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Přístroje a 
ovládací prvky 

1 Ovladač intenzity kanálu I 
2 Ovladač intenzity kanálu II 
3 Možnost připojení krokodýlkových 

svorek 
4 Držák ultrazvukové hlavice 
5 Displej 
6 Dotykový hrot v držáku 
7 Zásuvka pro SD kartu 
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 Obrázky 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Výběrové a ovládací prvky  

 
Obr. 2 
 
 
 
 

 
 

 
 
Zobrazení na 
displeji 

8 Stavový řádek 
9 Tlačítka na obrazovce 

10 Titulní řádek 
11 Navigační panely 

 
 
 

Obr. 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
Navigační lišta 
Popis funkcí 

 

(A) Zpět Přepnutí o jeden krok zpět 
(B) Paměť Přepnutí do režimu paměti 
(C) Indikace Přepnutí do nabídky indikací 
(D) Programy Přepnutí do seznamu programů 
(E) Oblíbené položky Přepnutí do oblasti oblíbených položek 
(F) Listování zpět Přepnutí o jednu stránku vzad 
(G) Listování vpřed Přepnutí o jednu stránku vpřed 
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 Obrázky 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Zadní strana přístroje / spínač a připojovací 
zdířky 

 
 
 

 

Obr. 4 
 

 
 

 
 

 
 
Spínač a 
připojovací zdířky 

12 Spínač zapnutí a vypnutí  
13 Držák síťové pojistky 
14 Přípojka pro síťový kabel 
16 Zdířka pro kabel elektrody, kanál II 
17 Držák ultrazvukové hlavice 0,8 / 2,4 MHz 
18 Zdířka pro kabel elektrody, kanál I 

 
Upozornění: Zdířka (15*) je u přístroje Soleoline bez funkce. 
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 Obrázky 
VacoS 
Přední strana přístroje / připojovací zdířky  

 
 
 
 
 
Obr. 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Připojovací zdířky  Okruh 1 

19 Připojovací zdířka hadičky elektrody Vaco černá, katoda 
20 Připojovací zdířka hadičky elektrody Vaco červená, anoda 

  
 Okruh 2 

21 Připojovací zdířka hadičky elektrody Vaco černá, katoda 
22 Připojovací zdířka hadičky elektrody Vaco červená, anoda 
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 Obrázky 
VacoS 
Zadní strana přístroje / spínač a připojovací 
zdířky 
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Spínač a 
připojovací zdířky 

 

23 Spínač zapnutí a vypnutí 
24 Připojení pro krátký spojovací síťoví kabel 
25 Přípojka pro síťový kabel 
26 Držák síťové pojistky 
27 Zdířka pro kabel elektrody, kanál II 
28 Zdířka pro spojovací kabel s přístrojem SonoStim / Galva, kanál II 
29 Zdířka pro kabel elektrody, kanál I 
30 Zdířka pro spojovací kabel s přístrojem SonoStim / Galva, kanál I 

 31 Typový štítek Soleo SonoStim / Galva 
 32 Typový štítek Soleo VacoS 
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 Obrázky 
Soleo SonoStim / Soleo Galva / VacoS 
Boční pohled  
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Přípojky 33 Připojovací ventil odlučovače vody 
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 Obrázky 
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Ultrazvukové hlavice  

 
 
 
 
 
 
Obr. 9 
 

Ultrazvuková hlavice velká Ultrazvuková hlavice malá 
 

 

 
 



 Vysvětlení grafických značek Strana 
  

 

 

 
V návodu k obsluze označuje tento symbol nebezpečí. 

  

Pozor! 
V návodu k obsluze označuje tento symbol „upozornění“ na možné hmotné 
škody. Typ přístroje BF (podle IEC 601-1): 

  

 
Stupeň ochrany proti zasažení elektrickým proudem. Použití v blízkosti srdce je 
zakázáno. 

  

 

Postupujte podle návodu k použití 

  

 

Úložný držák levý 

  

 
Výrobní číslo 

  

 
Číslo položky 

  

 
Výrobce 

  

 
Datum výroby 

  

 
Tento symbol upozorňuje na nebezpečná místa na přístroji. 

  

 

Intervalový provoz 
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Platí pro přístroje Soleo SonoStim, Soleo Galva a VacoS. 
 
Tento návod k použití je považován za součást přístroje. 
Musí být uchováván s přístrojem, aby k němu osoby pověřené obsluhou 
přístroje měly kdykoli přístup. 
 
Návod k použití je platrıý od srpna 2016. 
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Podporující prokrvení  
Terapie 

• Funkční poruchy prokrvení 
• Angiopatie při diabetes mellitus 
• Angioneuropatie (Raynaudova choroba) 
• Akrocyanóza 
• Ischemická choroba (stadium I / IIa) 
• Žilní onemocnění 
• Chronická žilní insuficience 
• Sympatická reflexní dystrofie 
• Sudeckův syndrom (stadium II) 
• Porucha trofiky 
• Lymfedém 
• Léčba lícního nervu (jako předběžná léčba) 
• Chronicky ztuhlé svalstvo 
• Onemocnění kloubů končetin (chronické) 
• Radikulární syndromy při onemocněních páteře (subakutní a chronické) 
• Přetržení vazů 
• Tendosynovitida 
• Burzitida 

  
Analgetizující terapie • Výrony, pohmožděniny, podvrtnutí svalů, 

• šlach, kloubů a kostí 
• Velkoplošné myalgie 
• Polyartralgie 
• Onemocnění kloubů, zánětlivá 
• Chronická polyartritida (revmatoidní artritida), léčení v intervalu bez zánětů 
• Difusní bolesti při periartropatiích, artrózách,  
• Ankylozující spondylitida 
• Tendinitis, tendovaginitis 
• Lokální a pseudoradikulární onemocnění páteře 
• Kořenová léze 
• Operace meziobratlových plotének 
• Zánětlivá onemocnění páteře chronická 
• Chronické bolestivé stavy, bolestivá nemoc 
• Pelvipathie (tzv. pánevní zánětlivé onemocnění) 
• Pelvipathie (tzv. prostatitida) 
• Neuralgie 
• Neuritida 
• Polyneuropatie 
• Radikulární syndrom 
• Nervové kompresní syndromy 
• Allodynie 
• Kauzalgie 
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Podpora výživy 
Terapie 

• Žilní vředy 
• Neurotrofické vředy 
• Dekubitální nežity 
• Opožděné hojení ran 
• Osteoporóza 
• Opožděné hojení kosti 
• Přetržení vazů 

  
Svaly tonizující terapie • Svalová slabost 

• Spontánní inervační slabost 
• Chybějící svalová vnímavost 

  
Svaly detonizující terapie • Přetížení svalstva 

• Bolestivá natažení svalů 
• Myofasciální bolestivé syndromy 
• Přetržení vazů a svalů 
• Kontraktury 

  
Jiné indikace • Periartropatie a inserční tendopatie (akutní, subakutní) 

• Periartropatie a inserční tendopatie (chronické) 
• Onemocnění kloubů končetin (akutní, subakutní) 
• Posttraumatické klinické obrazy (hematomy, edémy) 
• Nadměrné pocení rukou a nohou (hyperhidrosis palmarum et plantarum) 
• Poruchy držení páteře způsobené: 

posttraumaticky, po zánětu, degenerativně 
• Poruchy držení páteře v dětském a mladistvém věku 
• Fraktury páteře, spondylodézy 
• Operace kloubů, artroskopie, artrotomie 
• Vrozené malformace a anomálie skeletálního systému a pohybového ústrojí pro 

léčbu v dětském věku 
• Inkontinence stolice 
• Močová inkontinence 
• Porucha mobility střev 
• Chronická obstipace 
• Sekundární lymfedém a městnání lymfy 
• Pelvipatie 
• Polyneuropatie 
• Onemocnění předního rohu míšního 
• Parézy končetin, parézy plexu 
• Nelokální, generalizovaná onemocnění páteře 
• Spastika 

• Spastické parézy 
• Paralytické parézy 



 Indikace/kontraindikace 
 
1.2 Kontraindikace elektroterapie 1 
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Všeobecně  
kontraindikace 

• Nejasné bolestivé symptomy  
• Akutní záněty (lokální, systémové) 
• (Podezření na) onemocnění srdečního a oběhového systému 
• (Podezření na) epilepsii 
• Ischemická choroba od stadia IIb podle Fontaina 
• Hnisavé procesy 
• Horečka 
• Všeobecné infekce 
• Nádory maligního i benigního druhu 
• Tromboflebitida 
• Flebotrombóza při nebezpečí embolií 
• Kardiostimulátory a jiná implantovaná elektronická zařízení 
• Transkardiální průchod elektrického proudu 
• Kovové implantáty v oblasti proudu při použití galvanických nebo unipolárních 

proudů s šířkami impulzů více než 1 ms 
• Psychózy 
• Při omezené citlivosti kůže  
• Použití na otevřené rány nebo v jejich blízkosti, popř. na fraktury 

  
Dále je při terapii TENS 
třeba věnovat 
pozornost: 

• Kauzálně odstraňované bolesti 
• Převážně psychogenní bolesti (terapie TENS je neúčinná) 
• Centrální bolestivé syndromy, např. talamický syndrom 

  
Další důležité 
kontraindikace 

Léčba svalů s modulovanými skupinovými impulzy (prahovými proudy) v těchto 
případech: 
• Bezvědomí, poruchy vědomí 
• Reflektorický útlum (např. při frakturách) 
• Zánět svalů 
• Mimické obličejové svaly 
• Když stimulační terapie vyvolá trvalé bolesti 
• Kojenci, malé děti 
• Když spastika narůstá 
• Těhotenství 

Zvláštní pozornost: 
• Při sklonu ke krvácení po akutním traumatu nebo fraktuře 
• Po chirurgických zákrocích, když kontrakce svalů může narušovat proces hojení 

  
Preventivní opatření pro 
určité formy proudu 

Diadynamický proud, Träbertův proud 
• Je zapotřebí pečlivé zacházení s elektrodami, aby nedošlo k případnému 

poškození kůže vysokým galvanickým podílem diadynamických proudů  
• Opatrné dávkování při poruchách citlivosti 
Elektroakupunktura 
• Žádná jehlová akupunktura při poruchách srážení krve 
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Indikace 
z ortopedie, chirurgie, 
traumatologie, 
revmatologie 
 
 

• Vertebrogenní bolestivé syndromy, např. cervikální syndrom 
• Spondylitis ankylosans (pouze v intervalu bez zánětu) 
• Onemocnění kloubů, zánětlivá 
• Revmatoidní artritida (pokud je indikováno tepelné ošetření) 
• Osteoartróza 
• Periartropatie 
• Epikondylopatie 
• Tendinózy, periostózy, ostruhy 
• Achilodynie 
• Jizvy, kontraktury, Dupuytrenova kontraktura 
• Posttraumatické potíže 
• Fraktury (zejména při opožděném vytvoření svalku) 

  
Jiné indikace • Bronchiální astma 

• Rinopatie 
• Přetrvávající potíže HWS po odstředivém traumatu s opakovaným blokováním 
• Bolest hlavy 
• Bolesti uší 
• Neuralgie pásového oparu 
• Funkční poruchy žaludku a dvanácterníku 
• Pelvipatie 
• Funkční potíže malé pánve 
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Všeobecně 
kontraindikace 

• Nejasné bolestivé symptomy 
• Onemocnění, při kterých se nesmí používat teplo, např. akutní zánětlivá 

onemocnění 
• Onemocnění, při kterých jsou kontraindikovány mechanické vlivy, např. 

flebotrombóza 
• Omezený průtok krve  
• Podezření na onemocnění srdečního a oběhového systému 
• Hemoragická diatéza 
• Krk neošetřujte ultrazvukem výše než C 3 
• Ultrazvukové ošetření parenchymatózních orgánů nebo orgánů citlivých na teplo 

(varlata, oči, gravidní děloha, játra, ledviny atd.) 
• Anestezované oblasti kůže 
• Poruchy vnímání teploty 
• po léčbě ionizujícím zářením 
• Epifýzové chrupavky 
• Nádory 
• Elektronické kardiostimulátory 
• Použití na otevřené rány nebo v jejich blízkosti, popř. na fraktury 
• Omezené reflexy nebo citlivost na bolest 
• Použití na břicho, pánev nebo bedra v těhotenství nebo při podezření na 

těhotenství 
 
 
Kovové implantáty a endoprotézy  
 
S ohledem na dynamickou léčbu ultrazvukem při nízkém dávkování již dnes 
neexistují žádné pochybnosti. 



 Vedlejší účinky 
 
 2 
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Vedlejší účinky 
elektroterapie 

Při správném použití nejsou známé žádné vedlejší účinky. 

