můžete program 
přesunout na jiné místo. 
Stisknutím ikony „Vymazat“ se program vymaže.  
Stisknutím ikony „Potvrdit“ se režim editace ukončí. 
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 Sekvenční programy jsou kombinací až tří programů elektroterapie,  
které se provádějí bezprostředně po sobě. Ve skupině „Proudy pro sportovní rehabilitaci“ jsou 
z výroby předdefinovány různé programy. 

  
 Zpravidla se skládají z následujících fází: 

zahřívání, trénink nebo posilování a uvolnění. 
  
 Dále je k dispozici volně programovatelný program. 
  
Popis zobrazených prvků  
a ikon 

 

 
 

  
(1) Fáze Zobrazí se aktivní fáze sekvenčního programu. Aktivní fáze je znázorněna bíle. 
  
(2) Čas terapie Pro všechny tři fáze je zadán čas terapie. Momentálně aktivní čas terapie je znázorněn bíle. 

Stisknutím ikon „+“/„-“ můžete změnit čas terapie. 
  
Upozornění: Protože různé formy impulzů a frekvence s sebou nesou různé vnímání intenzity proudu, před 

vlastní terapií je nutno nadefinovat prahové hodnoty intenzity pro jednotlivé sekvence. 
  
Aktivace fáze / 
nastavení prahové 
hodnoty intenzity 

Po stisknutí ikon „Fáze 1–3“ můžete před vlastní terapií nadefinovat prahové hodnoty intenzity 
pro jednotlivé fáze. 
K zadání intenzity se používají regulátory. 

  
 Při aktivaci další fáze se přednastavená prahová hodnota intenzity předchozí 

fáze automaticky uloží. 
Po nastavení prahových hodnot intenzity se spustí čas terapie aktivní fáze. 
Poté co se nastaví prahové hodnoty intenzity pro jednotlivé fáze, se při aktivaci 
fáze 1 čas terapie vrátí na původní nastavené hodnoty a ikona Start bude aktivní. 

  
Spuštění terapie Stisknutím ikony „Start“ se zahájí terapie. 
  
Konec terapie Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie. 
  
  
Libovolné definování 
programu 

Stisknutím ikony „Sekvenční trénink“ se otevře obrazovka s výběrem  
skupin forem proudu. Po výběru skupiny forem proudu vyberte formu proudu  
pro fázi 1. Stejným způsobem jako u fáze 1 vyberte formy proudu pro fázi 2 a 3. 
Stisknutím ikony „OK“ přejdete na obrazovku terapie. 

  
Upozornění: Detailní popis nastavení intenzit a spuštění terapie lze najít výše v kapitole. 

1 

2 
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 V přístroji PhySys jsou k dispozici speciální programy pro diagnostiku a terapii  
ochrnutí a chabých obrn. 
 
V diagnostických programech se zobrazují vodítka pro posouzení  
stupně závažnosti chabé obrny, s jejichž pomocí 
lze jednoduchým způsobem individuálně stanovit potřebné  
parametry pro léčbu. 

  
Diagnostické programy Test středních frekvencí podle Langeho 

Neofaradický test 
Chronaxie / akomodační kvocient 
I/T křivka 
Fischgold test 

  
Pro terapii jsou k dispozici různé programy se specifickými programy vhodnými  
pro léčbu ochrnutí. 
 
Parametry lze individuálně přizpůsobit   
průběhu choroby. 

  
Programy terapie Terapie chabých obrn 

Terapie ochrnutí obousměrnými proudy 
Terapie ochrnutí trojúhelníkovými proudy (alternující) 
Ochrnutí, střední degenerace 200/1400 ms 
Ochrnutí, nízká degenerace 100/1000 ms 
Funkční svalová stimulace (bifázicky) T 20 ms / R 20 ms 
Izometrické cvičení (bifázicky) 
Svalová rehabilitace, silová (bifázicky) T 0,5 ms 60 Hz 
Svalová rehabilitace, vytrvalostní (bifázicky) T 1 ms 20 Hz 
Svalová rehabilitace, silová/vytrvalostní (bifázicky) 0,5 ms 60 Hz a 1 ms / 20 Hz 
Terapie spastických obrn 
Fischgold test 
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Síťové napájení 
přístroje PhySys 

220–240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Síťové napájení 
jednotky VacoP 

220–240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Příkon 
přístroje PhySys 

max. 150 VA 

  
Příkon 
jednotky VacoP 

max. 60 VA 

  
Třída krytí I 
  
Síťová pojistka 2 × T 2,0 A L, 250 VA (PhySys) 

1 × T 0,2 A L, 250 VA (VacoP) 
  
Příložná část typ BF  
  
Provozní režim intervalový provoz 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 
  
Rozměry  
Přístroj PhySys se 
sloupkem 

138 × 53 × 52 cm (V × Š × D) 

Přístroj PhySys 30 × 35 × 20 cm (V × Š × D) 
Sloupek 109 × 53 × 52 cm (V × Š × D) 
  
Hmotnost  
Přístroj PhySys se 
sloupkem a jednotkou 
VacoP 

21 kg 

Přístroj PhySys se 
sloupkem 
bez jednotky VacoP 

18,5 kg 

Sloupek s jednotkou VacoP 17,5 kg 
Přístroj PhySys  3,5 kg 
Sloupek 15 kg 
Jednotka VacoP 2,5 kg 
  
Provoz +10 až +35 °C, 30 až 75 % relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace, 

při 700 až 1060 hPa 
  
Skladování a přeprava -10 až +50 °C, 10 až 90 % relativní vlhkosti vzduchu bez kondenzace, 

při 700 až 1060 hPa 
 
Všechny obaly si uschovejte. Přístroj vracejte zpět a skladujte pouze v původním obalu. 

