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(A) Zpět Přepnutí o jeden krok zpět 
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(G) Listování vpřed Přepnutí o jednu stránku vpřed 
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 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 přístroj Soleo Sono. 
 
Tento návod k použití je považován za součást přístroje.  
Musí být uchováván s přístrojem, aby k němu osoby pověřené obsluhou 
přístroje měly kdykoli přístup. 
 
Datum informací: srpen 2016 

 

 



 Indikace/kontraindikace 
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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 



 Indikace/kontraindikace 
 
1.2 Kontraindikace 1  
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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 
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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 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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 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 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 
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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.  

  

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

  

 
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.  

  

 
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. 



 Soleoline ve zkratce 
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Co je Soleoline? 
 

Vysoce moderní, inovační řada výrobků, která nabízí 3 různé varianty přístrojů. 
 
Soleo Sono 
Moderní, inovační ultrazvukový terapeutický přístroj. 
Soleo SonoStim 
Vysoce moderní, inovační kombinovaný přístroj pro elektro- a ultrazvukovou terapii 
s možností použít navíc vakuovou jednotku. 
Soleo Galva 
 Moderní, inovativní elektroterapeutický přístroj s možností použít navíc i vakuovou 
jednotku. 

  
Pokyn: Obsluha přístrojů Soleo SonoStim a Soleo Galva je popsána v samostatných 

návodech na použití. 
  
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. 
 
Kompaktní konstrukce umožňuje prostorově úsporné fungování v praxi a výborně 
se hodí k používání při návštěvách u pacientů doma. 
 

  
Co dokáže  
Soleo Sono 

Výdej terapeutického ultrazvuku pomocí moderní ultrazvukové hlavice s 
proměnlivou frekvencí. 

 
  
Inovace u  
Soleo Sono? 

SonoSwing, inovace v oblasti ultrazvuková terapie: 
• - ultrazvuková hlavice s dvěma frekvencemi 
• - volně volitelná hloubka průniku pomocí procentuálního nastavení 

frekvenčních poměrů 
 

  
Pokyn: Používání přístroje je vyhrazeno odborným zdravotnickým pracovníkům (např. 

lékařům, terapeutům, příslušným zdravotnickým pomocným silám). 
 



 Použití v souladu s určením  6  
 

 
 strana 8  

 

 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  
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Pokyn: Na kabelech jsou jako orientační pomůcka pro správné připojení k přístroji 
vyznačeny barevné šipky. 

  
  
ultrazvukové terapie Zapojte ultrazvukovou hlavici do určené zdířky (16).  
  
Připojení síťového 
kabelu 

Zapojte síťový kabel do určené připojovací zásuvky (13) a do elektrické sítě. 

  
Pokyn: Přístroj smí být zapojen pouze do zásuvek s ochranným kontaktem. 
  
Zapnutí přístroje Přístroj se zapíná páčkovým spínačem (11). 
  
Vypnutí přístroje Přístroj se vypíná páčkovým spínačem (11).  

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. 
 
 



 Základní nastavení 
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Pokyn: Níže uvedené popisy 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. 

 

 
  
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“. 

  
Nastavení všeobecně 

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

  
  



 Základní nastavení 
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Jazyk Volba jazyka 
 

 

 
  
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. 

  
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. 

  



 Základní nastavení 
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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. 
  
Nastavení standardních 
nastavení 
 

 

Aktivace tlačítka obnovuje standardní nastavení od výrobce. 

  
Verze 
 

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

 
 
Aktivací tlačítka OK se okno zavírá. 



 Základní nastavení 
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Nastavení 
ultrazvukové terapie 
 

Aktivace nabídky 

 
otevírá obrazovku „Výběr konfigurace 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. 



 Základní nastavení 
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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“. 



 Návod k obsluze 
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Spuštění programu 
 

 
 

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

  
Programy 
Soleo Sono 

 
 
U přístroje Soleo Sono je k dispozici 9 různých programů 

  
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. 

 

 
  
Pokyn: Změny procentuálního frekvenčního poměru se provádějí pravým ovladačem. 
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Zahájení terapie  
 
 

 
 

Aktivací tlačítka  začne terapie  
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. 

  
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 terapie spouští, resp. zastavuje. 
  
(3) 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. 

  
(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) 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. 

  
(6) Titulní řádek V titulním řádku se zobrazuje označení aktuálního programu ultrazvukové terapie. 
  