  
Vedlejší účinky 
ultrazvukové terapie 

Při správném použití nejsou známé žádné vedlejší účinky. 



 Pokyny pro použití 
 
3.1 Všeobecně 3 
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 Před použitím přístroje na pacientovi se musí uživatel seznámit s návodem k použití, 
resp. s jednotlivými léčebnými metodami, indikacemi/kontraindikacemi, výstražnými 
pokyny a s pokyny pro použití. Je rovněž nutné věnovat pozornost dalším zdrojům 
informací o ultrazvukové terapii. 

  

 Tento návod k použití musí být vždy uchováván s přístrojem, aby k němu osoby 
pověřené obsluhou přístroje měly kdykoli přístup. 

  

Pozor! 
Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před prováděním 
údržby nebo čištěním vypojen zatažením za zástrčku ze sítě. 

  

Pozor! 
Před použitím je nutné se ujistit, že je přístroj napájen z předepsané zásuvky s 
ochranným kontaktem (elektrická instalace podle DIN VDE 0100, část 710). Přístroj 
přitom smí být v provozu výhradně s přiloženým síťovým kabelem. Síťový kabel musí 
být chráněn proti mechanickému namáhání. 

  

Pozor! 
Funkci přístroje mohou ovlivňovat magnetická a elektrická pole. Nepoužívejte proto 
přístroj v blízkosti zařízení, která generují silná elektromagnetická pole (rentgenová 
nebo diatermická zařízení, jádrové indukční tomografy). Dodržujte bezpečnostní 
odstup několik metrů. 

  

Pozor! 
Přístroj není vhodný k použití k prostorech s výbušným, hořlavým nebo hoření 
podporujícím prostředím. 

  

Pozor! 
Přístroj musí být během používání umístěn tak, aby byl možný bezprostřední přístup 
k jeho centrálnímu elektrickému napájení a aby bylo možné kdykoli odpojit přístroj od 
sítě.  
Před použitím přístroj prohlédněte. V případě poškození ho nesmíte použít. 

  

Pozor! 
Používejte výhradně příslušenství společnosti Zimmer MedizinSysteme GmbH a 
nepřipojuje k VacoS žádné další přístroje. 

  

Pozor! 
Přístroj může vyvolat funkční poruchy nebo může rušit provoz zařízení v blízkém 
okolí. Může být nutné provést vhodná nápravná opatření, např. jinak orientovat, jinak 
uspořádat nebo odstínit přístroj. 

  

Pozor! 
Během životnosti přístroje nesmějí být na přístroji ani na zdravotním systému 
prováděny žádné změny. 

  

 Kompletní zdravotní systém je vhodný pro použití v prostředí pacienta. 
  

Pozor! 
Chcete-li bezpečně odpojit přístroj od sítě, uchopte zástrčku za kryt a vytáhněte ji ze 
zásuvky. 
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 Umístění elektrod a volba parametrů léčby musí být vždy v souladu s pokyny pro 
tento způsob léčby. 

  
 Pro proudy, u kterých hrozí nebezpečí poleptání (např. galvanický proud, 

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

  
 Pokud hustota proudu překročí 2 mA eff/cm², je zapotřebí zvýšená pozornost 

uživatele.  
  
 Při použití různých elektrod mějte na paměti, že při menší ploše elektrod se dosahuje 

vyšší hustoty proudu. 
  

Pozor! Léčbu elektrostimulací nepoužívejte na hlavu ani zpříma na oko. 

  

Pozor! 
Při současném provozu lze ultrazvukovou hlavici použít jako dynamickou elektrodu ve 
spojení se stacionární elektrodou, která je připojena přes kabel elektrody. 
Ultrazvukový a elektrodový kabel přitom tvoří jednu aplikační část. Upozorňujeme, že 
terapeutické proudy proudí v tomto režimu přes ultrazvukovou hlavici. 

  



 Pokyny pro použití 
 
3.3 Ultrazvuk 3 
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 S ultrazvukovou hlavicí pracujte opatrně, hrubé zacházení může změnit její vlastnosti. 
Zabraňte kontaktu ultrazvukové hlavice s ostrými nebo špičatými předměty, protože 
se hliníková hlavice snadno poškrábe. 

  
 Použití jiných spojovacích prostředků než speciálního ultrazvukového gelu Sono plus 

může ultrazvukovou hlavici poškodit.  
  
 Po použití vydezinfikujte ultrazvukovou hlavici běžným dezinfekčním prostředkem na 

přístroje. 
  
 Před každým použitím zkontrolujte ultrazvukovou hlavici z hlediska poškození. Při 

poškození se ultrazvuková hlavice nesmí používat. 
  

Pozor! 
Při současném provozu lze ultrazvukovou hlavici použít jako dynamickou elektrodu ve 
spojení se stacionární elektrodou, která je připojena přes kabel elektrody. 
Ultrazvukový a elektrodový kabel přitom tvoří jednu aplikační část. Upozorňujeme, že 
terapeutické proudy proudí v tomto režimu přes ultrazvukovou hlavici. 

  

Pozor! 
Při pravidelném používání ultrazvukové sondy ve vodní lázni musí její uživatel učinit 
ochranná opatření. Všechny části těla uživatele ponořené ve vodě je třeba vhodně 
chránit. Jako vhodné ochranné opatření poslouží oblečení s póry.  
To může být například: neoprén latexem potažená bavlněná rukavice. 



 Výstražné pokyny 
 
4.1 Všeobecné 4 
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Tento přístroj je určen výhradně k používání odbornými zdravotnickými pracovníky.  

  

 

Uživatelé přístroje musí být proškoleni ve správném používání systému a musí 
disponovat odpovídajícími znalostmi.  

  

 

Velmi důležité: Nikdy nepřipojujte na přístroj dva pacienty během jednoho sezení. 

  

 
Během terapie nesmí pacient zůstat bez dozoru. 

  

 

Pokyny pro léčbu s ohledem na místo léčby, dobu trvání a intenzitu vyžadují 
zdravotnické znalosti a smí být vydávány pouze oprávněnými lékaři, terapeuty a 
příslušnými zdravotnickými pracovníky. Tyto pokyny je nezbytně nutné dodržovat. 

  

 

Použití ve vlhkých prostorech je nepřípustné a může vést k rozsáhlým škodám, popř. 
ohrozit pacienta nebo uživatele. Řádně zlikvidujte obalový materiál. 

  

 

Dávejte pozor na to, aby nebyl přístupný dětem. Použití přístroje mimo rámec 
nastavení, resp. aplikací předepsaných v návodu k použití může vést k ohrožení v 
důsledku nekontrolovaného uvolnění ultrazvukové energie.  

  

 

Použití přístroje mimo rámec nastavení, resp. aplikací předepsaných v návodu k 
použití může vést k ohrožení v důsledku nekontrolovaného uvolnění ultrazvukové 
energie.  

  

 
U pacientů s implantáty nebo implantovanými elektronickými přístroji provádějte léčbu 
až poté, co bude zaručena její bezrizikovost. 

  

 
Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému zařízení je 
nepřípustné. Může vést k popáleninám. 

 

 



 Výstražné pokyny 
 
4.2 Elektroterapie 4 
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Elektroterapie Umístění elektrod v blízkosti hrudního koše může zvýšit riziko fibrilace srdečních 
komor. 
 
Při provádění iontoforézy může mít použitý medikament eventuálně analgetický 
účinek, který sníží citlivost na bolest. 
 
Stimulační proud může mít stimulující účinek na vyplavování inzulínu. U pacientů s 
diabetem proto může dojít k hypoglykémii. 
 
V důsledku elektrické stimulace nebo použitých materiálů může u citlivých pacientů 
dojít k podráždění kůže nebo hypersenzibilitě. To lze redukovat použitím 
alternativního materiálu elektrod, resp. změnou umístění elektrod. 
 
Stimulace se nesmí používat: 

• na sinusový nerv 
• na krk a ústa 
• transtorakálně 
• transcerebrálně 
• na oteklých, infikovaných nebo zanícených místech 
• na rakovinných lézích nebo při jejich výskytu 

  
Vakuum U pacientů, kteří mají sklon k tvorbě hematomů, provádějte léčbu až poté, co bude 

zaručena její bezrizikovost. 
  
Pokyn: 
 

Pro elektroterapii v kombinaci s vakuovou jednotkou platí výše uvedená upozornění. 

  

 

Při plně nastaveném regulátoru intenzity mohou procházet proudy přes 10 mA 
eff, resp. na výstupních zdířkách může být přiloženo napětí přes 10 V. 



 Soleoline ve zkratce 
 
 5 
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Co je Soleoline? Vysoce moderní, inovační řada výrobků, která nabízí 3 různé varianty přístrojů. 
 
Soleo SonoStim 
Vysoce moderní, inovační kombinovaný přístroj pro elektro- a ultrazvukovou terapii 
s možností použít navíc vakuovou jednotku. 
Soleo Galva 
Vysoce moderní, inovační elektroterapeutický přístroj s možností použít navíc 
vakuovou jednotku. 
Soleo Sono 
Vysoce moderní, inovační ultrazvukový terapeutický přístroj. 

  
Pokyn: Obsluha přístroje Soleo Sono je popsána v samostatném návodu k použití. 
  
Was dokáže 
Soleoline? 

Vysílání monofázických, bifázických a středofrekvenčních proudů pro stimulaci 
nervů a svalovou terapii v jedno- a dvoukanálovém provozu, jakož i vysílání 
terapeutického ultrazvuku. 

  
Co hovoří ve 
prospěch Soleoline? 

Moderní přehledný barevný displej se zobrazením všech parametrů důležitých pro 
terapii a s moderním dotykovým ovládáním. 
Individuální nastavení spuštění programů a jasné, jednoduché navádění pomocí 
menu nabízí nejvyšší komfort pro uživatele. 
 
Kombinace elektroterapie a ultrazvukové terapie v jednom systému umožňuje 
osvědčenou simultánní terapii. 
 
Kompaktní konstrukce umožňuje prostorově úsporné fungování v praxi a výborně 
se hodí k používání při návštěvách u pacientů doma. 
 
Použití vakuové jednotky umožňuje komfortní aplikaci elektrod a poskytuje navíc 
příjemný masážní efekt pro pacienta. 

  
 Inovace v Soleoline? SonoSwing, inovace v oblasti ultrazvukové terapie: 

- ultrazvuková hlavice se dvěma frekvencemi 
- volitelná penetrační hloubka pomocí procentuální úpravy frekvenčních složek. 

  
Pokyn: Používání přístroje je vyhrazeno odborným zdravotnickým pracovníkům  

(např. lékaři, terapeuti, zdravotní zdravotnickým pomocným silám). 



 Použití v souladu s určením 
 
 6 
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 Produktová řada Soleoline zahrnuje 3 různé varianty přístrojů: 
 
Soleo Sono 
Ultrazvukový terapeutický přístroj pro léčbu terapeutickým ultrazvukem. 
Soleo SonoStim 
Kombinovaný přístroj pro ultrazvukovou terapii a elektroterapii s možností použít 
navíc vakuovou jednotku. 
Soleo Galva 
Vysoce moderní, inovační elektroterapeutický přístroj s možností použít navíc 
vakuovou jednotku. 



 Uvedení systému do provozu 
7.1 Montáž kabelu  

Soleo SonoStim / Soleo Galva  7 
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Pokyn: Následující popis montáže kabelů se vztahuje k provozu přístrojů Soleo SonoStim / 
Soleo Galva bez jednotky VacoS. 

  
Pokyn: Na kabelech jsou jako orientační pomůcka pro správné připojení k přístroji 

vyznačeny barevné šipky. 
  
Elektroterapie Při připojení kabelů elektrod dávejte pozor, aby zelená šipka byla dole ve směru 

zasouvání. 
 
• Zapojte kabel elektrody pro kanál I do určené zdířky (18).  
• Zapojte kabel elektrody pro kanál II do určené zdířky (16).  
• Připojte červené krokodýlkové svorky k červeně označeným zástrčkám kabelu 

elektrody. 
• Připojte černé krokodýlkové svorky k černě označeným zástrčkám kabelu 

elektrody. 
  
ultrazvukové terapie Zapojte ultrazvukovou hlavici do určené zdířky (17).  
  
Připojení síťového 
kabelu 

Zapojte síťový kabel do určené připojovací zásuvky (14) a do elektrické sítě. 

  
Pokyn: Přístroj smí být zapojen pouze do zásuvek s ochranným kontaktem. 
  
Zapnutí přístroje Přístroj se zapíná páčkovým spínačem (12). 
  
Vypnutí přístroje Přístroj se vypíná páčkovým spínačem (12).  

