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 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 1  
 

 Σελίδα 1  
 

Ενδείξεις • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και ωλένια επικονδυλίτιδα 
• Ασβεστοποιός τενοντίτιδα/προβλήματα ώμου 
• Κατάσταση ύστερα από μυικούς τραυματισμούς από αμβλύ αντικείμενο 
• Χρόνιο σύνδρομο επιγονατιδικού τένοντα 
• Επιγονατιδική τενοντίτιδα 
• Χρόνια τενοντοπάθεια του αχίλλειου τένοντα 
• Πελματιαία απονευρωσίτιδα 
• Πτερνική οστική προεξοχή 
• Θεραπεία μυικών σημείων πυροδότησης, π.χ., στον αυχένα 
• Θεραπεία μυικών σημείων πυροδότησης, π.χ., στη ράχη, σε περιπτώσεις 

μυικού άλγους στη ραχιαία μοίρα 
• Τροχαντηρική θυλακίτιδα 
• Περιοστίτιδα/σύνδρομο καταπόνησης (κατάσταση ύστερα από υπερβολική 

καταπόνηση) 
  
Αντενδείξεις • Αγγειακές παθήσεις εντός της περιοχής θεραπείας ή κοντά σε αυτήν 

• Ανοικτά τραύματα εντός της περιοχής θεραπείας ή κοντά σε αυτήν 
• Τοπικές μολύνσεις στην περιοχή θεραπείας 
• Εφαρμογή στην περιοχή κακοήθων/καλοήθων όγκων 
• Εφαρμογή απευθείας σε επιφάνειες χόνδρου ή στην περιοχή των μικρών 

ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης 
• Εφαρμογή απευθείας επάνω από εμφυτευμένες ηλεκτρονικές συσκευές, π.χ., 

βηματοδότες, αντλία αναλγητικών κλπ. 
• Σε περιοχές, στις οποίες η μηχανική ενέργεια υπό μορφή δονήσεων 

προκαλεί βλάβες στους ιστούς, π.χ., σε μεταλλικά εμφυτεύματα  
• Ύστερα από κάταγμα, σε περιπτώσεις θλάσης και ρήξης μυών 
 
Οι θεραπείες δεν συνιστώνται γενικά 
• σε περιπτώσεις διαταραχών της πήξης του αίματος ή οι θεραπείες που 

έχουν ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της πήξης του αίματος  
• κατά την κύηση  
• σε περιπτώσεις ασθενειών με αγγειοκινητική διαταραχή στο πεδίο της 

θεραπείας 
• επάνω από χώρους πληρωμένους με αέρα, π.χ., θεραπεία της θωρακικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης κλπ. 
• γενικευμένα σύνδρομα άλγους, π.χ., ινομυαλγία 
• σε παιδιά, κυρίως στην περιοχή των επιφυσιακών συναρθρώσεων 
 
Προσοχή συνιστάται σε άτομα 
• με διαταραχές της ευαισθησίας 
• με σοβαρές νευροφυτικές διαταραχές 
• υπό την επήρεια ναρκωτικών και/ή οινοπνεύματος 
επειδή δεν μπορούν να αποκλειστούν υψηλές καταπονήσεις της κυκλοφορίας 
και ανεπαρκείς αποκρίσεις στη θεραπεία. 
 

 



 Παρενέργειες 2  
 

 Σελίδα 2  
 

Παρενέργειες Η θεραπεία με τη συσκευή enPuls Version 2.0 μπορεί να προκαλέσει κατά 
περίπτωση ερεθισμούς, πετέχεια, αιματώματα, οιδήματα ή άλγος. 

 
 



 Υποδείξεις χρήσης 3  
 

 Σελίδα 3  
 

 Πριν από τη χρήση της συσκευής στον ασθενή, ο χρήστης θα πρέπει να 
εξοικειωθεί με τις οδηγίες χρήσης ή τις επιμέρους μεθόδους θεραπείας, τις 
ενδείξεις/αντενδείξεις, καθώς και με τις υποδείξεις προειδοποίησης και χρήσης. 
Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες πηγές πληροφοριών σχετικών με τη 
θεραπεία. 