  
  
  
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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Odevzdávaný výkon při zatěžovacím odporu 500 ohmů 
(max.)  
Příložná část  
 
Přesnost 
 
Polarita proudů 

stimulační elektrody 
 
+20 % 
 
pokud proudy vykazují polaritu: červená = kladný (+), černá = záporný (-) 

Parametry forem proudů 
 
Formy proudů Název 

 
Max. proud 

(CC) Frekvence Max. napětí 
(CV) Impulzy 

Galvanizace  
GA xx 

 
GA 80 mA -- 200 V -- 

      
Diadynamické proudy 
DD xx 

 
DI 20 mAeff 

DF: 100 Hz, 
MF: 50 Hz, 

CP, LP: 50/100 Hz 
200 Vpeak 7,5 ms 

      
Proudy s vysokým 
napětím 
HV xx 

 

HV 250 mApeak 1–1961 Hz 200 Vpeak 10 µs – 0,1 ms 

      
Středofrekvenční 
proudy 
MF xx 

 

MF 100 mAeff 
  140 mApeak 8000/3–200 Hz 200 Vpeak 1 ms – 50 ms 

      
Interferenční proudy 
IF xx 

 

IF 100 mAeff 8000/10–120 Hz 200 Vpeak 125 µs – 0,4 s 

      
Mikrostimulační 
proudy 
MI xx 

 

MI 2 mApeak 2 Hz, 100 Hz 20 Vpeak 20 µs – 1 s 

      
Nízkofrekvenční 
pravoúhlé proudy 
NF xx 

 

NF 80 mApeak 1–1923 Hz 200 Vpeak 20 µs – 1 s 

  
Upozornění: Mějte na paměti, že při vzrůstající impedanci pacienta klesá intenzita generovaných 

proudů. Je to patrné ze sloupcového grafu. 
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Ultrazvukové hlavice  
  
Frekvence 0,8 MHz a 2,4 MHz 
  
Malá ultrazvuková hlavice 1 cm², ERA = 0,67 cm² při 0,8 MHz,   

0,65 cm² při 2,4 MHz 
  
Maximální výkon 1,0 W při 0,8 MHz, 0,6 W při 2,4 MHz 
  
Stupně intenzity 0,1 až 1 W/cm² eff. v intervalech po 0,1 W/cm² 
  
Velká ultrazvuková 
hlavice 

5 cm², ERA = 2,30 cm² při 0,8 MHz,  
2,38 cm² při 2,4 MHz 

  
Maximální výkon 6,9 W při 0,8 MHz, 7,1 W při 2,4 MHz 
  
Stupně intenzity 0,1 až 3 W/cm² eff. V intervalech po 0,1 W/cm² 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Typy ultrazvuku 1. Trvalý ultrazvuk 

2. Impulzní ultrazvuk, nastavitelné frekvence impulzů 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Střída 1 : 10.............9 : 10 

  
Zaměnitelnost Ultrazvukové hlavice jsou kalibrovány z výroby a lze je bez problémů vyměnit. 
  
Příložná část Oscilační ultrazvuková hlavice 
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Podtlak 12–60 kPa 
  
Pulzní provoz Doba trvání kmitu 1 až 8 sekund, nastavitelná v intervalech po 0,5 sekundy, střída 1 : 1 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Příložná část Vakuové zvony a houbičky 
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– Před zahájením údržby a čištění se musí přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem 
a vytáhnout ze síťové zásuvky. 
 
– Dbejte na to, aby při čištění a dezinfekci nepronikly do přístroje žádné tekutiny. Nepoužívejte 
spreje. 
 
– Pokud by se při čištění nebo dezinfekci do přístroje dostala tekutina, odstavte jej z provozu, 
zajistěte, aby nebyl znovu uveden do provozu a kontaktujte servis. 
 
– Dbejte na to, abyste při čištění a dezinfekci nepoškodili nápisy a štítky na přístroji (např. 
výstražné pokyny, popisy ovládacích prvků, typový štítek). 
 
– Přístroj a ultrazvuková hlavice jsou při použití na nezraněné a zdravé pokožce považovány 
z hygienického hlediska za nekritické. 

  
Skříň/kabely Čištění: Skříň a všechny kabely lze při viditelném znečištění čistit běžně prodávanými čisticími 

prostředky na plasty bez obsahu alkoholu. Otírejte povrchy přístroje měkkým hadříkem, 
navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) v čisticím prostředku podle pokynů výrobce, dokud 
neodstraníte všechny nečistoty. 

  
 Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci minimálně jednou týdně a dále v případě 

podezření na možnou kontaminaci. Dezinfekci konzultujte s odborným hygienikem. Před 
dezinfekcí vždy provádějte čištění. 
 