Chcete-li odpojit přístroj úplně (na všech pólech) od sítě, musíte vytáhnout síťový 
kabel. 

  

Pozor! 
Všechny kabely musí být chráněny před skřípnutím nebo jiným mechanickým 
poškozením. 

  
Pokyn: Všechna tlačítka, menu a submenu se aktivují přímo na obrazovce dotykem prstu 

nebo dotykovým hrotem. 



 Uvedení systému do provozu 
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 Strana 15  

 

Pokyn: Řízení a obsluha jednotky VacoS se provádí pomocí Soleo SonoStim / Soleo 
Galva. Samostatný provoz není možný. 

  
Příprava Postavte přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva na jednotku VacoS tak, aby 

přístroje byly položeny na sobě a vzájemně lícovaly. Zdířky hadiček elektrod Vaco 
musí být na přední straně (obr. 4). 

  
Spojení 
VacoS se  
SonoStim / Galva 

Při montáži spojovacích kabelů dávejte pozor, aby při připojení kabelu k přístroji 
Soleo SonoStim / Soleo Galva (16+18) byla zelená šipka dole ve směru zasouvání. 
 
Při montáži spojovacích kabelů dávejte pozor, aby při připojení kabelu k jednotce 
VacoS (28+30) byla zelená šipka nahoře ve směru zasouvání. 
 
Kanál I 
Zapojte spojovací kabel do určených zdířek na přístroji Soleo SonoStim / Soleo 
Galva (18) a na jednotce VacoS (30). 
 
Kanál II 
Zapojte spojovací kabel do určených zdířek na přístroji Soleo SonoStim / Soleo 
Galva (16) a na jednotce VacoS (28). 

  
Pokyn: Pokud Soleo SonoStim / Soleo Galva pracuje ve spojení s VacoS, připojují se 

kabely elektrod k VacoS. Montáž je popsána níže. 
  
Montáž 
kabelů elektrod 

Při montáži kabelů elektrod na jednotku VacoS dávejte pozor, aby zelená šipka 
byla nahoře ve směru zasouvání. 
 

• Zapojte kabel elektrody pro kanál I do určené zdířky (29) na jednotce VacoS.  
• Zapojte kabel elektrody pro kanál II do určené zdířky (27) na jednotce 

VacoS.  
• Připojte červené krokodýlkové svorky k červeně označeným zástrčkám 

kabelu elektrody. 
• Připojte černé krokodýlkové svorky k černě označeným zástrčkám kabelu 

elektrody. 
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Montáž elektrod  Vaco 
hadiček 

Připojte černou hadičku elektrody Vaco do určené zdířky (1) na přední straně 
jednotky VacoS 
u I -  . 
 
Připojte červenou hadičku elektrody Vaco do určené zdířky (2) na přední straně 
jednotky VacoS 
u I +  . 
 
Připojte černou hadičku elektrody Vaco do určené zdířky (3) na přední straně 
jednotky VacoS 
u II -  . 
 
Připojte červenou hadičku elektrody Vaco do určené zdířky (4) na přední straně 
jednotky VacoS 
u II +  . 
 
Připojte elektrody Vaco se zástrčkou na volný konec hadiček elektrod Vaco. 

  
Montáž 
Elektrody Vaco 
 

Připojte ke každé ze 4 hadiček elektrod Vaco po jedné elektrodě Vaco. 

  
Připojení k elektrické 
síti 

Zapojte krátký síťový spojovací kabel do určených připojovacích zásuvek na 
jednotce VacoS (24) a na Soleo SonoStim / Soleo Galva (14). 

  
Připojení síťového 
kabelu 

Zapojte síťový kabel do určené připojovací zásuvky na jednotce VacoS (25) a do 
elektrické sítě. 

  
Zapnutí VacoS Jednotka VacoS se zapíná páčkovým spínačem (23). 
  
Pokyn: Aktivace jednotky VacoS se provádí v tomto okně. 

 

 
 
Okno je aktivní, pouze když je jednotka VacoS zapnutá. 



 Základní nastavení 
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Pokyn: Níže uvedené popisy se vždy vztahují k terapii s jedním kanálem a vycházejí ze 
základních nastavení od výrobce. 

  
Pokyn: Změny základních nastavení jsou možné jen z úvodní obrazovky. 
  
Úvodní obrazovka Po zapnutí přístroje a autodiagnostickém testu se otevírá úvodní obrazovka. 

 

 
 

nebo  

 
  
Konfigurace 
wählen 

 Aktivací tlačítka  se otevře „Volba konfigurace“. 
  
Nabídka konfigurace 
 

V nabídce konfigurace lze měnit a individuálně upravovat nastavení od výrobce. Po 
aktivaci menu konfigurace je aktivována obrazovka „Výběr konfigurace“. 



 Základní nastavení 
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Nastavení všeobecně 

 
 
Možnosti nastavení se zobrazují takto. 
Od výrobce jsou předem naprogramována základní nastavení zobrazená na 
obrazovce. 

  
Jazyk Volba jazyka 

 

 
 
Výběr se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 

  
Počáteční nastavení 
programů 

Možnost úpravy počátečních nastavení programů. 
 

 
 
Výběr se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 

  

Úvodní obrazovka Možnost výběru mezi 2 úvodními obrazovkami. 
 

 
 
Výběr se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 



 Základní nastavení 
 
8.1 Všeobecně 8 

 

 
 Strana 19  

 

Tóny Zapnutí a vypnutí signálních tónů. 
 

 
 
Výběr se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 

  
Hlasitost  Možnost nastavení hlasitosti ve stupních 1 až 4. 

 

 
 

Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 
  
Jas Možnost nastavení jasu obrazovky ve stupních 0 až 10. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 

  
Spořič obrazovky Možnost nastavení spuštění spořiče obrazovky po 0 až 20 minutách. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 

  
Pokyn: Během probíhající terapie je funkce spořiče obrazovky deaktivovaná. 
  
Uvítací text Možnost zadání individuálního uvítacího textu. 

 

 
 
Aktivace pole otevírá klávesnici na obrazovce pro zadání uvítacího textu. 
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Nastavení 
standardních 
nastavení 
 

 

Aktivací tlačítka  se obnoví tovární nastavení. 

  

Verze 
 

 

Aktivací tlačítka  se otevírá okno s informacemi o aktuální softwarové 
verzi. 
 

 
 
Aktivací tlačítka OK se okno zavírá. 



 Základní nastavení 
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Nastavení 
elektroterapie 
 
 

 
 

 
  
Čas Možnost nastavení jednotné doby terapie od 1 do 60 minut pro všechny programy. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 

  
Cyklus přepólování Možnost nastavení doby přepólování od 10 do 120 sekund. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 

  
Frekvence Možnost nastavení základní frekvence ve stupních 2500 Hz, 4000 Hz a 8000 Hz. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 
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Pokyn: Aktivace menu „SonoSwing“ a s ním spojená nastavení jsou aktivní pouze 
ve verzi Soleo SonoStim. 

  

Nastavení 
ultrazvukové terapie  

 

 
  
Signál spojení Možnost nastavení (50 až 95 %) mezní hodnoty spojení. 

 

 
 
Nastavení se provádí pomocí obou tlačítek s šipkami. 

  
Jednotka Možnost nastavení jednotky intenzity na sloupkovém grafu. 

 

 
 
Výběr se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
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Údržba 

 
 
otevírá obrazovku „Výběr konfigurace údržby“. 
 
V menu údržby je možné provádět aktualizace softwaru.  
 
Informace o provedení aktualizace softwaru dostáváte aktuálně, když je 
aktualizace naplánována.  

  
 Při otevření menu údržby zadejte heslo „armin“. 



 Soleo SonoStim -Návod k obsluze 
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Pokyn: Následující upozornění platí pro všechny formy terapie existující v systému. 
 
Jestliže se doby terapie individuálně prodlouží, může dojít ke změně účinku a 
během aplikace je třeba sledovat pacienta se zvýšenou pozorností. 

  
Spuštění programu 

 
 

Aktivací tlačítka se otevírá obrazovka programů. Zde vybíráte požadovaný 
program. 

  

Program  
SonoStim 

U SonoStim jsou k dispozici 3 různé formy terapie: 

  
Volba elektroterapie Volba elektroterapie se provádí přímo v odpovídajícím řádku.  

 

 
 
Níže uvedený popis se vztahuje k programům elektroterapie. 

  
Volba skupiny forem 
proudu 

Volba požadované skupiny forem proudu se provádí přímo v odpovídajícím řádku 
(zde obdélníkové proudy monofázické). 
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Typ proudu 
wählen 

Volba formy proudu se provádí přímo v odpovídajícím řádku  
(zde NF 00). 
 

 
  
Obrazovka terapie Po volbě formy proudu se automaticky otevře obrazovka terapie na kanálu I. 
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Zahájení terapie Po nastavení intenzity levým ovladačem se změní indikace v dolním stavovém 
řádku z „Připraveno“ na „Aktivní“ a probíhá terapie. Ve sloupkovém grafu se zobrazí 
aktuální průchod proudu a doba terapie se zkracuje v sekundovém taktu. 
 

 
  
Ukončení terapie Po uplynutí doby terapie signalizuje zvukový signál ukončení terapie, hodiny 

ukazují 00:00, intenzita automaticky klesne na nulu a zobrazení sloupkového grafu 
zmizí. Indikace v dolním stavovém řádku se změní z „Aktivní“ na „Připraveno“. 
 
Doba terapie se po skončení terapie automaticky znovu aktivuje. 
 

 
  
Pokyn: 
 
 
 

Tlačítko vakuum  je viditelné pouze v případě, pokud jednotky VacoS 
se Soleo SonoStim / Soleo Galva, jak je popsáno v kapitole 7.2, a jsou zapnuté. 
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Popis zobrazovacích 
prvků a tlačítek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
(1) Intenzita Sloupkový graf udává aktuálně nastavenou intenzitu.  

V provozním režimu CC se zobrazují mA eff., resp. peak.  
V provozním režimu CV se zobrazují volty peak. 
Intenzita se nastavuje levým ovladačem (Monostim), resp. oběma ovladači (Duostim). 

  
(2) Start / Stop Při aktivaci tlačítka se spouští, resp. zastavuje terapie. 
  
(3) Vakuum Signalizuje v obrazovce terapie připojení vakuové jednotky. 

Při aktivaci tlačítka se otevírá nastavovací a spouštěcí obrazovka „Vakuum“. 
  
Pokyn: Není-li připojena vakuová jednotka, je toto tlačítko zcela skryté. 
  
(4) Kanál Po aktivaci tlačítka jsou k dispozici různé možnosti volby režimů kanálů. 

Ve skupině „Režim“ lze vybírat mezi režimy Mono-/Twin- a Duostimm. 
Ve skupině „Kanál“ je možné aktivovat kanál požadovaný pro terapii. 
Ve skupině „Synchronizace“ se pro režimy Twin-, resp.  Duostim stanovuje výstup 
modulace. K dispozici je alternující, paralelní a oddělená. 
V režimu Duostim je možné zvolit pro každý kanál vlastní formu proudu. 

(5) Doba terapie Udává dobu terapie pro zvolený program. 
Pomocí tlačítek s šipkami je možné přednastavenou dobu terapie prodloužit 
nebo zkrátit. Po spuštění terapie se zobrazuje právě zbývající doba terapie. 

  

9 
7 10 

5 

4 

3 

2 1 

8 
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(6) Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují informace o aktuálním stavu terapie. Pokud terapie 
není aktivní, objeví se indikace „Připraveno“, během probíhající terapie je zobrazen 
text „Aktivní“. 

  
(7) Titulní řádek V titulním řádku se zobrazuje označení aktuálního programu ultrazvukové terapie. 
  
(8) Působení Poskytuje přehled zdravotnického působení aktuální formy proudu.  
  
Pokyn: Jestliže se změní parametry tvaru křivky (doba nebo mezera impulzů), změní se také 

působení formy proudu. Proto také okno není po změně již vidět. 
  
(9) Modulace Znázorňuje v aktivovaném stavu parametry modulace aktuálního programu terapie. 

Zobrazují se parametry doby nárůstu, doby trvání a doby mezery. 
Není-li aktivována modulace, zobrazuje se okno modulace minimalizované.  
Aktivace tlačítka „Modulace“ otevírá okno „Parametry modulace“. Zde je možné 
aktivovat modulaci, resp. uživatelsky měnit parametry. 
Změněné parametry se potvrzují aktivací tlačítka „OK“, tlačítko „Zrušit“ tento proces 
ruší. 

  
Pokyn: Není-li od výrobce připravena pro program žádná modulace, je okno úplně skryté. 
  
(10) Parametry Zobrazuje parametry aktuálního programu terapie.  