  

Προσοχή! 
Πριν από τη χρήση πρέπει να εξακριβώνετε ότι η συσκευή συνδέεται σε πρίζα 
με επαφή προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ηλεκτρική εγκατάσταση 
κατά το πρότυπο DIN VDE 0100 Μέρος 710). Η συσκευή επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το συνοδευτικό ηλεκτρικό καλώδιο. Το 
ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις. 

  

Προσοχή! 
Η χρήση της συσκευής στο περιβάλλον ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
(π.χ., τομογράφοι, μηχανήματα ακτίνων Χ ή συσκευές διαθερμίας) μπορεί να 
επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής. Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας 
πολλών μέτρων. 

  
 Η συσκευή enPuls Version 2.0 δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους 

εκρηκτικού, εύφλεκτου ή πυραγωγού περιβάλλοντος. 
  
 Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τη χρήση κατά τρόπον ώστε να είναι 

δυνατή η άμεση πρόσβαση στην κεντρική τροφοδοσία ρεύματος της 
συσκευής, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή από το 
ηλεκτρικό δίκτυο.  

  
 Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να 

απομονώνεται από το ηλεκτρικό δίκτυο με αποσύνδεση του φις του καλωδίου 
σύνδεσης πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. 

  
 Επιθεωρείτε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν διαπιστώσετε 

ζημίες, δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσετε. 
  

Προσοχή! 
Επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά παρελκομένων της εταιρείας Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 

  

Προσοχή! 
Η χειρολαβή της συσκευής δεν είναι σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία. 
Ύστερα από το πολύ 6000 κτύπους πρέπει να παρεμβάλλεται διακοπή της 
θεραπείας 15 λεπτών.  
 

  

Προσοχή! 
Πριν από τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αφαιρείτε τη συσκευή enPuls 
Version 2.0 από τη βαλίτσα μεταφοράς. Η λειτουργία εντός της βαλίτσας δεν 
είναι προβλεπόμενη. 
Φροντίζετε ώστε η συσκευή enPuls Version 2.0 να στηρίζεται σε σταθερή 
επιφάνεια. 

  

Προσοχή! 
Για την αποφυγή συσσώρευσης θερμότητας στη χειρολαβή πρέπει να 
λαμβάνεται οπωσδήποτε μέριμνα ώστε τα στόμια εξαερισμού στην επάνω και 
κυρίως στην κάτω πλευρά της χειρολαβής να μην καλύπτονται από το χέρι ή 



 Υποδείξεις χρήσης 3  
 

 Σελίδα 4  
 

με άλλον τρόπο. 



 Υποδείξεις προειδοποίησης 4  
 

 Σελίδα 5  
 

 

Ο μέγιστος χρόνος θεραπείας περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις στα 
τέσσερα λεπτά με επακόλουθη διακοπή τουλάχιστον 15 λεπτών.  
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου θεραπείας μπορεί να προκύψει 
υπερθέρμανση της χειρολαβής.  

  

 

Οι οδηγίες θεραπείας που αφορούν στο σημείο, στη διάρκεια και στην ένταση 
της θεραπείας προϋποθέτουν ιατρικές γνώσεις και επιτρέπεται να δίδονται 
αποκλειστικά από ιατρούς, θεραπευτές και επαγγελματίες του βοηθητικού 
ιατρικού τομέα που κατέχουν σχετική άδεια. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να 
τηρούνται οπωσδήποτε. 

  

 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής δεν πρέπει να είναι χωρίς 
επίβλεψη. 

  

 

Άτομα, τα οποία υποβάλλονται σε ταυτόχρονη θεραπεία με ελάττωση και/ή 
διαφοροποίηση της πήξης του αίματος ή παράταση του χρόνου πήξης του 
αίματος (π.χ., ακετυλοσαλικυλικό οξύ), θα πρέπει να συμβουλεύονται το 
θεραπευτή τους σχετικά με την ενδεχόμενη διακοπή αυτής της θεραπείας, 
επειδή κατά την άσκηση του ακτινικού κρουστικού κύματος σε αυτούς τους 
ασθενείς μπορούν να προκληθούν εντονότερα ή ευκολότερα εσωτερικές 
αιμορραγίες και αιματώματα. 