Skříň a všechny kabely lze dezinfikovat otíráním. Za tímto účelem používejte běžně prodávaný 
dezinfekční prostředek na kovy a plasty bez obsahu alkoholu, který má baktericidní, virucidní 
a fungicidní účinek. Dodržujte pokyny k použití příslušného výrobce. Všechny povrchy přístroje 
otírejte měkkým hadříkem, navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) v čisticím prostředku podle 
pokynů výrobce, případně vlhčenými dezinfekčními ubrousky (tzv. wipes).  
Dodržujte přitom případně i předpisy pro sušení nebo dodatečné čištění. 

  
Ultrazvukové hlavice Čištění: Postupujte stejným způsobem, jaký je popsán v části „Skříň“.  
  
 Dezinfekce: Postupujte stejným způsobem, jaký je popsán v části „Skříň“.  
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Elektrody Vaco Čištění: Elektrody Vaco lze při viditelném znečištění čistit běžně prodávanými čisticími 
prostředky na plasty bez obsahu alkoholu. Odpojte elektrodu Vaco od hadičky elektrody 
a obraťte vakuový zvon naruby. Ponořte elektrodu Vaco do čisticího roztoku, připraveného dle 
pokynů výrobce čisticího prostředku, a důkladně elektrodu vyčistěte pomocí tvrdého kartáče. 
Ujistěte se, že je zcela čistá i mezera pod kovovou destičkou. Opláchněte elektrodu v čisté 
vodě. 

  
 Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci minimálně jednou týdně a dále v případě 

podezření na možnou kontaminaci. Dezinfekci konzultujte s odborným hygienikem. Před 
dezinfekcí vždy provádějte čištění. 
 
K čištění elektrod Vaco lze použít běžně prodávaný dezinfekční prostředek na kovy a plasty 
bez obsahu alkoholu, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. Dodržujte pokyny 
k použití příslušného výrobce. Elektrody Vaco zcela ponořte do dezinfekčního prostředku 
a zlehka jimi pohybujte. Zajistěte, aby byly všechny vnitřní i vnější povrchy zcela v kontaktu 
s dezinfekčním prostředkem.  
Dodržujte přitom případně i předpisy pro sušení nebo dodatečné čištění. 

  
Houbičky / kapsy na 
elektrody 

Čištění: Houbičky / kapsy na elektrody důkladně propláchněte vodou. Používání čisticích 
prostředků se nedoporučuje, protože jejich složky zůstávají v houbičkách a mohou při aplikaci 
způsobit podráždění kůže. Navíc může dojít k poškození materiálu. 

  
 Dezinfekce: Tepelnou dezinfekci houbiček / kapes na elektrody provádějte buď varem v délce 

trvání 10 minut, nebo praním na vyvářku (teplota vody min. 95 °C) v čisté vodě bez dalších 
přídavných látek. Nedoporučuje se používat dezinfekční prostředky, protože v nich obsažené 
složky v houbičkách zůstávají a mohou způsobit podráždění kůže. Může dojít i k poškození 
materiálu. 

  

 

Pokud se k čištění a dezinfekci používají hořlavé roztoky, je nutno před použitím přístroje 
ponechat dostatek času na odpaření roztoku. V opačném případě by mohlo dojít ke vznícení. 

  
Upozornění: Přístroj používejte pouze v hygienicky bezvadném prostředí. 
  

 
Upozornění: Spotřební materiály, jako jsou elektrody Vaco, gumové elektrody, pocínované desky, 

houbičky a kapsy na elektrody, podléhají v závislosti na používání a době jeho  
trvání procesu stárnutí a je nutno je pravidelně 
vyměňovat. 
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Obecné informace: Výběr a aplikace elektrod se musí provádět opatrně. V provozu při konstantním proudu je 
třeba dbát na dobrý a stejnoměrný kontakt s pokožkou. Při zmenšení kontaktní plochy může 
u pacientů docházet k poruchám citlivosti.  
Před ošetřením zkontrolujte a případně očistěte pokožku, například je-li pacient zpocený, nebo 
pokud je pokožka ošetřena mastí. Zanícená místa na pokožce, drobné rány nebo škrábance 
zakryjte vazelínou nebo zinkovou pastou. Opatrnosti je třeba i u čerstvých jizev. 

  
Jednorázové elektrody Samolepicí jednorázové elektrody představují pohodlný a rychlý způsob aplikace. 

Jednorázové použití zajišťuje hygienickou aplikaci. Tři terapeuticky vhodné velikosti umožňují 
individuální terapii přizpůsobenou klinickému obrazu nemoci. 
Jednorázové elektrody jsou obzvláště vhodné pro terapii bipolárními proudy. Při terapii 
využívající monopolární pulzní proudy nebo proudy s galvanickou složkou je vhodné 
jednorázové elektrody navíc podložit vlhkou houbičkou.  
K přístroji PhySys lze připojit všechny běžně používané elektrody pro elektroterapii pomocí 
izolovaných kabelových svorek. 

  
Upozornění: Jednorázová elektroda slouží výhradně k jednorázovému použití a lze ji bez problémů 

likvidovat společně s domovním odpadem. 
Vícenásobné použití jednorázové elektrody může ohrozit pacienta.  

  
 Pro velkoplošné aplikace jsou kromě jednorázových elektrod k dispozici i deskové a gumové 

elektrody. 
  
 Elektrické připojení se provádí stejně jako u jednorázových elektrod pomocí svorek na 

kabelech elektrod. Připojte svorky k deskové elektrodě, která je zcela zasunuta do kapsy na 
elektrodu. 