Zobrazují se parametry doby impulzů a mezery mezi impulzy (a tedy frekvence), 
polarity, CC/CV a galvanické složky. 
Aktivace tlačítka „Parametry“ otevírá okno „Parametry formy proudu“. Zde je možné 
uživatelsky měnit parametry. 
Pomocí tlačítek s šipkami můžete zvolit parametry impulzů, které chcete změnit, resp. 
změnit hodnoty v rámci mezí stanovených v definici formy proudu nahoru nebo dolů. 
Změny polarity, přestavení CC/CV a galvanické složky se provádějí aktivací 
odpovídajícího tlačítka. 

  
Pokyn: Režimy 1.3 až 1.5 nemají smysl u všech forem proudu, a proto nejsou vždy 

zobrazeny. 
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Spuštění programu 

 
 

Aktivací tlačítka se otevírá obrazovka programů. Zde vybíráte požadovaný 
program. 

  
Volba ultrazvukové 
terapie 
 

 

Volba ultrazvukové terapie se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
 

 
  
Volba programu Výběr požadovaného programu ultrazvukové terapie se provádí přímo v odpovídajícím 

řádku (zde US 01). 
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Obrazovka terapie Po volbě programu ultrazvukové terapie se otevře obrazovka terapie. 
 

 
  
Pokyn: Před začátkem léčby zkontrolujte, jestli údaje v okně parametrů (zde 5 cm²) odpovídají 

připojené ultrazvukové hlavici. 
  
Nastavení intenzity Nastavení intenzity pomocí levého ovladače intenzity. 

 

 
  
Zahájení terapie 

 
 

Aktivací tlačítka  zahájíte terapii. Indikace v dolním stavovém řádku se 
při spuštění terapie změní z „Připraveno“ na „Aktivní“ a tlačítko „Start“ se změní na 
„Stop“. Ve sloupkovém grafu se zobrazí nastavená dávka a doba terapie se zkracuje v 
sekundovém taktu. Indikace spojení je aktivní. 
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Ukončení terapie Po uplynutí doby terapie signalizuje zvukový signál ukončení terapie a hodiny ukazují 
00:00. Intenzita klesne automaticky na nulu, zobrazení sloupkového grafu zhasne a 
indikace spojení je neaktivní. Indikace v dolním stavovém řádku se změní z „Aktivní“ 
na „Připraveno“. 
 
Doba terapie se po skončení terapie automaticky znovu aktivuje a tlačítko „Stop“ se 
změní na „Start“. 
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Popis zobrazovacích 
prvků a tlačítek 

 
 

 
 
 
 

(1) Intenzita Sloupkový graf udává aktuálně nastavenou intenzitu. Intenzita se nastavuje levým 
ovladačem. 

  
(2) Start / Stop Při aktivaci tlačítka se spouští, resp. zastavuje terapie. 
  
(3) Doba terapie Udává dobu terapie pro zvolený program. 

Pomocí tlačítek s šipkami je možné přednastavenou dobu terapie prodloužit nebo 
zkrátit. Po spuštění terapie se zobrazuje právě zbývající doba terapie. 

  
(4) Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují informace o aktuálním stavu terapie. Pokud terapie 

není aktivní, objeví se indikace „Připraveno“, během probíhající terapie je zobrazen 
text „Aktivní“. 

  
(5) Záhlaví V titulním řádku se zobrazuje označení aktuálního programu ultrazvukové terapie. 
  
(6) Spojení Indikace spojení. Spojení se zobrazuje digitálně v procentech.  
  
(7) Hloubkový účinek Sloupkový graf ukazuje aktuální frekvenční poměr 0,8 MHz (800 kHz) k 2,4 MHz v 

procentech. Nastavení procentuálního frekvenčního poměru se provádí pravým 
ovladačem. 

  
(8) Parametry Zobrazuje aktivní ultrazvukovou hlavici. 

Aktivace okna otevírá okno „Parametry ultrazvuku“. Zde je možné zvolit režim 
ultrazvuku a přestavit ultrazvukovou hlavici na terapii ve vodní lázni (viz kapitola 9.3). 

8 7 

3 2 1 4 

5 6 
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Pokyn: 
 

Jestliže se ultrazvuková terapie provádí ve vodní lázni, je nutné před terapií upravit 
sledování teploty ultrazvukové hlavice. 

  
Provedení 
 

 

Aktivace tlačítka Parametry 
 

 
 
otevírá okno parametrů ultrazvuku. 
 

 
  
Aktivace tlačítka 
„Vodní lázeň“ 
 
 

Po aktivaci tlačítka „Vodní lázeň“  
 

 
 
a potvrzení tlačítkem „OK“ se mění sledování teploty ultrazvukové hlavice pro terapii 
ve vodní lázni. 

  
Pokyn: Po ukončení terapie ve vodní lázni se může stát, že teplota ultrazvukové hlavice bude 

pro terapii mimo vodní lázeň příliš vysoká. 
To je indikováno ve stavovém řádku hlášením „Temperování ultrazvukové hlavice“. 
Během této doby není možná žádná terapie. Jakmile proces temperování 
ultrazvukové hlavice skončí, hlášení zhasne a terapie může pokračovat. 
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Spuštění programu 

 

Aktivací tlačítka se otevírá obrazovka programů. Zde vybíráte požadovaný 
program. 

  
Volba simultánní 
terapie 
 

 

Volba simultánní terapie se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
 

 
 
Volba programu 

 
Výběr požadovaného programu simultánní terapie se provádí přímo v odpovídajícím 
řádku. 
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Obrazovka terapie Po volbě programu simultánní terapie se otevře obrazovka terapie. 
 

 
  
Intenzita 
Nastavení ultrazvuku 

Nastavení intenzity pomocí levého ovladače intenzity. 
 

 
  

Zahájení terapie Po nastavení intenzity pomocí pravého ovladače se aktivuje simultánní terapie. 
  

Nastavení intenzity 
stimulačního proudu 

 
 

 
 
Indikace v dolním stavovém řádku se změní z „Připraveno“ na „Aktivní“. V levém 
sloupkovém grafu je zobrazena nastavená ultrazvuková dávka a indikace spojení je 
aktivní. V pravém sloupkovém grafu je zobrazen aktuální průchod proudu. Doba 
terapie se zkracuje v sekundovém taktu. 

  
Pokyn: Při simultánní terapii je třeba dávat pozor, aby kabel elektrody vedoucí proud (anoda) 

byl zásadně aktivní jen na kanálu I. 
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Ukončení terapie Po uplynutí doby terapie signalizuje zvukový signál ukončení terapie a hodiny ukazují 
00:00. Intenzita klesne automaticky na nulu, zobrazení sloupkového grafu zhasne a 
indikace spojení je neaktivní. Indikace v dolním stavovém řádku se změní z „Aktivní“ 
na „Připraveno“. 
 
Doba terapie se po skončení terapie automaticky znovu aktivuje. 
 

 
 

  
Popis zobrazovacích 
prvků a tlačítek 

Jednotlivá tlačítka jsou popsána v předchozích kapitolách. 
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Spuštění programu 

 
 

Aktivací tlačítka se otevírá okno programů elektroterapie. 
  
Volba skupiny 
 formy proudu 

Volba požadované skupiny forem proudu se provádí přímo v odpovídajícím řádku 
(zde obdélníkové proudy monofázické). 
 

 
  
Pokyn: Další kroky obsluhy až do provedení terapie jsou podrobně popsány v kapitole 9.1. 
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Pokyn: Až k terapeutické obrazovce je postup analogický, který je popsán v kapitole 9.1 
Elektroterapie. 

  
Pokyn: Není-li k dispozici vakuová jednotka, nezobrazí se tlačítko „Vakuum“. To platí také v 

případě, že dojde k poruše nebo přerušení přenosu dat nebo spojení vakuové 
jednotky s přístrojem Soleo SonoStim / Soleo Galva. 

  
Nabídka Vakuum 
otevřít 
 
 
 

Aktivací tlačítka  otevře nabídku vakuum. 
 
 

 
  
Základní vakuum 
aktivovat 
 

 

Základní vakuum 16 kPa je nastaveno od výrobce.  
 

Aktivací tlačítka  se aktivuje základní vakuum pro sání elektrod Vaco. 
 

 
 
Po aktivaci základního vakua je vakuum aktivní. Ve sloupkovém grafu je zobrazena 
hodnota základního vakua. 

  
Pokyn: Od výrobce je nastaven neimpulzní provozní režim. Aktivací tlačítka „Režim“ se 

otevírá vstupní pole „Vakuum“ pro nastavení pulzního provozního režimu.  
  
Volba pracovního 
vakua 
 

 
 
Intenzita pracovního vakua se nastavuje pomocí obou tlačítek s šipkami. 
Ve sloupkovém grafu je nyní zobrazena okamžitá hodnota pracovního vakua. 
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Začátek terapie  
Elektroterapie 

Po nastavení intenzity levým ovladačem se změní indikace v dolním stavovém řádku 
z „Připraveno“ na „Aktivní“ a probíhá terapie. Ve sloupkovém grafu se zobrazí 
aktuální průchod proudu a doba terapie se zkracuje v sekundovém taktu. 
 

 
 

  
Konec terapie 
Elektroterapie 

Po uplynutí doby terapie signalizuje zvukový signál ukončení terapie, hodiny ukazují 
00:00, intenzita automaticky klesne na nulu a zobrazení sloupkového grafu zmizí. 
Indikace v dolním stavovém řádku se změní z „Aktivní“ na „Připraveno“. 
Doba terapie se po skončení terapie automaticky znovu aktivuje. 
 

 
 

  
Pokyn: Vakuum musí být po uplynutí času ručně ukončeno stisknutím tlačítka „Stop“. 

Tlačítko „Stop“ se změní na „Start“. 
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Popis zobrazovacích 
prvků a tlačítek 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Pokyn: Po aktivaci tlačítka „Vakuum“ se otevře okno parametrů. 
  
(1) Start/stop Při aktivaci, resp. deaktivaci tlačítka se spouští, resp. zastavuje sání elektrod se 

základním vakuem.   
  
(2) Režim Aktivací tlačítka se otevírá vstupní pole „Vakuum“ pro nastavení parametrů. 
  
(3) Pracovní vakuum Tlačítky s šipkami lze nastavit pracovní vakuum. 
  
(4) Ukazatel vakua Zobrazení okamžitého vakua v kPa. 
  
(5) Provozní režim Zobrazení aktuálně vybraného provozního režimu. 
  
(6) Sloupková grafika Zobrazení nastavené intenzity. 
  
Pokyn: Impulsový provoz je možný jen s velkými vakuovými elektrodami. 

1 2 3 

4 5 6 
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Odlučovač vody VacoS je vybavena integrovaným odlučovačem vody, který shromažďuje vlhkost 
vydávanou houbami a chrání tak vakuovou jednotku před tvorbou vodního kamene. 
 
Když je odlučovač vody plný, objeví se na displeji hlášení „Vyprázdnit odlučovač 
vody“. 

 
  
Pokyn: Pokud odlučovač vody nevyprázdníte, nelze spustit terapii. 

 
Vyprázdněte odlučovač vody podle pokynů v kapitole 22. 
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SD karta Na SD kartu se ukládají uživatelsky definovaná nastavení a seznam indikací. 
  
Pokyn: Není-li vložena SD karta, objeví se při aktivaci tlačítek „Indikace“, „Oblíbené“ a 

„Paměť“ hlášení „Nebyla nalezena SD karta“. 
 
 
Deaktivujte hlášení podle pokynů v kapitole 22. 
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 Menu indikací slouží jako pomůcka při výběru terapie. 
  
Volba části těla Výběr části těla se provádí kliknutím na modré kolečko. 

 

 
  
Volba klinického 
obrazu nemoci 

Po volbě požadované části těla (zde rameno) 
se otevře okno indikací s různými nemocemi v oblasti ramen. 
  
Volba klinického obrazu nemoci se provádí přímo v odpovídajícím řádku (zde 
syndrom rameno-ruka). 
 

 
 
Volba diferencovaného 
klinického obrazu 
nemoci 

 
Po volbě klinického obrazu nemoci se otevře další okno s diferencovanými klinickými 
obrazy nemoci. 
 
Výběr diferencovaného klinického obrazu nemoci se provádí přímo v odpovídajícím 
řádku (zde subakutní bolestivý stav). 
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Informace o terapii Po výběru diferencovaného klinického obrazu nemoci se otevře další okno s 
podrobnými informacemi o terapii a návrhem programu. 
 