  

 

Τα κρουστικά κύματα σκεδάζονται έντονα σε πληρωμένους με αέρα χώρους 
δημιουργώντας ανακλάσεις που μπορούν έχουν αρνητικές επιπτώσεις.  
Για το λόγο αυτό μην διεξάγετε απευθείας θεραπείες επάνω από τον πνεύμονα 
(μεσοπλεύριος χώρος)  
και το γαστρεντερικό χώρο. 

  

 

Απαγορεύεται η χρήση σε υγρούς χώρους και σε περίπτωση παράβλεψης 
αυτής της απαγόρευσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες 
τόσο για τον ασθενή όσο και για το χρήστη. 

  
  

 
 



 enPuls Version 2.0 – εν συντομία 5  
 

 Σελίδα 6  
 

Τι είναι η συσκευή 
enPuls Version 2.0; 

Μια υπερσύγχρονη, καινοτομική συσκευής θεραπείας κρουστικών κυμάτων. 
  
Θεραπεία κρουστικών 
κυμάτων 

Η ακτινική, βαλλιστική θεραπεία κρουστικών κυμάτων είναι μια μέθοδος 
πολλαπλών εφαρμογών. Για επιφανειακά ορθοπεδικά προβλήματα έως τη 
θεραπεία μυικών σημείων πυροδότησης. 

  
Τι κάνει  
η συσκευή enPuls 
Version 2.0; 

Παράγει κρουστικά κύματα μέσω μιας εργονομικής χειρολαβής και τα 
αποδίδει μέσω ειδικών εξαρτημάτων εφαρμογής. 
Με τη συσκευή enPuls Version 2.0 μπορεί να επιτευχθεί μέγιστο βάθος 
διείσδυσης περίπου 35 mm σε ανθρώπινους ιστούς. 

  
Με ποιον τρόπο 
παράγονται τα 
κρουστικά κύματα 
από  
τη συσκευή enPuls 
Version 2.0; 

Μέσω ενός πηνίου δημιουργείται ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο πίσω 
άκρο της χειρολαβής.  
Μέσω αυτού του πεδίου επιταχύνεται ένα βλήμα, το οποίο προσκρούει στο 
μπροστινό άκρο της χειρολαβής επάνω στην κεφαλή εφαρμογής 
παράγοντας κρουστικά κύματα, τα οποία εξαπλώνονται ακτινικά στον ιστό. 

  
Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα της 
συσκευής enPuls 
Version 2.0; 

Η καινοτομική τεχνολογία καθιστά δυνατή τη μικρών διαστάσεων κατασκευή 
χωρίς συμπιεστή. 
Η σύγχρονη, παραστατική έγχρωμη οθόνη με προβολή όλων των σχετικών 
με τη θεραπεία παραμέτρων και ο σύγχρονος χειρισμός αφής διασφαλίζουν 
ευχάριστες συνθήκες και κίνητρα κατά τη θεραπεία. 
Η εξατομικευμένη ρύθμιση έναρξης προγράμματος και η σαφής, απλή 
καθοδήγηση μενού παρέχουν μέγιστη άνεση στο χρήστη. 
 
Οι διαφορετικές, αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενες συχνότητες και τα διάφορα 
εξαρτήματα εφαρμογής καθιστούν δυνατή την προσαρμογή της θεραπείας 
στην εκάστοτε κατάσταση του ασθενή. 
 
Οι μικρές διαστάσεις επιτρέπουν την εργασία με εξοικονόμηση χώρου στο 
ιατρείο και ιδίως τη χρήση σε κατ’ οίκον επισκέψεις. 

  
Προβλεπόμενη χρήση Το σύστημα enPuls Version 2.0 είναι ένα σύστημα θεραπείας για την 

ηλεκτρομαγνητική παραγωγή και εφαρμογή ακτινικών κρουστικών κυμάτων 
στην ορθοπεδική και στη φυσικοθεραπεία. 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένο 

ιατρικό προσωπικό  
(π.χ., από ιατρούς, θεραπευτές, επαγγελματίες βοηθητικού ιατρικού τομέα). 
 