  
Gumové elektrody Gumové elektrody jsou vhodné pro terapii s využitím bipolárních proudů. Při aplikaci čistě 

galvanického proudu, proudů s galvanickou složkou nebo při delším trvání impulzu je třeba mít 
na paměti, že se při běžném používání z elektrod postupně vytrácí uhlík, což může snížit jejich 
vodivost.  

  
Elektrody plátované 
cínem 

Pro terapii s využitím čistě galvanického proudu (galvanizace, iontoforéza) jsou vhodné 
velkoplošné elektrody plátované cínem. 

  
Kapsy na elektrody 
a houbičky 

Jak gumové, tak i cínem plátované elektrody musí být vždy vypodloženy vlhkou mezivrstvou. 
U gumových elektrod se doporučuje použití kapes na elektrody, u elektrod plátovaných cínem 
houbiček, které by měly být minimálně 1 až 2 cm silné. K navlhčení houbiček používejte vodu 
z kohoutku. Destilovaná voda není vhodná kvůli své nízké vodivosti.  
Na rozdíl od pohodlných samolepicích jednorázových elektrod je nutno gumové a cínem 
plátované elektrody zafixovat. Pro tento účel jsou vhodné buď pásky se suchým zipem, nebo 
pružné pásky. 
 
Zcela zasuňte elektrody do kapes na elektrody a pod lehkým tlakem je aplikujte, aby správně 
přiléhaly na tělo pacienta. Upevňovací pásky by neměly na těle pacienta zanechávat stopy po 
zaškrcení. 
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 Produkty nesou označení CE v souladu 
 

 
 
se směrnicí ES o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.  

  
Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Německo 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Rozsah dodávky Přístroj PhySys  
Číslo výrobku*  
6221-01 1 základní přístroj 
 Pacientský kabel (2 ks) 
 Kabel elektrod (1 pár), šedá barva, včetně 1 černé a 1 červené krokosvorky 
 Kabel elektrod (1 pár), bílá barva, včetně 1 černé a 1 červené krokosvorky 
 1 ultrazvuková hlavice 28 mm 
 1 síťový kabel, zahnutý 
 1 stručný návod k použití 
  
  
 Volitelně 
Rozsah dodávky Jednotka VacoP (pouze jako zásuvný modul do sloupku) 
Číslo výrobku*  
6411 1 základní přístroj 

1 pár hadiček elektrod Vaco, červená barva, délka 1,60 m 
 1 pár hadiček elektrod Vaco, černá barva, délka 1,60 m 
 2 páry elektrod Vaco, ø 90 mm, s houbičkami, samozavírací 
 2 páry elektrod Vaco, ø 60 mm, s houbičkami, samozavírací 
  
  
 Volitelně 
Rozsah dodávky Sloupek PhySys 
Číslo výrobku*  
9161 1 sloupek s odkládací plochou na příslušenství 
  
  
* Čísla výrobků vztahující se k příslušenství najdete na následující straně. 
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Příslušenství  
Číslo výrobku  
10102889 Návod k použití CZ 
95800610 Otočný a výkyvný podstavec 
117* Síťový kabel, zahnutý, 3 m 
  
 Elektroterapie 
155 Pacientský kabel PhySys SD 
124 Kabel elektrod (1 pár), šedá barva 

včetně 1 černé a 1 červené krokosvorky 
150 
 

Kabel elektrod (1 pár), bílá barva 
včetně 1 černé a 1 červené krokosvorky 

31100146 Krokosvorka, červená 
31100147 Krokosvorka, černá 
87200120 Jednorázové elektrody, malé 
87200140 Jednorázové elektrody, střední 
87200130 Jednorázové elektrody, velké 
87200110 Jednorázové elektrody, kulaté 
43 Deskové elektrody z čistého cínu, 90 × 120 mm 
96 Houbička pro iontoforézu 160 × 120 × 19 mm  
212 Membránová fólie pro iontoforézu, 180 × 120 mm, 1000 kusů 
44 Gumové elektrody 50 × 50 mm, 1 pár 
97 Kapsa na elektrody 70 × 75 mm, 1 pár 
46 Gumové elektrody 100 × 50 mm, 1 pár 
98 Kapsa na elektrody 89 × 125 mm, 1 pár 
232 Gumový pásek 60 cm 
233 Gumový pásek 120 cm 
230 Pásek se suchým zipem, délka 60 cm 
231 Pásek se suchým zipem, délka 120 cm 
  
  
 * Standardní kabel. Jsou dostupné i další varianty zástrček specifické dle zemí.  

V případě potřeby se obraťte na svého prodejce. 



 Rozsah dodávky 
Příslušenství 14  

 

 
 Strana 43  

 

Příslušenství  
Číslo výrobku  
 Ultrazvuková terapie 
4200 Ultrazvuková hlavice 0,8 a 2,4 MHz, bílá, ø 28 mm, edice SD 
4220 Ultrazvuková hlavice 0,8 a 2,4 MHz, šedá, ø 13 mm, edice SD 
65801010 Držák na ultrazvukovou hlavici PhySys, stolní odkládací plocha 
6 Ultrazvukový gel Sono Plus, láhev o objemu 0,5 l 
  
 Jednotka VacoP 
95* Houbička pro elektrodu Vaco, velká, 90 mm 
94* Houbička pro elektrodu Vaco, malá, 60 mm 
72 Elektroda Vaco, ø 90 mm, samozavírací 
71 Elektroda Vaco, ø 60 mm, samozavírací 
164 Hadička elektrod Vaco, červená, délka 2,1 m 
165 Hadička elektrod Vaco, černá, délka 2,1 m 
  
  
 PhySys Syscart 
66890317 Odkládací plocha na příslušenství 
66890010 Skleněná deska nahoře, sloupek PhySys 
66890110 Skleněná deska uprostřed, sloupek PhySys 
66890210 Skleněná deska dole, sloupek PhySys 
80400756* Dvojitá plastová kolečka, ø 75 mm, šedá, 11 × 22 mm 
10101925 Montážní návod pro Syscart 
  
 * Minimální odběr v každé velikosti: 4 ks 
  
 Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální příslušenství, protože v opačném 

případě nelze zaručit řádnou funkci přístroje. 
  