 
  
 
Volba programu 
terapie 
 
 

Aktivací tlačítka  se otevírá obrazovka terapie s odpovídajícím programem. 
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Pokyn: Při ukládání programů musí být SD karta správně vložena v zásuvce SD karty. Pokud 
tomu tak není, nelze programy ukládat.  

  
 
Otevření seznamu 
paměti a označení 
programu 
 
 

Aktivací tlačítka  se otevírá klávesnice pro zadání označení programu. 
 

 
 
Pro označení programu jsou k dispozici 2 možnosti: 
 
1. Převzetí označení programu zadaného ve vstupním poli. 
2. Zadání individuálního označení programu. Při individuálním označení programu 

se provádí zadání pomocí klávesnice. 
  
Pokyn: Při zadání individuálního označení programu je nutné nejprve vymazat označení 

programu zadané ve vstupním poli. 
  

Pokyn: Programy mohou být uloženy v seznamu oblíbených nebo v seznamu paměti. K 
dispozici je vždy 120 paměťových míst. 
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Ukládání do seznamu 
oblíbených / seznamu 
paměti 

 
 
Aktivací tlačítka (1) se otevírá seznam oblíbených položek a automaticky ukládá 
program do seznamu oblíbených.  
 
Aktivací tlačítka (2) se otevírá seznam paměti a ukládá program do seznamu paměti. 
 
Aktivace tlačítka „OK“ zavírá obrazovku „Uložení“ a přebírá program do 
odpovídajícího seznamu. 
 
Program se vždy ukládá na první volné místo v seznamu. 
 
Aktivace tlačítka (3) proces ukládání přerušuje. 

1 

2 

3 
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 V seznamu oblíbených jsou uvedeny individuálně uložené programy. 
 
Ty zde mohou být 
 
1. vyvolány pro terapii,  
2. upraveny (posunuty v pořadí a vymazány). 

  
Pokyn: Postup při vyvolání a úpravách seznamu oblíbených položek a paměti je stejný; proto 

jsou zde popsány pouze vyvolání a úpravy seznamu oblíbených. 
  
Volba seznamu 
oblíbených položek 
 Aktivací tlačítka  se otevírá seznam oblíbených položek. 
  
Vyvolání programu Výběr požadovaného programu se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
  

Seznam oblíbených 
položek 
– úpravy 
 
 
 

 

 
Pomocí tlačítek (1) a (2) je možné si prohlížet jednotlivé stránky seznamu oblíbených 
položek. Tlačítko (1) listuje vpřed, tlačítko (2) vzad.  
 
Aktivací tlačítka (3) se otevírá obrazovka „Úpravy oblíbených“. 

3 

2 

1 
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Úpravy oblíbených 
položek 

Volba programu pro úpravy se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
 

 
 
Aktivace tlačítka (1) vede zpět do seznamu oblíbených. 
Aktivace tlačítka (2) posunuje program nahoru. 
Aktivace tlačítka (3) posunuje program dolů. 
Aktivace tlačítka (4) program vymazává. 
 

  
Pokyn: Aktivace tlačítka (4) zobrazuje kontrolní dotaz: 

 
„Chcete program skutečně vymazat?“ 
 
Aktivace tlačítka „ano“ vymaže program. 
Aktivace tlačítka „ne“ ruší proces vymazání. 

1 

2 

4 
3 
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 Sekvenční programy jsou sestavy až tří programů elektroterapie, které se 
automaticky postupně spouštějí v přímém sledu. Ve skupině programů „Proudy pro 
sportovní rehabilitaci“ jsou od výrobce předdefinovány různé programy. Ty se 
zpravidla skládají z fází zahřívání, tréninku, resp. posilování a uvolnění. 
 
Dále je k dispozici jeden volně programovatelný program. 

  
Obrazovka terapie 
předprogramovaný 
program 

 
  
Pokyn: Protože různé formy impulzů a frekvence s sebou nesou různé vnímání proudu, 

stanovují se před začátkem terapie prahy intenzity pro jednotlivé sekvence. 
  
Aktivace sekvenčního 
okna 

Při aktivaci pole    se otevírá okno „Sekvence“.  
 

 
 
Zde se před začátkem sekvenční terapie stanovují prahy intenzity jednotlivých 
sekvencí. 
 
Volba sekvence se provádí přímo v odpovídajícím řádku. 
 

  
Stanovení intenzit 
 

Stanovení intenzity se provádí pomocí obou ovladačů intenzity. 
 
 

  
 Nastavení intenzity se vhodně provádí pro sekvence 2 a 3. 
  
Pokyn: Při stanovení intenzit probíhá doba terapie jednotlivých sekvencí. 

Při volbě další sekvence se automaticky uloží přednastavená intenzita sekvence 
předcházející.  
 
Při aktivaci sekvence 1 se doba terapie vrátí zpět na přednastavené hodnoty a 
aktivuje se tlačítko Start. 
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Zahájení terapie 
 

 

Aktivací tlačítka  se spouští terapie. 
 
Postupně probíhají 3 sekvence. Změna sekvence je signalizována zvukovým 
signálem. 

 
  
Ukončení terapie Po uplynutí doby terapie signalizuje zvukový signál ukončení terapie. 
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 V přístroji Soleo SonoStim / Soleo Galva jsou k dispozici speciální programy pro 
diagnostiku a terapii paréz a paralytických ochrnutí. 
 
Pomocí diagnostických programů lze získat vodítka pro posouzení stupně závažnosti 
paralytického ochrnutí a jednoduchým způsobem individuálně stanovit parametry 
potřebné pro léčbu. 

  
Diagnostické 
programy 

PA 00  Středofrekvenční test inervace podle Langeho                                                           
PA 01  Neofaradický test                                                                                              
PA 02  Chronaxie / akomodační kvocient                                                                                
PA 15  Fischgoldův test 

  
 Pro terapii jsou k dispozici různé programy s formami impulzů vhodnými pro terapii 

ochrnutí. 
 
Parametry lze individuálně upravovat podle průběhu nemoci.  

  
Programy terapie PA 06   Léčba obrn s trojúhelníkovými proudy (střídavými) 

PA 07   Ochrnutí, střední degenerace 
PA 08   Ochrnutí, nízká degenerace 
PA 10   Intenční cvičení (bifázické) 
PA 11   Rehabilitace svalů - síla (bifázické) 
PA 12   Rehabilitace svalů - vytrvalost (bifázické) 



 Diagnostika a terapie obrn 
 
12.2 Středofrekvenční test podle Langeho 12 

 

 
 Strana 52  

 

 Středofrekvenční test podle Langeho poskytuje hrubou informaci, zda je sval 
částečně nebo úplně denervovaný. Elektrody se umísťují na bříško zkoumaného 
svalu. 

  
Zobrazení obrazovky 

 
  

Pokyn: Po nastavení intenzity je tlačítko „Impulz“ aktivováno. 
  

Provedení 
 Nastavte přiměřenou intenzitu a aktivací tlačítka  spustíte jednotlivý 

impuls. 
  

 Následně proveďte test na zdravém svalu. Pokud oba svaly vykazují při spuštění 
jednotlivého impulzu téměř stejnou dráždivost, je zkoumaný sval inervovaný.  
Jestliže nastanou výrazné rozdíly v reakci svalů na vysoké intenzity dráždění, je 
zkoumaný sval částečně denervovaný. 
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 Neofaradický test poskytuje informace o tom, zda je sval normálně inervovaný. 
 
Sval je normálně inervovaný, když během doby stimulace 1 minuta reaguje stejně 
dlouho trvající kontrakcí. 
Poruchu inervace je nutno předpokládat, pokud nejsou pozorovány žádné nebo jen 
krátkodobé kontrakce. 

  
Zobrazení obrazovky 

 
  
Provedení Po nastavení intenzity se spouští doba stimulace 1 minuta. 
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 Tento program slouží k provádění jednoduché a rychlé diagnostiky.  
Skládá se z 3 programových kroků, v nichž se postupně měří reobáze, chronaxie a 
akomodační práh, a z nich se určuje akomodační kvocient. 

  
Zobrazení obrazovky 
 

 
  
Reobáze Prahová intenzita proudu pro vyvolání minimálního záškubu svalu s obdélníkovým 

impulzem v trvání 1000 ms. 
  
Reobáze – 
stanovení/převzetí 
 
 
 

Krok 1: Nastavení malé přiměřené intenzity 
Krok 2: Aktivace jednotlivého pulsu  
 
Opakujte kroky 1 a 2 s narůstající intenzitou tak dlouho, až bude vidět minimální 
záškub svalu. Při prvním minimálním záškubu svalu se stanovuje hodnota reobáze.  
 
Krok 3: Převzetí hodnoty reobáze 
 
Po převzetí zjištěného impulzu se intenzita automaticky nastavuje na dvojnásobek 
hodnoty reobáze. Intenzitu v tomto kroku programu nelze změnit. 

  
Chronaxie Doba impulzu k spuštění minimálního záškubu svalu při prahové intenzitě proudu, 

odpovídající dvojité hodnotě reobáze. 
  
Chronaxie – 
stanovení/převzetí 
 

Krok 1: Postupně prodlužujte dobu impulzu použitím tlačítek se šipkami (eventuálně i 
zkracujte)  

Krok 2: Aktivace jednotlivého pulsu  
 
Opakujte kroky 1 a 2 tak dlouho, až bude vidět minimální záškub svalu. Při prvním 
minimálním záškubu svalu se stanovuje hodnota chronaxie. 
 
Krok 3: Převzít hodnotu chronaxie 
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Akomodační 
práh 

Prahová intenzita proudu pro vyvolání minimálního záškubu svalu s trojúhelníkovým 
impulzem v trvání 1000 ms. 

  
Akomodační kvocient Prahová intenzita (mA) DIC při 1000 ms 

_____________________________________________ 
Prahová intenzita (mA) RIC při 1000 ms (rheobáze) 

  
DIC Charakteristika trojúhelníkového impulzu 
RIC Charakteristika obdélníkového impulzu 
  
Akomodační práh – 
stanovení/převzetí 
 

Krok 1: Nastavení malé přiměřené intenzity 
Krok 2: Aktivace jednotlivého pulsu  
 
Opakujte kroky 1 a 2 s narůstající intenzitou tak dlouho, až bude vidět minimální 
záškub svalu. Při prvním minimálním záškubu svalu se stanovuje akomodační práh.  
 
Krok 3: Převzít hodnotu akomodačního prahu 

  
Akomodační kvocient Po převzetí hodnoty akomodačního prahu se automaticky vypočítává akomodační 

kvocient. Zjištěné hodnoty se zobrazují v okně. 
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 Posouzení chronaxie 

< 0,05 ms zvýšená dráždivost 
0,05 – 1 ms normální dráždivost 
1 – 20 ms částečná degenerace 
> 20 ms plná degenerace 

  
 Normální hodnoty chronaxie (podle Edel) 

Anteriorní svaly (přední strana těla) 
Proximální: 0,08 – 0,16 ms 
Distální: 0,16 až 0,32 ms 

 Posteriorní svaly (zadní strana těla) 
Proximální: 0,16 – 0,32 ms 
Distální: 0,44 až 0,72 ms 

  
 Posouzení akomodačního kvocientu podle Edela 6-3: 

normálně fungující neuromuskulární systém 
3 – 2: nízká / částečná degenerace 
2 – 1: závažná / nejzávažnější degenerace 
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 Tento program slouží k provádění jednoduché a rychlé diagnostiky. 
 
Měření se provádí ve 2 fázích: 
 
Ve fázi 1 se stanovuje intenzita I1 prvního záškubu svalu při obdélníkovém impulzu 
se šířkou impulzu 1 ms. 
 
Ve fázi 2 se stanovuje intenzita I2 prvního záškubu svalu při obdélníkovém impulzu 
100 ms. 
 
Jako výsledek se zobrazuje kvocient FGq = I1 / I2. 

  
Zobrazení obrazovky 

 
  
Provádění měření fáze 
1 

Schritt 1: Nastavení přiměřené intenzity 
Schritt 2: Aktivace jednotlivého pulsu 
 
Opakujte kroky 1 a 2 se zvyšující se intenzitou tak dlouho, než je viditelný minimální 
svalový záškub. 
 
Krok 3: Převzít hodnotu měření 
 
Po převzetí hodnoty měření se automaticky převezmou parametry pro fázi 2.  

  
Provedení  
měření fáze 2 

Provést měření fáze 2 analogového měření fáze 1. 
 