Η συσκευή enPuls Version 2.0 κατασκευάζεται και προορίζεται αποκλειστικά 
για τη θεραπεία επιφανειακών ορθοπεδικών προβλημάτων σε ανθρώπους 
και ζώα. 



 Θέση σε λειτουργία του συστήματος 
 
 6  

 

 Σελίδα 7  
 

Υπόδειξη: Πριν από τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αφαιρείτε τη συσκευή enPuls 
Version 2.0 από τη βαλίτσα μεταφοράς. Η λειτουργία εντός της βαλίτσας δεν 
είναι προβλεπόμενη. 
Φροντίζετε ώστε η συσκευή enPuls Version 2.0 να στηρίζεται σε σταθερή 
επιφάνεια. 

  
Υπόδειξη: 
 

Βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης ρεύματος της συσκευής βρίσκεται στη θέση «0». 
  
Σύνδεση του 
ηλεκτρικού καλωδίου 

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό 
υποδοχή (12) στη συσκευή και συνδέστε το καλώδιο με την ηλεκτρική 
παροχή. 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζες με επαφή 

προστασίας. 
  
Σύνδεση της 
χειρολαβής 

Συνδέστε τη χειρολαβή στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή (14) 
και αποθέστε την. 

  
Υπόδειξη: Φροντίζετε ώστε να είναι τοποθετημένη στη χειρολαβή μια κεφαλή 

εφαρμογής και να έχει βιδωθεί σωστά και εντελώς. 
  
Σύνδεση του 
ποδοδιακόπτη 

Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 
(13) και τοποθετήστε τον στο δάπεδο. 

  
Ενεργοποίηση της 
συσκευής 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη (10). 
  
Απενεργοποίηση της 
συσκευής 

Η συσκευή απενεργοποιείται μέσω του διακόπτη (10).  
Για την πλήρη απομόνωση της συσκευής (σε όλους τους πόλους) από το 
ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να αποσυνδεθεί το ηλεκτρικό καλώδιο. 

  

Προσοχή! 
Όλα τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται από τη σύνθλιψη ή άλλες 
μηχανικές ζημίες. 
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Υπόδειξη: Η τροποποίηση των βασικών ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο από την οθόνη 

έναρξης. 
 

  
Οθόνη έναρξης Μετά την ενεργοποίηση και τον αυτοέλεγχο της συσκευής ανοίγει η οθόνη 

έναρξης. 
 

 
 
 
 

Υπόδειξη: 
Με πάτημα του πλήκτρου «Θεραπεία» (1) μεταβαίνετε αμέσως στην οθόνη 
θεραπείας. 

  
Μενού ρυθμίσεων 
 

Στο μενού ρυθμίσεων παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης και 
εξατομικευμένης ρύθμισης των εργοστασιακών ρυθμίσεων. 

  
Επιλογή ρυθμίσεων Με πάτημα του πλήκτρου «Ρυθμίσεις» (2) ανοίγει η οθόνη «Ρυθμίσεις». 
  

 
 

  
 
 
 
Οι δυνατότητες ρύθμισης περιγράφονται παρακάτω. 
Οι βασικές ρυθμίσεις προγραμματίζονται εκ των προτέρων από το 
εργοστάσιο όπως απεικονίζονται στην οθόνη. 

1 2 

3 8 

4 

5 6 7 

2 
1 

10 
11 

9 
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(1) Αρχικές ρυθμίσεις 

 
Επιμέρους δυνατότητες επιλογής των αρχικών ρυθμίσεων. 
Η επιλογή πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη 
γραμμή. 

 

  
(2) Γλώσσα Επιλογή της γλώσσας.  

Η επιλογή πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
(3) Χαιρετισμός Με πάτημα του πεδίου «Χαιρετισμός» ανοίγει ένα παράθυρο με αλφαβητικό 

πληκτρολόγιο για την καταχώριση ενός εξατομικευμένου κειμένου 
χαιρετισμού στην οθόνη έναρξης.  
Με πάτημα του πλήκτρου «ΟΚ» αποθηκεύεται το καταχωρισμένο κείμενο. 
Με πάτημα του πλήκτρου «Χ» επιστρέφετε στο μενού ρυθμίσεων 

  
(4) OK Με πάτημα του πλήκτρου μεταβαίνετε στην οθόνη έναρξης. 
  