 Změny vyhrazeny! 

 
 



 Kombinace přístrojů 15  
 

 
 Strana 44  

 

 
 Přístroj lze používat v kombinaci s jednotkou VacoP.  

 
Kdo i přes toto upozornění přístroje kombinuje a vytváří tak zdravotnický systém, činí tak na 
vlastní odpovědnost. 
 
Při sestavování kombinací přístrojů dodržujte předpisy dle normy IEC 60601-1, ed. 3.1. 
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 Přístroj PhySys je vyroben podle bezpečnostních předpisů normy IEC 60601-1, ed. 3.1.  

 
Společnost Zimmer MedizinSysteme GmbH nese jako výrobce odpovědnost za bezpečnost 
a spolehlivost pouze v případě, že: 
 
• je přístroj zapojen do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem a že elektrická instalace 

splňuje požadavky normy DIN VDE 0100, část 710, 
• se přístroj používá v souladu s návodem k obsluze, 
• rozšíření, úpravy nastavení nebo modifikace provádí pouze osoby, které k tomu byly 

pověřeny společností Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
• se uživatel před použitím přístroje ujistil o jeho provozní bezpečnosti a o řádném stavu, 
• se před každým použitím kontroluje, zda ultrazvuková hlavice, kabel a konektory 

nevykazují poškození (například praskliny), která by mohla narušit bezpečnost přístroje, 
• přístroj používá pouze řádně vyškolený personál, 
• se přístroj nepoužívá v oblastech ohrožených explozí a/nebo v hořlavém či vznětlivém 

prostředí, 
• při proniknutí tekutin do přístroje uživatel okamžitě odpojí přístroj ze sítě. 
 
Přístroj neobsahuje žádné díly, u nichž by mohl provádět údržbu a opravy sám provozovatel. 

  

 

Pojistky a ostatní náhradní díly smí vyměňovat pouze vyškolený servisní personál. 
Výměna lithiových baterií neškolenými osobami může být nebezpečná. 

  

 

Servis přístroje smí provádět výhradně vyškolený personál. Všechny popisy potřebné pro 
servis jsou k dispozici v servisní příručce k přístroji PhySys nebo si je můžete vyžádat 
u výrobce. Společnost Zimmer MedizinSysteme GmbH vám na vyžádání poskytne rovněž 
schémata zapojení, seznamy konstrukčních součástí, popisy, kalibrační pokyny nebo další 
dokumenty. 
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 Přístroj PhySys provede po zapnutí samočinný test, jehož účelem je kontrola vnitřních 

součástí. 
  
 Pokud se vyskytne chyba, zobrazí se chybové hlášení. 
  
 Dále lze pro všechny tři provozní režimy provést rozšířený funkční test. 

  
 Tyto kontroly by se měly provádět jednou měsíčně nebo v případě pochybností o funkčnosti 

přístroje: 
  

Stimulační proud Zvolte program GA 00. Připojte krokosvorky k atrapě. 
Při maximální intenzitě musí být sloupcový graf zcela zaplněn. Proveďte test nejprve pro 
jeden, pak pro druhý kanál. 

  
Ultrazvuk Zvolte ultrazvukovou hlavici a pokryjte její povrch vodivým gelem. Při nízkém výkonu a po 

spuštění terapie musí zobrazení průniku ukazovat hodnotu přes 90 %. 
Proveďte test nejprve pro jednu, pak pro druhou hlavici. Poté ultrazvukovou hlavici očistěte. 

  
Vakuum Odpojte sací elektrody od hadiček Vaco. Připojte hadičky Vaco k atrapě. Zvolte režim Vaco 

a vytvořte počáteční vakuum. Na sloupcovém grafu musí být viditelné zobrazení. 
  
Elektrody Vaco Obraťte elektrody Vaco naruby tak, aby plocha elektrod již nebyla lemována gumovým 

okrajem, a vytvořte vakuum. 
Jednotka VacoP musí stále vyvíjet sání. 

  
Upozornění: Po ukončení funkčního testu přístroj PhySys vypněte. 
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 Přístroj PhySys a volitelné příslušenství VacoP jsou popsány v příloze 1 nařízení pro 

provozovatele zdravotnických prostředků (MPBetreibV). Dodržujte požadovaná opatření dle 
tohoto nařízení. 
 
Tyto přístroje nejsou uvedeny v příloze 2 nařízení pro provozovatele zdravotnických prostředků 
(MPBetreibV). 
 
V Německu je dále potřeba dodržovat směrnici DGUV, předpis 3 (Elektrická zařízení 
a provozní prostředky) v aktuálním platném znění. 