Po provedení měření jsou naměřené hodnoty zobrazeny v pravém horním rohu 
obrazovky. 
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 Posouzení kvocientu 
 

 < 1,7: normálně fungující nervosvalový systém 
> 1,7: částečná degenerace 

  
 Pokud jednu ze dvou intenzit není možné stanovit, degenerace je kompletní. 
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Napájení 100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz 
220 V / 60 Hz 

  
Síťová pojistka 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Příkon Max. 60 VA 
  
Třída krytí I 
  
Provozní režim Přerušovaný provoz: 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 
  
Aplikační část Typ BF 
  
Rozměry 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Hmotnost 2,1kg 
  
Provoz 10 °C až  35 °C, 20 % až 80 % relativní vlhkosti bez kondenzace, při 700 hPa - 

1060 hPa 
   
Transport  -10 °C až  50 °C, 10 % až 90 % relativní vlhkosti bez kondenzace,  

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

 při 700–1060 hPa 
  
Pokyn: Skladování a doprava jen v originálním obalu. 
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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Uvedený výkon   
  200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω 

 

  
Galvanizace 
GA xx 

 

CC 80 mA 80 mA 80 mA 80 mA 
CV 14 V 40 V 60 V 60 V 

 

  
Přesnost 
DD xx 

 

CC 6 mA 20 mA. 20 mA. 20 mA. 
CV 3 V 8 V 16 V 40 V 

  

  
Vysokonapěťové 
proudy 
HV xx 

 

CC 250 mAmax. 250 mAmax. 250 mAmax. 250 mAmax. 
CV 40 Vmax. 140 Vmax. 200 Vmax. 200 Vmax. 

 
 

 

  
Středně frekvenční 
proudy 
MF xx 

 

CC 56 mA. 56 mA 56 mA 56 mA 
CV 10 V 25 V 60 V 60 V 

 

Interferenční proudy 
IF xx 

 

CC 56 mA. 56 mA 56 mA 5 mA 
CV -V -V -V -V 

 

  
Mikro stimulační 
proudyMI xx 

 

CC 1 mAmax. 1 mAmax. 1 mAmax. 1 mAmax. 
CV 0,3 Vmax. 0,6 Vmax. 1 Vmax. 2 Vmax. 

 

  
Nízkofrekvenční 
pravoúhlé proudy 
NF xx 

 

 
CC 10 mAmax. 80 mAmax. 80 mAmax. 80 mAmax. 
CV 12 Vmax. 40 Vmax. 80 Vmax. 160 Vmax. 

 
 

  
Polarita proudů Pokud mají proudy polaritu: červená = kladná (+), černá = záporná (-) 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Aplikační část Stimulační elektrody 
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Parametry typů proudu 
 

Typy proudu Název 
programu 

Max. Proud 
(CC) Frekvence Max. Napětí 

(CV) Puls 

Galvanizace  
GA xx 

 

GA 80mAeff -- 60Veff -- 

      
Diadynamické proudy 
DD xx 

 

DI 20mAeff 
DF: 100Hz, 
MF: 50Hz, 

CP, LP: 50 / 100Hz 
60Veff 7,5ms 

      
Vysokonapěťové 
proudy 
HV xx 

 

HV 250mAmax. 1-1961Hz 128Vmax. 10us-0,1ms 

      
Středně frekvenční 
proudy 
MF xx 

 

MF 80mAmax. 8000 / 3-200Hz 80Vmax. 1ms-50 ms 

Interferenční proudy 
IF xx 

 

IF 100mAmax. 8000 / 10-120Hz -- 125us-0,4s 

      
Mikro stimulační 
proudyMI xx 

 

MI 2 mAmax. 2 Hz, 100 Hz 20Vmax. 20us-1s 

Nízkofrekvenční 
pravoúhlé proudy 
NF xx 

 

NF 80mAmax. 1-1923Hz 180Vmax. 20us-1s 

  
     

Všechny uvedené parametry platí pro zatěžovací odpor 1 KOhm. 
(Doba trvání impulzu: 20 us - 1 s, pulzní opakovací frekvence: 1 až 1923 Hz, pulzní opakovací aplituda: 
80 mAmax., DC napětí: 50 V, tyto hodnoty platí pro zatěžovací odpor 500 ohmů)
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Ultrazvukové hlavice  
  
Frekvence 0,8 MHz a 2,4 MHz 
  
Ultrazvuková hlavice 
malá 

1 cm² , ERA = 0,67 cm² při 0,8 MHz,  0,5 cm² při 2,4 MHz 

  
Maximální výkon 1,0 W při 0,8 MHz, 0,5 W při 2,4 MHz 
  
Úrovně intenzity 0,1 až 1 W / cm ² účin. v krocích po 0,1 W / cm ² 
  
Ultrazvuková hlavice 
velká 

5 cm ², ERA = 2,3 cm ² při 0,8 MHz, 4,0 cm při 2,4 MHz 

  
Maximální výkon 7,0 W při 0,8 MHz, 10,0 W při 2,4 MHz 
  
Úrovně intenzity 0,1 až 1 W / cm ² účin. v krocích po 0,1 W / cm ² 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Formy ultrazvuku 1. Trvalý ultrazvuk 

2. Impulzový ultrazvuk, nastavitelná frekvence impulzů: 
 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
 Poměr povinnost: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 5, 1: 10 

  
Zaměnitelnost Ultrazvukové hlavice jsou od výrobce kalibrovány a mohou se bez problémů 

vyměňovat. 
  
Aplikační část Kyvná ultrazvuková hlaviceF 
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Síťové napětí 100–120 V / 50 Hz / 60 Hz (1) 
 
230–240 V / 50 Hz / 60 Hz  
220 V / 60 Hz (2)  

  
Síťová pojistka 2 x T 0,4 AL, 100–120 V, 5 x 20 mm 

2 x T 0,2 AL, 230–240 V, 5 x 20 mm 
  
Příkon max. 50 VA 
  
Třída krytí I 
  
Aplikační část Typ BF 
  
Provozní režim Přerušovaný provoz: 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 
  
Rozměry 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Hmotnost 3,0 kg 
  
Provoz 10 °C až 35 °C, 20 % až 80 % relativní vlhkosti bez kondenzace, při 700 hPa - 

1060 hPa 
   
Transport -10 °C až 50 °C, 10 % až 90 % relativní vlhkosti bez kondenzace, 

při 700–1060 hPa 
  
Podtlak 12 až 60 kPa 
  
Pulzový provoz Kryt čistěte běžným čisticím prostředkem na plasty, neobsahujícím alkohol, nebo 

jemným mýdlovým roztokem (např. saponátem). 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Aplikační část Vakuové přísavky a houby 
  
Pokyn: Skladování a doprava jen v originálním obalu. 
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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- Před provedením údržby a čisticích opatření musí být vypnut hlavní vypínač a musí 
být odpojen ze síťové zástrčky. 
 
- Ujistěte se, že při čištění nebo dezinfekce nezanechá uvnitř zařízení žádnou 
tekutinu. Nepoužívejte spreje. 
 
- Pokud se v průběhu čištění nebo desinfekce dostane tekutina do jednotky, odpojte 
jednotku z provozu, aby byla chráněna před opětovným uvedením do provozu a 
volejte servisní službu. 
 
- Dbejte na to, aby se při čištění a desinfekci nepoškodily nápisy na přístroji (varování, 
označení ovladačů, typový štítek atd.). 
 
–Tento přístroj a jeho aplikační součásti lze aplikovat na nepoškozenou a zdravou 
pokožku, z hlediska hygieny jako nekritickou. 

  
Kryt Čištění: Kryt a všechna vedení lze v případě viditelného zašpinění vyčistit běžnými 

bezalkoholovými čistidly na umělou hmotu. Povrchové plochy očistěte dle údajů 
výrobce měkkým hadrem, navlhčeným čisticím prostředkem až do odstranění 
znečištění. 

  
 Desinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 

pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. Před 
dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
 
Kryt a všechna vedení lze dezinfikovat dezinfekčními utěrkami. Použijte komerčně 
dostupný dezinfekční prostředek bez alkoholu pro kovy a plasty s baktericidními, 
virucidními a fungicidními účinky. Dodržujte návod k obsluze od příslušného výrobce. 
Podle pokynů výrobce použijte do dezinfekčního prostředku namočený nekapající 
měkký hadřík nebo dezinfekční ubrousky (tzv. utěrky) na otření všech povrchů. 
Eventuálně respektujte i pokyny pro sušení nebo následné dočištění. 

  
Ultrazvukové hlavice Čištění: Postupujte podle pokynů v části „Kryt“.  
  
 Dezinfekce: Postupujte podle pokynů v části „Kryt“.  
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Elektrody Vaco Čištění: Elektrody Vaco lze v případě viditelného zašpinění vyčistit běžnými 
bezalkoholovými čistidly na umělou hmotu. Odpojte elektrodu Vaco od elektrodové 
hadičky a obraťte zvon vzhůru nohama. Ponořte elektrodu Vaco do čisticího roztoku 
připraveného podle pokynů výrobce čisticího prostředku a důkladně ji s pomocí 
tvrdého kartáče vyčistěte. Ujistěte se, že mezera pod kovovou deskou je naprosto 
čistá. Opláchněte čistou vodou. 

  
 
 

Desinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci alespoň jednou za týden podle 
pokynů o možné kontaminaci. O tom se poraďte se svým pracovníkem hygieny. Před 
dezinfekcí vždy proveďte čištění. 
 
Elektrody Vaco lze čistit obvyklým bezalkoholovým dezinfekčním prostředkem na 
kovové a plastové materiály, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. 
Dodržujte návod k obsluze od příslušného výrobce. Ponořte elektrody Vaco do 
dezinfekčního prostředku a lehce s nimi pohybujte. Ujistěte se, že vnitřní i vnější 
povrch je zcela ponořen v dezinfekčním prostředku.  
Eventuálně respektujte i pokyny pro sušení nebo následné dočištění. 
 

  
Houbové kapsy a 
houby 

Čištění: Opláchněte houby / kapsy důkladně vodou. Použití čisticích prostředků se 
nedoporučuje, protože v houbách zůstávají jejich částečky, které pak mohou způsobit 
podráždění kůže při aplikaci. Kromě toho může dojít k poškození materiálu. 

  
 Dezinfekce: Pro tepelnou dezinfekci houby/kapsy 10 minut vyvařte nebo je vyperte 

(teplota vody> 95 °C) v čisté vodě bez přísad. Použití desinfekčních prostředků se 
nedoporučuje, protože v houbách zůstávají jejich částečky, které pak mohou způsobit 
podráždění kůže při aplikaci. Kromě toho může dojít k poškození materiálu. 

  

 

V případě použití hořlavých roztoků pro čištění a dezinfekci je nutné kvůli jejich 
odpařování před použitím přístroje dostatečně dlouho počkat. V opačném případě 
může dojít k zánětu. 

  
Pokyn: Používejte přístroj pouze v hygienickém prostředí. 
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Všeobecné upozornění: Výběr a aplikace elektrod se musí provést pečlivě. V provozu s konstantním proudem 
je třeba dbát na dobrý a rovnoměrný kontakt s kůží. Zmenšení styčné plochy může 
vést u pacienta k nesprávnému vnímání.  

Před léčbou je nutné prohlédnout kůži a podle potřeby ji vyčistit, např. když je pacient 
zpocený nebo natřený mastí. Zanícená místa na kůži, drobné ranky nebo praskliny se 
zakrývají vazelínou nebo zinkovou pastou. Obzvláštní opatrnost se doporučuje také u 
čerstvých jizev. 

  
Jednorázové elektrody Samolepicí jednorázová elektroda umožňuje komfortní a rychlou aplikaci. Díky 

jednorázovému použití je její aplikace hygienická. Tři terapeuticky účelné veličiny 
umožňují individuální terapii přizpůsobenou klinickému obrazu. 

Jednorázové elektrody jsou vhodné zejména pro terapii s bipolárními proudy; při 
terapii s monopolárními impulzními proudy nebo proudy s galvanickou složkou musí 
být jednorázové elektrody navíc vypodloženy vlhkou houbou.  

K přístroji Soleo SonoStim / Soleo Galva lze připojit všechny elektrody běžné v 
elektroterapii pomocí izolované kabelové svorky. 

  
Pokyn: Jednorázová elektroda je určena výhradně k jednorázovému použití a lze ji bez 

problémů zlikvidovat jako domovní odpad. 
Opakované použití jednorázové elektrody může vést k ohrožení pacienta.  

  
 Pro obzvlášť velkoplošné aplikace jsou kromě jednorázových elektrod k dispozici také 

elektrody deskové a gumové.  
 
Elektrické připojení se stejně jako u jednorázové elektrody provádí ke svorkám kabelů 
elektrod. Připevněte svorky k deskové elektrodě plně zasunuté do houbové tašky. 

  
Gumové elektrody Gumové elektrody se hodí po terapii s bipolárními proudy; při použití čistě 

galvanického proudu, proudů s galvanickou složkou nebo dlouhé doby impulzů je 
třeba mít na paměti, že v důsledku normálního úbytku uhlíku podmíněného 
používáním dochází k poklesu vodivosti.  