(5) Έκδοση Με πάτημα του κουμπιού «Έκδοση» ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών 

σχετικών με την τρέχουσα έκδοση λογισμικού. 
  
(6) Load Default 

(Φόρτωση 
προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων) 

Με πάτημα του κουμπιού «Load Default» (Φόρτωση προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων) αποκαθίστανται οι εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις. 

  
(7) Χρωματικό σχέδιο Με πάτημα του πλήκτρου εναλλάσσεστε μεταξύ δύο ρυθμίσεων οθόνης. 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός ανοιχτόχρωμου ή ενός σκούρου φόντου 
οθόνης. 

  
(8) Φωτεινότητα Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(9) Ένταση ήχου Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ήχου μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(10) Ένδειξη μετρητή 

χειρολαβής 
Σε αυτό το πεδίο ενδείξεων προβάλλεται η ένδειξη του μετρητή της 
χειρολαβής. 

  



 Βασικές ρυθμίσεις 
 
 7  

 

 Σελίδα 10  
 

 

 
  
(11) Συντήρηση Στο μενού συντήρησης παρέχεται η δυνατότητα με πάτημα του πλήκτρου (12) 

απενεργοποίησης του μηνύματος συντήρησης, το οποίο εμφανίζεται ύστερα 
από 1,8 και 2 εκατομμύρια κρούσεων κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η 
συσκευή.  
 
Η απενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός εφάπαξ 
μηνύματος συντήρησης ύστερα από 1,8 και 2 εκατομμύρια κρούσεων. 
Το μήνυμα συντήρησης μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο από το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. 
 

 

12 
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Χειρολαβή Η χειρολαβή (6) περιλαμβάνει τη γεννήτρια κρουστικών κυμάτων, έναν 
ανεμιστήρα για την απαγωγή της θερμότητας και την υποδοχή για τις 
διάφορες κεφαλές εφαρμογής. Συνδέεται με τη συσκευή ελέγχου (1). 

  
Υπόδειξη: Η γεννήτρια κρουστικών κυμάτων στη χειρολαβή είναι ένα αναλώσιμο και 

πρέπει να αντικαθίσταται ύστερα από συγκεκριμένο διάστημα χρήσης, 
επειδή η λειτουργικότητά της υποβαθμίζεται με την πάροδο του χρόνου. 

  
 Η εταιρεία Zimmer MedizinSysteme GmbH εγγυάται την απεριόριστη 

χρήση για τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κρούσεων ανά γεννήτρια 
κρουστικών κυμάτων. Ανάλογα με την ισχύ και τη συχνότητα μπορούν 
κατά περίπτωση να αποδοθούν πολύ περισσότερες από  
2 εκατομμύρια κρούσεων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την αναγκαιότητα αντικατάστασης της 
γεννήτριας κρουστικών κυμάτων περιγράφονται στο κεφάλαιο 17. 

  

 

Για την εργασία με τη χειρολαβή στον ασθενή πρέπει οπωσδήποτε να 
βιδωθεί σταθερά και εντελώς μια από τις κεφαλές εφαρμογής στη 
χειρολαβή. 
 

  
Διακοπτόμενη 
λειτουργία 
 

 

Η χειρολαβή δεν ενδείκνυται για συνεχή λειτουργία. Από τη θερμότητα 
τριβής αυξάνεται η θερμοκρασία της κεφαλής εφαρμογής όσο αυξάνεται η 
διάρκεια θεραπείας στο βαθμό που να μην μπορεί να αποκλειστεί η 
πρόκληση θερμικής βλάβης στον ασθενή. 
Λάβετε υπόψη την υπόδειξη προειδοποίησης στο κεφάλαιο 4. Μετά τη 
συμπλήρωση του καθορισμένου χρόνου πρέπει να διακοπεί η θεραπεία 
που μπορεί να συνεχιστεί μόνον αφού κρυώσει η κεφαλή εφαρμογής.  