  
Upozornění: Tyto pokyny platí pro provozování přístrojů v Německu. Dbejte na dodržování případně 

odlišných předpisů ve vaší zemi. 
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Výpadek funkce přístroje Žádná reakce na hlavní vypínač, displej zůstává tmavý. 
  
 Možná příčina 1: Připojení k síti 

Odstranění příčiny 1: Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zapojena do zásuvky a zda 
je konektor dobře zapojen do příslušné zdířky na přístroji. 
Zkontrolujte, zda není síťový kabel poškozen, případně jej vyměňte za kabel shodného typu. 
Zkontrolujte stav elektrické sítě a zásuvky, případně nechte odstranit poruchy sítě nebo 
zásuvky odborníkem (elektrikářem). 

  
 Možná příčina 2: Síťová pojistka (PhySys) 

Odstranění příčiny 2: Zkontrolujte síťovou pojistku. 
Pojistku vyměňte pouze za zcela shodnou/rovnocennou. 
Ještě předtím důkladně zkontrolujte, zda nedochází k poruchám při přívodu elektrické energie. 

  

 
Pokud se chyba objeví znovu, neprodleně informujte servis / zákaznickou službu. 

  
Ultrazvuková hlavice není 
rozpoznána  

Možná příčina 1: Ultrazvuková hlavice není připojena. 
Odstranění příčiny 1: Zkontrolujte připojení ultrazvukové hlavice, případně tuto hlavici 
připojte. 

  
 Možná příčina 2: Ultrazvuková hlavice je vadná. 

Odstranění příčiny 2: Informujte o této skutečnosti servis / zákaznickou službu. 
  
Nedochází ke generování 
ultrazvuku 

Možná příčina 1: Byla zvolena nesprávná ultrazvuková hlavice (v případě dvou připojených 
ultrazvukových hlavic). 
Odstranění příčiny 1: Zkontrolujte, která ultrazvuková hlavice je aktivní. Přepněte případně 
na požadovanou ultrazvukovou hlavici. 

  
Nelze používat režim 
DuoStim 

Možná příčina 1: Elektrody Vaco jsou připojeny ke kanálu II. 
Odstranění příčiny 1: V režimu „DuoStim s oddělenou synchronizací“ není možná 
dvouokruhová aplikace vakua, protože je aktivní pouze kanál I. Použijte k aplikaci elektrod 
Vaco kanál I. 

  
Nevytváří se podtlak 
(VacoP) – systém netěsní 

Možná příčina 1: Sací elektroda není správně přiložena. 
Odstranění příčiny 1: Zkontrolujte přiložení elektrody a případně ji přiložte znovu. 

  
 Možná příčina 2: Vypouštěcí kohout vodní nádržky není uzavřen. 

Odstranění příčiny 2: Zkontrolujte vypouštěcí kohout na vodní nádržce. Vypouštěcí kohout se 
musí po vyprázdnění znovu uzavřít. 

  
 Možná příčina 3: Hadička Vaco je ucpaná. 

Odstranění příčiny 3: Zkontrolujte propustnost hadičky Vaco. To provedete tak, že sejmete 
elektrodu Vaco a uzavřete otvor hadičky prstem. Pokud nedochází k sání a nevytváří se 
vakuum, hadičku odstraňte a vyměňte. 

  
 Kromě výše popsaných chyb se mohou na přístroji zobrazovat i následující chybová hlášení. 
  
Kontrola kabelu Na displeji se zobrazí chybové hlášení „Kontrola kabelu“. 

 
To znamená při elektrostimulační terapii v provozu s konstantním proudem 
přerušení elektrického obvodu pacienta. 
Zpravidla se toto hlášení objevuje v případě odpojení elektrod, znečištěných svorek elektrod, 
vadného pacientského kabelu nebo vadné pacientské pojistky. Po odstranění příčiny hlášení 
potvrďte a vymažte pomocí tlačítka „OK“. 
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Nadproud Na displeji se zobrazí chybové hlášení „Nadproud! (ochrana pacienta)“. 
 
To informuje o zvýšení maximálního povoleného proudu. Zvýšení proudu v kontinuálním 
provozu signalizuje zpravidla závadu na přístroji, zatímco zvýšení proudu při provozu 
s konstantním napětím se může vyskytnout v důsledku změn odporu pacienta (např. při vlhké 
kůži). 
 
Hlášení potvrdíte a vymažete pomocí tlačítka „OK“. 
Pokud se chybové hlášení objeví znovu, kontaktujte zákaznický servis. 

  
Porucha Na displeji se zobrazí chybové hlášení „Chyba při samočinném testu“. 
  
 V některých případech se dá chyba odstranit tak, že přístroj vypnete, 5 sekund počkáte a poté 

jej znovu zapnete. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte zákaznický servis. 
  
 Můžete tak učinit buď prostřednictvím příslušného obchodního zástupce, nebo prostřednictvím 

centrální kanceláře v Neu-Ulmu. 
  
 Přístroj vracejte zpět pouze v původním obalu. 
  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Německo 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Likvidace Přístroj vracejte zpět pouze v původním obalu. Likvidaci smí provádět pouze závod v Neu-

Ulmu. 
  
 V zahraničí (Evropa) dodržujte platné národní předpisy pro likvidaci. Případně se obraťte na 

svého prodejce. 
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Přístroj PhySys byl vyroben podle uznávaných technických pravidel a předpisů; byly respektovány údaje a požadavky na použití 
komponent k určenému účelu. 
 