  
Cínové deskové 
elektrody 

Pro terapii s čistě galvanickým proudem (galvanizace, iontoforéza) se hodí 
velkoplošné cínové deskové elektrody. 
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Houbové tašky a houby Gumové i cínové deskové elektrody musí být vždy podloženy vlhkou mezivrstvou. Pro 
gumové elektrody se doporučuje používat houbové tašky, pro cínové deskové 
elektrody pak houby, které musí být nejméně 1 až 2 cm tlusté. Ke zvlhčování hub se 
doporučuje voda z vodovodu; destilovaná voda není kvůli své špatné vodivosti 
vhodná.  

Na rozdíl od komfortních samolepicích jednorázových elektrod je nutné gumové a 
cínové deskové elektrody fixovat. K tomu se hodí suché zipy nebo děrované gumové 
pásky. 
 
Úplně zasuňte elektrody do houbových tašek a lehkým tlakem přitiskněte, aby 
bezchybně doléhaly na tělo. Upevňovací pásky nesmí zanechávat rýhy. Výrobky 
nesou označení CE. 
 



 Označení CE / výrobce 
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 podle směrnice ES o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. 
 

 
 
Soleo Sono  
 
 

Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731 9761-0 
Fax +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 
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Objem objednávky  Soleo SonoStim 
Č. výr.:  
5302 1 základní přístroj 
 1 pár hadiček elektrod Vaco červené, délka 1,60 m 
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
 2 páry elektrodových kabelů s ochranou proti zamotání a magnetickou svorkou, vč. 2 

červených a 2 černých krokosvorek, 2,90 m dlouhé 

 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
 1 odkládací držák pravý 
 1 odkládací držák levý 
 1 síťový kabel* 
 2 dotykové hroty 
 2 testovací odpory 
 1 pár kabelů elektrod s ochranou proti překroucení a magnetickým klipem, vč. 
  
Příslušenství  
Č. výr.:  
65800410 Dotykový hrot 
118 Síťový kabel* 
65910320 Úložný držák pravý 
65910310 Úložný držák levý 
65910310 Úložný držák levý 
  
 Elektroterapie 
154 1 pár elektrodových kabelů s ochranou proti zamotání a magnetickou svorkou, vč. 2 

červených a 2 černých krokosvorek, 2,90 m dlouhé 
68910911 1 pár kabelů elektrod s ochranou proti překroucení a magnetickým klipem, délka 2,90 

m 
31100146 Krokodýlková svorka červená 
31100147 Krokodýlková svorka černá 
87200120 Jednorázové elektrody 200 párů malé (1 balení) 
87200140 Jednorázové elektrody 100 párů střední (1 balení) 
87200130 Jednorázové elektrody 50 párů velké (1 balení) 
87200110 Jednorázové elektrody 100 párů kolo (1 balení) 
43 Desková elektroda 9 x 12 cm z čistého cínu 
96 Iontoforézní houba 
212 Membránová fólie pro iontoforézu (1 balení 1000 ks, 180 x 120 cm) 
44 Gumová elektroda 50 x 50 mm, 1 pár 
97 Houbová taška pro # 44, 1 pár 
46 Gumová elektroda 50 x 100 mm, 1 pár 
98 Houbová kapsa pro # 46, 1 pár 
232 Gumový pásek 60 cm gel., s knoflíkem 
233 Gumový pásek 120 cm gel., s knoflíkem 
230 Suchý zip 60 cm dlouhý, 10 cm široký 
231 Suchý zip 120 cm dlouhý, 10 cm široký 
65920310 Testovací odpor 
  
4200 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 13 mm 
6 Sono plus, 1 láhev 
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Objem objednávky Soleo Galva 
Č. výr.:  
 1 základní přístroj 
154 1 pár hadiček elektrod Vaco červené, délka 1,60 m 
65910310 2 páry elektrodových kabelů s ochranou proti zamotání a magnetickou svorkou, vč. 2 

červených a 2 černých krokosvorek, 2,90 m dlouhé 
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
 1 odkládací držák pravý 
 1 odkládací držák levý 
 1 síťový kabel* 
 2 dotykové hroty 
 2 testovací odpory 
 1 pár kabelů elektrod s ochranou proti překroucení a magnetickým klipem, vč. 
  
Příslušenství  
Č. výr.:  
65800410 Dotykový hrot 
118 Síťový kabel* 
65910320 Úložný držák pravý 
65910310 Úložný držák levý 
65910310 Úložný držák levý 
  
154 1 pár elektrodových kabelů s ochranou proti zamotání a magnetickou svorkou, vč. 2 

červených a 2 černých krokosvorek, 2,90 m dlouhé 
68910911 1 pár kabelů elektrod s ochranou proti překroucení a magnetickým klipem, délka 2,90 

m 
31100146 Krokodýlková svorka červená 
31100147 Krokodýlková svorka černá 
87200120 Jednorázové elektrody 200 párů malé (1 balení) 
87200140 Jednorázové elektrody 100 párů střední (1 balení) 
87200130 Jednorázové elektrody 50 párů velké (1 balení) 
87200110 Jednorázové elektrody 100 párů kolo (1 balení) 
43 Desková elektroda 9 x 12 cm z čistého cínu 
96 Iontoforézní houba 
212 Membránová fólie pro iontoforézu (1 balení 1000 ks, 180 x 120 cm) 
44 Gumová elektroda 50 x 50 mm, 1 pár 
97 Houbová taška pro # 44, 1 pár 
46 Gumová elektroda 50 x 100 mm, 1 pár 
98 Houbová kapsa pro # 46, 1 pár 
232 Gumový pásek 60 cm gel., s knoflíkem 
233 Gumový pásek 120 cm gel., s knoflíkem 
230 Suchý zip 60 cm dlouhý, 10 cm široký 
231 Suchý zip 120 cm dlouhý, 10 cm široký 
65920310 Testovací odpor 
  
 * Standardní kabel.  Jsou k dispozici další specifické typy zástrček podle země určení. 

V případě potřeby se obraťte na prodejce. 



 Příslušenství 
 
17.3 VacoS 17 

 

 
 Strana 71  

 

Objem objednávky VacoS 
Č. výr.:  
 1 základní přístroj 
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
164 1 pár hadiček elektrod Vaco červené, délka 2,10 m 
65910310 1 pár hadiček elektrod Vaco černé, délka 2,10 m 
 72/95 
 2 páry elektrod Vaco, ø 90 mm, samouzavírací s houbami  
 2 páry elektrod Vaco, ø 60 mm, samouzavírací s houbami  
 2 ks spojovací kabel pro Soleo SonoStim / Soleo Galva 
 1 síťový spojovací kabel 50 cm 
 65350110 4 ks třídicí hřeben pro vedení Vaco, vč. magnetického klipu 
 95920000 1 láhev na vodu 
  
  
Příslušenství  
Č. výr.:  
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
95 Viskózní houba velká pro # 72 
94 Viskózní houba malá pro # 71 
71 Elektroda Vaco, ø 90 mm, samouzavírací 
70 Elektroda Vaco, ø 60 mm, samouzavírací 
164 Hadička elektrody Vaco, červená, délka 2,10 m 
165 Hadička elektrody Vaco, černá, délka 2,10 m 
68910210 Spojovací kabel pro Soleo SonoStim / Soleo Galva 
119 Síťový spojovací kabel 50 cm 
65350110 Třídicí hřebeny pro vedení Vaco, vč. magnetického klipu 
95920000 1 láhev na vodu 



 Kombinace přístrojů  
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 Soleo SonoStim a Soleo Galva lze kombinovat s VacoS .  
 
Ten, kdo přístroje zkombinuje a provozuje tedy zdravotnický systém, jako jediný 
odpovídá za správnost sestavy. 

 



 Bezpečnost a údržba  
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 Soleo SonoStim / Soleo Galva se vyrábí v souladu s bezpečnostními předpisy EN 
60601-1.  
 
Společnost Zimmer MedizinSysteme může jako výrobce nést odpovědnost za 
bezpečnost a spolehlivost jedině tehdy, když 
 
• je přístroj zapojen do předepsané zásuvky s ochranným kontaktem a elektrická 

instalace odpovídá normě DIN VDE 0100, část 710, 
• je přístroj v provozu v souladu s návodem k použití, 
• rozšíření, nová nastavení nebo změny provádějí pouze osoby, které jsou k tomu 

zmocněny společností Zimmer MedizinSysteme, 
• se uživatel před použitím přístroje přesvědčil o funkční bezpečnosti a správném 

stavu, 
• je před každým použitím provedena kontrola ultrazvukové hlavice, kabelu a 

konektoru z hlediska poškození, která mohou ovlivnit bezpečnost přístroje (např. 
praskliny), 

• je přístroj používán jen vhodně vyškoleným personálem, 
• je přístroj používán jen vhodně vyškoleným personálem, při vniknutí kapalin je 

přístroj okamžitě odpojen od sítě. 
• přístroj není v provozu v prostorech ohrožených nebezpečím výbuchu nebo v 

atmosféře podporující hoření. 
 

Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by provozovatel mohl udržovat nebo 
opravovat. 
 

 

Pojistky a ostatní náhradní díly smí vyměňovat pouze školený servisní personál. 
Výměna lithiové baterie provedená nepovolanými osobami může vést k nebezpečí. 
 
 

 

Přístroj smí obsluhovat pouze školený personál. Všechny popisy související s 
obsluhou jsou k dispozici v servisní příručce Soleoline lze je získat od výrobce. 
Zimmer MedizinSysteme poskytuje na požádání schéma zapojení, seznamy 
součástek, popisy, kalibrační instrukce i jiné dokumenty. 
 
 
 



 Funkční test 
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 Soleo SonoStim / Soleo Galva provádějí po zapnutí autodiagnostický test, který 
kontroluje všechny vnitřní součásti.  
 
Při výskytu chyby se objeví chybové hlášení. 
 
Kromě toho je možné provést pro všechny 3 provozní režimy rozšířený funkční test, 
jak je popsáno níže. 

  
 Tyto kontroly se musí provádět měsíčně nebo při pochybnostech o funkčnosti 

přístroje. 
  
Stimulační proud Zvolte program GA 00. Připojte testovací adaptér. 

Při maximální intenzitě musí být indikace ve sloupkovém grafu zcela vyplněná. 
Proveďte test postupně s oběma kanály. 

  
Ultrazvuk Vyberte ultrazvukovou hlavici a potřete její plochu spojovacím gelem. Při nízkém 

výkonu a spuštění terapie musí ukazatel spojení udávat přes 90 %. 
Proveďte test postupně s oběma ultrazvukovými hlavicemi.  
Následně ultrazvukové hlavice očistěte. 

  
Vakuum Zvolte vakuum a vytvořte základní vakuum. Zkratujte elektrody Vaco a nastavte 

maximální vakuum. V neimpulzním provozu musí být sloupkový graf zcela vyplněný.  
  
Elektrody Vaco Ohrňte elektrody Vaco ven tak, aby plocha elektrod již nebyla obepnuta gumovou 

chlopní a vytvořte vakuum. 
VacoS musí trvale nasávat. 

 



 Právní odkazy 
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 Přístroje Soleo Galva, SonoStim a volitelně VacoS jsou uvedeny v dodatku 1 
MPBetreibV  (směrnice Medizinprodukte-Betreiberverordnung). Respektujte prosím 
požadovaná opatření. 
 
Přístroj není uveden v dodatku 2 MPBetreibV (směrnice Medizinprodukte-
Betreiberverordnung). 
 
V Německu je také nutno dodržovat DGUV předpis 3 (Elektrické systémy a zařízení) 
v aktuálním znění. 

  
Pokyn: Tyto pokyny platí pro provoz přístroje v SRN. Dodržujte případné odlišné národní 

předpisy ve své zemi. 



 Chybová hlášení  
Odstraňování chyb 
Likvidace 22 
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Kontrola kabelů 
 

 

 
 
Znamená při terapii stimulačním proudem v provozu s konstantním proudem: 
přerušení elektrického obvodu pacienta. 
Toto hlášení zpravidla upozorňuje na odpadlé elektrody, znečištěné svorky elektrod, 
závadný kabel pacienta nebo závadnou pojistku pacienta. Vymažte hlášení stisknutím 
tlačítka „OK“. 

  
Nadproud 
 
 

 
 
Rozumí se tím zvýšení maximálního povoleného proudu. Zvýšení proudu v 
konstantním provozu ukazuje ve většině případů na závadu přístroje, zatímco ke 
zvýšení proudu v provozu s konstantním napětím může dojít v důsledku změny 
odporu pacienta (např. vlhká kůže). 
 