(7) Impulzy Indikace udává zvolený provozní režim (kontinuální nebo pulzní).  

V „pulzním“ provozním režimu se udává poměr impulzů (zde 1:2) a jejich frekvence 
(zde 50 Hz). 

  
(8) Spojení Indikace spojení. Spojení se zobrazuje digitálně v procentech.  
  
(9) 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). 

3 2 1 4 

6 

5 

9 8 7 
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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 Impulz 
 

 
 
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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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 18. 
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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 bolestivé šlachy a vazy). 
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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 otevře 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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Síťové napětí 100 - 240 V, 220 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 
  
Aplikační část Typ BF 
  
Provozní režim Přerušovaný provoz: 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 
  
Rozměry 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Hmotnost 2,1kg 
  
Provoz 10 °C až 35 °C, 30 % až 75 % 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 hPa - 1060 hPa 
  
Pokyn: Skladování a doprava jen v originálním obalu. 
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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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,  
0,65 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,  
2,38 cm ²  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. Pulzní ultrazvuk, nastavitelné frekvence: 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Poměr: 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 hlavice 
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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".  
  

 

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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 Obsah balení 
 

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

Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731 9761-0 
Fax +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 
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Rozsah dodávky  Soleo Sono 
Č. výr.:  
 1 základní přístroj 
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
65910320 1 pár hadiček elektrod Vaco červené, délka 1,60 m 
65910310 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 
 1 pár kabelů elektrod s ochranou proti překroucení a magnetickým klipem, vč. 
  
  
Příslušenství  
 1 ultrazvuková hlavice s proměnlivou frekvencí 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
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 
118 Síťový kabel* 
65910320 Úložný držák pravý 
65910310 Úložný držák levý 
65800410 Dotykový hrot 
6 Sono plus, 1 láhev 
10101448 Úložný držák levý 
  
 * Standardní kabel.  Jsou k dispozici další specifické typy zástrček podle 

země určení. V případě potřeby se obraťte na prodejce. 
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 Pro Soleo Sono nejsou výrobcem poskytovány jakékoliv 
kombinace zařízení. 
 
Každý, kdo v rozporu s těmito informacemi přístroje kombinuje a 
provozuje tak zdravotní systém, činí tak na vlastní odpovědnost. 
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 Soleo Sono se vyrábí podle bezpečnostních předpisů 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 může měnit pouze vyškolený 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. 
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 Soleo Sono provádí po zapnutí autodiagnostický test, který kontroluje všechny vnitřní 
součásti.  
 
Při výskytu chyby se objeví chybové hlášení. 
 
Kromě toho je možné provést rozšířený funkční test, jak je popsáno níže. 

  
 Tyto kontroly se musí provádět měsíčně nebo při pochybnostech o funkčnosti 

přístroje. 
  
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. 
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 Přístroj SoleoSono není uveden v příloze 1 MPBetreibV (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung). 
 
Přístroj není uveden v dodatku 2 MPBetreibV (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 
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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“. 

  
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. 
Soleo Sono nepodléhá v Německu povinnosti STK a MTK. 

  
 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 
89231 Neu-Ulm, Germany 
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. 
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Zdravotnické elektrické přístroje, jako je Soleo Sono, 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. 
 
Soleo Sono 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 Sono je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel 
přístroje Soleo Sono 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 Sono 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 Sono 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 Sono je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje 
Soleo Sono 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 Sono požaduje 
pokračující funkci i po výskytu přerušení 
elektrického napájení, doporučujeme napájet 
Soleo  Sono 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 Sono (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 Sono je určen pro provoz v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje 
Soleo Sono 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 Sono 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 pozem ních m obilních 
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 Sono 
, horní úrovně shody, musí být přístroj Soleo  Sono 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 Sono. 
 
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 Sono 

Přístroj Soleo  Sono je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí, kde jsou kontrolovány vysokofrekvenční poruchové 
veličiny. Zákazník nebo uživatel přístroje Soleo Sono tedy může pomoci zabránit elektromagnetickým poruchám tak, že bude 
dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními zařízeními (vysílači) a 
přístrojem Soleo Sono – 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. 

 
 
Změny vyhrazeny 
 
 







Soleoline

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31. 97 61-0
Fax 07 31. 97 61-118
info@zimmer.de 
www.zimmer.de
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