Zdravotnické elektrické přístroje, jako je např. PhySys, podléhají zvláštním preventivním opatřením ohledně elektromagnetické 
kompatibility (EMC) a je nutno je instalovat a uvádět do provozu podle pokynů pro EMC uvedených v návodu k použití a v doprovodné 
dokumentaci. 
 
Přístroj PhySys je určen výhradně pro profesionální zdravotnická zařízení, jako např. nemocnice, lékařské ordinace a fyzioterapeutická 
pracoviště, a pro tato prostředí byl otestován. 
 
Nejdůležitější funkční vlastnosti přístroje PhySys jsou bezporuchové generování stimulačního proudu a ultrazvuku (ve spojení s vakuovou 
jednotkou také podtlaku) s nastavenými parametry a bezporuchové ovládání všech funkcí. Silná elektromagnetická rušení mohou tyto 
atributy negativně ovlivnit. 
 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj vedle jiných přístrojů ani je na sebe nestavte, protože by to mohlo negativně ovlivnit provoz. Pokud 
je tento způsob používání nutný, je zapotřebí přístroj i ostatní přístroje neustále sledovat, aby se zajistilo jejich správné fungování. 
 
Elektromagnetická kompatibilita přístroje PhySys byla otestována na původním přístroji s připojenými elektrodami a ultrazvukovou hlavicí. 
 
VAROVÁNÍ: Používání příslušenství, transformátorů a kabelů, které nebyly specifikovány nebo poskytnuty výrobcem tohoto přístroje, 
může vést ke zvýšeným elektromagnetickým rušivým emisím nebo ke snížení odolnosti tohoto přístroje proti elektromagnetickému rušení 
a v důsledku toho k nesprávnému provozu. 
 
VAROVÁNÍ: Přenosná VF komunikační zařízení (včetně periferních přístrojů, jako jsou antény) by se měla používat ve vzdálenosti 
minimálně 30 cm (12 palců) od jakékoli části přístroje PhySys; to platí i pro kabely uváděné výrobcem. V opačném případě může dojít ke 
ztrátě výkonu tohoto přístroje. 
 
Přístroj se nesmí používat bezprostředně vedle jiných přístrojů ani se na ně nesmí stavět. Pokud je nutné používat přístroj v blízkosti jiných 
přístrojů nebo pokud na nich musí být postaven, je nutné jej sledovat, aby byl ověřen správný provoz v tomto použitém uspořádání. 
 
U přístroje byla testována odolnost proti VF poli pouze u vybraných frekvencí. V blízkosti se vyskytující přechodové jevy s jinými 
frekvencemi mohou vést k rušení provozu. Testované frekvence jsou uvedeny v tabulce 4. 
 
Přístroj PhySys neobsahuje žádné součásti, které v průběhu životnosti přístroje podléhají stárnutí a které by mohly vést ke zhoršení 
elektromagnetické kompatibility. Proto k zajištění základní bezpečnosti během životnosti přístroje není zapotřebí žádná údržba. 
 
Byly provedeny všechny kontroly podle normy IEC 60601-1-2, ed. 4.0. Další normy a předpisy ohledně elektromagnetické kompatibility se 
neuplatňují. 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické rušení 

Přístroj PhySys je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel přístroje 
PhySys musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. 

Měření rušivých emisí Kompatibilita Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vysokofrekvenční vyzařování podle normy CISPR 11 Skupina 1 Přístroj PhySys musí generovat 
elektromagnetickou energii za účelem zajištění 
požadované funkce. Může tak dojít k ovlivnění 
provozu elektronických zařízení v jeho blízkosti. 

Vysokofrekvenční vyzařování podle normy CISPR 11 Třída B Přístroj PhySys je vhodný k použití ve všech 
prostorách včetně obytných oblastí, které jsou 
přímo připojeny k veřejné distribuční síti zásobující 
též budovy určené k obytným účelům. 

Vyzařování harmonických frekvencí podle normy IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Emise způsobené kolísáním napětí / blikavé emise 
podle normy IEC 61000-3-3 

Kompatibilní 
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Směrnice a prohlášení výrobce – odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj PhySys je určen k provozu v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel přístroje PhySys 
musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. 

Testy odolnosti proti 
rušení 

Zkušební úroveň normy 
IEC 60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – 
směrnice 

Elektrostatický výboj (ESD) 
podle normy IEC 61000-4-
2 

Kontaktní výboj ±8 kV 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
Výboj vzduchem ±15 kV 

Kontaktní výboj ±8 kV 
 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
Výboj vzduchem ±15 kV 

Podlahy musejí být dřevěné, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Pokud je podlaha pokryta 
syntetickým materiálem, musí být 
relativní vzdušná vlhkost nejméně 
30 %. 

Rychlé přechodové rušivé 
veličiny / bursts podle 
normy IEC 61000-4-4 

±2 kV pro síťové vedení 
 
Opakovací frekvence 
100 kHz 

±2 kV pro síťové vedení 
 
Opakovací frekvence 100 kHz 

Jakost napájecího napětí musí 
odpovídat obvyklému komerčnímu 
nebo nemocničnímu prostředí. 