Vymažte hlášení stisknutím tlačítka „OK“. 
Jestliže se chybové hlášení objeví znovu, informujte zákaznickou službu. 

  
Nebyla nalezena SD 
karta 
 

 

 
 
Není-li vložena SD karta, objeví se při aktivaci tlačítek „Indikace“, „Oblíbené“ a 
„Paměť“ hlášení „Nebyla nalezena SD karta“. 
 
Vložte kartu a potvrďte tlačítkem „OK“. 

 

  



 Chybová hlášení  
Odstraňování chyb 
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VacoS 
 
Bez podtlaku 

 
 
Pokud VacoS nedosáhne nastaveného podtlaku, může být v systému netěsnost. 
 
V takovém případě zkontrolujte, 
 
• jestli jsou všechny čtyři hadičky elektrod Vaco připojené a spojené s elektrodou 

Vaco, 
 
• jestli jsou elektrody Vaco správně přiloženy na pacientovi. 

  
Tlačítko Vakuum  
deaktivováno 

Je-li tlačítko Vakuum deaktivováno, může to znamenat chybu přenosu. 
 
V takovém případě zkontrolujte, 
 
• zda Soleo SonoStim / Soleo Galva sedí správně na VacoS 
 
• zda Soleo SonoStim / Soleo Galva je spojen s VacoS pomocí připojovacího kabelu 
 
• zda je VacoS zapnutý. 

  
Pokyn: 
 

VacoS a režim Duostim oddělený 

 
V režimu „Duostim oddělený“ není možná dvouokruhová vakuová aplikace. 
V režimu „Duostim oddělený“ je pro vakuovou aplikaci aktivní výhradně kanál I. Kanál 
II nemůže být v provozu s vakuovou aplikací. 

 

 

  



 Chybová hlášení  
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VacoS 
 
Odlučovač vody plný 
 
 
 

 
 
Když je odlučovač vody plný, objeví se na displeji hlášení „Vyprázdnit odlučovač 
vody“. 
 Odlučovač vody se vyprazdňuje pomocí láhve na vodu, která je součástí obsahu 
dodávky jednotky VacoS. Následně potvrďte hlášení „Vyprázdnit odlučovač vody“ 
tlačítkem „OK“. 

  
Pokyn: Pokud odlučovač vody nevyprázdníte, nelze spustit terapii. 

Odlučovač vody doporučujeme vyprazdňovat denně. 
  
 Vyprázdnění odlučovače vody 

 
Montáž láhve 
Připojovací ventil (31) k vyprázdnění odlučovače vody 
se nachází na pravé straně jednotky Vaco S. Na hadici láhve na vodu je 
rychlouzávěr, který je spojen s připojovacím ventilem na přístroji. 
 
Vyprázdnění vody 
Stlačením láhve vznikne podtlak, kterým se odlučovač vody vyprázdní. 
Podle okolností může být nutné vytvořit podtlak opakovaně, aby se odlučovač vody 
vyprázdnil beze zbytku. 
 
Demontáž láhve / vyprázdnění 
Při bočním stisknutí rychlouzávěru na hadici láhve na vodu a současném stažení 
přípojky lze odstranit láhev z připojovacího ventilu.  
Víčko láhve se odstraňuje otáčením a láhev je pak možno vyprázdnit. 

 

  



 Chybová hlášení  
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Porucha Na displeji se objeví hlášení o nastalé chybě, např.: 
 

 
 
Některé chyby se zobrazují také s odpovídajícím číslem chyby (např. „Chyba při 
vlastním testu X/XX/X). 
 
V některých případech je možné odstranit chybu tak, že vypnete přístroj, pět sekund 
počkáte a přístroj znovu zapnete.  
 
Jinak se obraťte na zákaznickou službu. 
Tu můžete kontaktovat prostřednictvím svého kompetentního prodejce nebo 
prostřednictvím centrály v Neu-Ulmu. 

  
 Přístroj smí být zaslán zpět výrobci pouze v originálním obalu. 

 
V případě dotazů nebo poruchy zařízení se obraťte na uvedenou adresu: 

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Likvidace Přístroj lze vrátit zpět výrobci pouze v originálním obalu.  

Likvidaci lze provádět pouze v závodě v Neu-Ulm. 
 
V (evropských) zemích dodržujte národní předpisy pro likvidaci. Volitelně kontaktujte 
svého prodejce. 



 Prohlášení výrobce o EMC  
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Zdravotnické elektrické přístroje, jako jsou SoleoSonoStim/ SoleoGalva, podléhají s ohledem na EMC 
(elektromagnetickou kompatibilitu) zvláštním preventivním předpisům a musí být nainstalovány a 
uvedeny do provozu podle pokynů pro EMC v návodu k použití, resp. v průvodních dokumentech. 
 
Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení (např. mobilní telefony) mohou ovlivňovat 
zdravotnické elektrické přístroje. 
 
Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva se smí používat jen s originálními díly uvedenými v seznamu obsahu dodávky a 
příslušenství. Provoz přístroje s jinými díly může vést ke zvýšeným emisím nebo ke snížení odolnosti přístroje proti rušení! 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické rušivé emise 

Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník 
nebo uživatel přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva musí zajistit, aby byl přístroj používán v odpovídajícím 
prostředí. 

Měření rušivých emisí Kompatibilita Elektromagnetické prostředí - směrnice 

Vysokofrekvenční emise podle CISPR 11 Skupina 2 Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva musí 
pro zaručení jeho určené funkce vyzařovat 
elektromagnetickou energii. To může mít vliv 
na sousední elektronické přístroje. 

Vysokofrekvenční emise podle CISPR 11 Skupina B Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva je 
vhodný pro použití ve všech zařízeních, 
včetně zařízení v oblasti obytných zón a 
zařízení přímo připojených k veřejné napájecí 
síti, která napájí též budovu využívanou k 
obytným účelům. 

Emise harmonických oscilací podle IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Emise kolísání napětí / blikání podle IEC 
61000-3-3 

Vyhovuje 

Tabulka 201 v souladu s EN 60601-1-2:2006-10 
 
Přístroj nesmí být umístěn bezprostředně vedle jiných zařízení nebo stavěn s jinými zařízeními na sebe. Pokud je provoz v 
blízkosti jiných zařízení nebo při naskládání s nimi na sebe nutný, je nutné přístroj sledovat a kontrolovat jeho řádný provoz v 
tomto použitém uspořádání. 
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Směrnice a prohlášení výrobce – odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí. 

Kontroly odolnosti proti 
rušení 

IEC 60601 – zkušební 
úroveň 

Úroveňkompatibilit
y 

Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vybíjení statické elektřiny 
(ESD) podle IEC 61000-4-
2 

± 6 kV kontaktní vybití 
 
± 8 kV vybití do 
vzduchu 

± 6 kV kontaktní 
vybití 
 
± 8 kV vybití do 
vzduchu 

Podlahy musejí být dřevěné, betonové nebo z 
keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy 
pokryty syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost by měla být alespoň o 30 %. 

Rychlé přechodné 
elektrické poruchové 
veličiny / praskání podle 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pro síťová 
vedení 
 
± 1 kV pro vstupní a 
výstupní vedení 

± 2 kV pro síťová 
vedení 
 
nelze použít 

Kvalita napájecího napětí by měla odpovídat 
typickému prostředí obchodů nebo nemocnic. 

Rázová napětí (surges) 
podle IEC 61000-4-5 

± 1 kV dvojčinné 
napětí 
 
± 2 kV souhlasné 
napětí 

± 1 kV dvojčinné 
napětí 
 
± 2 kV souhlasné 
napětí 

Kvalita napájecího napětí by měla odpovídat 
typickému prostředí obchodů nebo nemocnic. 

Poklesy napětí, 
krátkodobá přerušení a 
kolísání napájecího napětí 
podle IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % pokles v UT pro 
½ období) 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT pro 5 
období) 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT pro 25 
období) 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles UT po 
dobu 5 sekund) 

<5 % UT 
(>95 % pokles v UT 
pro ½ období) 
 
40 % UT 
(60 % pokles UT pro 
5 období) 
 
70 % UT 
(30 % pokles UT pro 
25 období) 
 
<5 % UT 
(>95 % pokles UT po 
dobu 5 sekund) 

Kvalita napájecího napětí by měla odpovídat 
typickému prostředí obchodů nebo nemocnic. 
Pokud uživatel přístroje Soleo SonoStim / 
Soleo Galva požaduje pokračující funkci i po 
výskytu přerušení elektrického napájení, 
doporučujeme napájet Soleo SonoStim / 
Soleo Galva z nepřerušitelného napájecího 
zdroje nebo z baterie. 

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

3 A / m 3 A / m Magnetická pole při síťové frekvenci by měla 
odpovídat typickým hodnotám, které se 
vyskytují v prostředí obchodů nebo nemocnic. 

Poznámka: UT je střídavé napětí sítě před použitím zkušební úrovně. 

Tabulka 202 v souladu s EN 60601-1-2:2006-10 
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Podstatnými výkonovými vlastnostmi přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva (pouze stimulační proud) jsou: bezporuchový 
výstup stimulačního proudu a ultrazvuku, ve spojení s vakuovou jednotkou také podtlaku, s nastavenými parametry a 
bezporuchová obsluha všech funkcí. 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo 
uživatel přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva musí zajistit, aby byl přístroj používán v takovém prostředí. 

Kontroly 
odolnosti proti 
rušení 

IEC 60601 – 
zkušební úroveň 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vedené 
vysokofrekvenční 
poruchové 
veličiny podle 
IEC 61000-4-6 
 
Vyzařované 
vysokofrekvenční 
poruchové 
veličiny podle 
IEC 61000-4-3 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V / m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 VRMS 
150 kHz až 80 MHz 
 
 
 
10 V / m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosná a mobilní rádiová zařízení včetně 
vodičů by neměla být používána ve větší blízkosti 
přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva včetně 
vedení, než je doporučená oddělovací 
vzdálenost, kterou lze vypočítat z příslušné 
rovnice pro vysílací frekvenci. 
 
Doporučená oddělovací vzdálenost: 
 
d = 1,17 √ P 
 
d = 0,35 √ P pro 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 2,3 √ 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 
oddělovací vzdálenost v metrech (m). 
 
Intenzita pole stacionárních rádiových vysílačů by 
měla být v souladu s průzkumem místa nižšía než 
úroveň shody na všech frekvencíchb. 
 
V blízkosti zařízení označeného následujícím 
symbolem interferencí jsou možné: 
 

 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2: Tyto směrnice nemusí vyhovovat ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin mají vliv 
absorpce a odrazy od budov, předmětů a osob. 
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a⇥ Intenzitu pole stacionárních vysílačů, jako jsou například základny stanic bezdrátových telefonů a pozemních mobilních 
radiostanic, amatérských rozhlasových stanic, rozhlasové a televizní stanice AM a FM nelze s přesností teoreticky 
předpovídat. Pro zjištění elektromagnetického prostředí s ohledem na stacionární vysílače musí být posouzena studie 
elektromagnetických jevů na stanovišti. Překročí-li naměřená intenzita pole na stanovišti, kde je používán přístroj Soleo 
SonoStim / Soleo Galva, horní úrovně shody, musí být přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva pozorován, aby byla 
prokázána funkce použití k určenému účelu. Budou-li pozorovány neobvyklé charakteristiky výkonu, mohou být zapotřebí 
přídavná opatření, např. změna orientace nebo volba jiného stanoviště přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva.⇥ 
 
b⇥ Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole o třetinu menší než 3 V/m. 

 
Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními 
zařízeními a přístrojem Soleo SonoStim / Soleo Galva 

Přístroj Soleo SonoStim / Soleo Galva je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí, kde jsou kontrolovány 
vysokofrekvenční poruchové veličiny. Zákazník nebo uživatel přístroje Soleo SonoStim / Soleo Galva tedy může pomoci 
zabránit elektromagnetickým poruchám tak, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními 
vysokofrekvenčními telekomunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem Soleo SonoStim / Soleo Galva – v závislosti na 
výstupním výkonu komunikačního zařízení, jak je uvedeno níže. 

Jmenovitý výkon vysílače 
W 

Oddělovací vzdálenost v závislosti na frekvenci vysílání 
m 

150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √ P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 P√ 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon v tabulce výše není stanoven, lze zjistit doporučenou ochrannou vzdálenost 
d v metrech (m) podle rovnice příslušné u sloupce, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle 
výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MH platí vyšší frekvenční pásmo. 
POZNÁMKA 2: Tyto směrnice nemusí vyhovovat ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin mají vliv 
absorpce a odrazy od budov, předmětů a osob. 
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