Rázová napětí 
(surges) podle normy IEC 
6100- 
4-5 
(vnější vodič – 
vnější vodič) 

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV 

Rázová napětí (surges)  
podle normy IEC 6100-4-5 

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV, ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV, 

Přerušení napětí, 
krátkodobé výpadky 
a fluktuace napájecího 
napětí podle normy IEC 
61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cyklu 
při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° a 315° 

0 % UT; 0,5 cyklu 
při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° a 315° 

Jakost napájení musí odpovídat 
obvyklému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí. Pokud 
uživatel přístroje PhySys potřebuje 
zajistit nepřetržitý provoz i v případě 
přerušovaného napájení, 
doporučujeme použít k napájení 
přístroje PhySys nepřerušitelný 
zdroj napětí nebo baterii. 

0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 
25/30 cyklů 
Jedna fáze: při 0° 
 

0 % UT; 1 kmit 
A 70 % UT; 25 cyklů 
Jedna fáze: při 0° 

0 % UT; 250/300 cyklů 0 % UT; 250/300 cyklů 

Magnetické pole při 
napájecí frekvenci 
(50/60 Hz) podle normy 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
50 Hz nebo 60 Hz 

3 A/m 
50 Hz 

Magnetická pole při síťové frekvenci 
by měla odpovídat obvyklým 
hodnotám, které se vyskytují 
v komerčním nebo nemocničním 
prostředí. 

Poznámka: UT je síťové střídavé napětí před použitím zkušební úrovně. 
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Směrnice a prohlášení výrobce – odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj PhySys je určen k provozu v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo uživatel přístroje PhySys 
musí zajistit, aby byl přístroj v takovém prostředí používán. 

Testy 
odolnosti  
proti 
rušení 

Zkušební úroveň normy 
IEC 60601 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vedené VF 
rušivé 
veličiny 
podle 
normy IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované 
VF rušivé 
veličiny 
podle 
normy IEC 
61000-4-3 

3 VEfektivní hodnota 
150 kHz až 80 MHz 
6 V v pásmu ISM mezi 
0,15 MHz a 80 MHz 
80 % AM při 1 kHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,7 GHz 
80 % AM do 1 kHz 

3 VEfektivní hodnota 
150 kHz až 80 MHz 
6 V v pásmu ISM mezi 0,15 MHz 
a 80 MHz 
80 % AM při 1 kHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,7 GHz 
80 % AM do 1 kHz 

Přenosné a mobilní rádiové přístroje a jejich 
kabely nesmí být používány v takové blízkosti 
přístrojů PhySys, která je menší než doporučená 
separační vzdálenost, jež se počítá na základě 
porovnání vysílacích frekvencí. 
 
Doporučená separační vzdálenost: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 0,35 √P pro 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 0,7 √P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) 
podle údajů výrobce vysílače a d je doporučená 
separační vzdálenost v metrech (m) 
 
Intenzita pole stacionárního rádiového vysílače by 
měla být na všech frekvencích podle zkoumání 
v místěa menší než úroveň shodyb. 
 
V blízkosti přístrojů označených následujícím 
symbolem je možné rušení: 
 

 

POZNÁMKA 1: Pro 80 MHz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2: Tyto směrnice nemusejí být platné ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin má vliv absorpce a odraz od 
budov, předmětů a lidí. 

a Intenzita pole stacionárních vysílačů, jako např. základnové stanice radiotelefonů a mobilní pozemní rádiové vysílače, 
amatérské rádiové vysílače, rozhlasové AM, FM a televizní vysílače, nemůže být teoreticky přesně předem určena. Aby bylo zjištěno 
elektromagnetické prostředí s ohledem na stacionární vysílač, je třeba zvážit studii elektromagnetických jevů na stanovišti. Pokud v terénu 
naměřená intenzita pole na místech, kde se bude přístroj PhySys používat, přesahuje výše uvedené hodnoty pro shodu, je nutno přístroj 
PhySys sledovat, aby byla zajištěna jeho řádná funkce. Pokud zpozorujete neobvyklé výkonové charakteristiky, může být nutné přijmout 
další opatření, například provést změnu orientace nebo přemístění přístroje PhySys. 
 
b U frekvenčního rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by měla být intenzita pole menší než 3 V/m. 
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Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními VF telekomunikačními přístroji a přístrojem PhySys 
Testovací frekvence (MHz) Pásmo (MHz) Služba Modulace Max. energie 

(W) 
Vzdálenost 
(m) 

Testování 
úrovně 
imunity (V/m) 

385  380–390  TETRA 400  Impulzní 
modulace  
18 Hz  

1,8  0,3  27  

450  430–470  GMRS 460,  
FRS 460  

FM  
±5 kHz 
derivace  
Sinus 1 kHz  

2  0,3  28  

710 704–787  LTE Band 13, 
17  

Impulzní 
modulace  
217 Hz  

0,2  0,3  9  
745 
780 
810 800–960  GSM 800/900,  

TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
LTE Band 5  

Impulzní  
modulace  
18 Hz  

2  0,3  28  
870 
930 

1720 1700–1990  GSM 1800;  
CDMA 1900;  
GSM 1900; 
DECT;  
LTE Band 1, 
3, 4, 25;  
UMTS  

Impulzní 
modulace  
217 Hz  

2  0,3  28  
1845 
1970 

2450  2400–2570  Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE  

Impulzní 
modulace  
217 Hz  

2  0,3  28  

5240 5100–5800  WLAN 802.11 
a/n  

Impulzní 
modulace  
217 Hz  

0,2  0,3  9  
5500 
5785 
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