  
Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη ότι η επιτήρηση θερμοκρασίας της χειρολαβής που 

περιγράφεται παρακάτω στη σελίδα 11, είναι απλώς ένα τεχνικό σύστημα 
απενεργοποίησης για την προστασία των μηχανικών μερών στο εσωτερικό 
της χειρολαβής. Δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετική με τη 
θερμοκρασία της κεφαλής εφαρμογής. 
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Επιτήρηση/ρύθμισηςτης 
θερμοκρασίας της 
χειρολαβής 

Η παραγωγή της μηχανικής κρουστικής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα τη 
σημαντική ανάπτυξη θερμότητας στο εσωτερικό της χειρολαβής. 
Προκειμένου να μην υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής της χειρολαβής έχει 
ενσωματωθεί ένας θερμικός διακόπτης. Αυτός διασφαλίζει σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης την ψύξη της χειρολαβής με εσωτερική απενεργοποίηση. 
 
Εκτός από την επιτήρηση θερμοκρασίας, η συσκευή enPuls Version 2.0 
παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας μέσω ενός αισθητήρα 
θερμοκρασίας στη χειρολαβή. Ο ανεμιστήρας στη χειρολαβή τίθεται σε 
λειτουργία κατά την ενεργοποίηση με τον ποδοδιακόπτη και 
απενεργοποιείται αυτόματα κατά την επίτευξη μιας συγκεκριμένης 
θερμοκρασίας. 
 
Όταν η θερμοκρασία προσεγγίσει ένα κρίσιμο όριο, δρομολογείται ένα 
στάδιο ψύξης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται στην οθόνη με το 
παρακάτω μήνυμα: 
«Υπερθέρμανση στο εξάρτημα εφαρμογής. Περιμένετε να κρυώσει το 
εξάρτημα εφαρμογής.»  
Δεν είναι πλέον δυνατή η απόδοση παλμών.  
 
Αφού επιβεβαιώσετε το μήνυμα με «OK» προβάλλεται στο προσκήνιο η 
οθόνη θεραπείας. Το σύμβολο ποδοδιακόπτη μεταβάλλεται στο σύμβολο 
μιας απενεργοποιημένης χειρολαβής και αντί του πλήκτρου έναρξης 
προβάλλεται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη στιγμή που η χειρολαβή θα 
είναι και πάλι σε λειτουργική ετοιμότητα. 
 
Μόλις η χειρολαβή αναπτύξει τη θερμοκρασία λειτουργίας, εμφανίζεται το 
σύμβολο ποδοδιακόπτη με το κείμενο Έναρξη και μπορείτε να συνεχίσετε 
τη θεραπεία. 

  
Κεφαλές εφαρμογής Για τη θεραπεία διατίθενται 3 διαφορετικές κεφαλές εφαρμογής. 
  
Αντικατάσταση των 
κεφαλών εφαρμογής 

Για την αντικατάσταση των διαφόρων κεφαλών εφαρμογής κρατάτε 
σταθερά τη χειρολαβή με το ένα χέρι και ξεβιδώνετε την κεφαλή εφαρμογής 
από το χειρολαβή αριστερόστροφα με το άλλο χέρι. Στη συνέχεια βιδώνετε 
την επιθυμητή κεφαλή δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει. 

  
Υπόδειξη: Οι κεφαλές εφαρμογής είναι αναλώσιμα και πρέπει να αντικαθίστανται 

ύστερα από συγκεκριμένο διάστημα χρήσης (βλ. κεφάλαιο 14.2 
Συντήρηση). 

  
Ποδοδιακόπτης Τοποθετήστε το σχετικό ποδοδιακόπτη κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα 

προσβάσιμος κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το στοιχείο χειρισμού του 
διακόπτη είναι ανεξάρτητό της κατεύθυνσης και για το λόγο αυτό δεν 
απαιτείται ακριβής ευθυγράμμιση του ποδοδιακόπτη. 
 
Για την αποφυγή ζημιών λάβετε υπόψη ότι πρέπει να ασκείται απλώς 
ελαφρά πίεση στο διακόπτη. Ο χειρισμός διεξάγεται με το μπροστινό 
μέρος του ποδιού, όχι με την πτέρνα. 
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Ο διακόπτης δεν διαθέτει ασφάλεια, δηλ., η κατάσταση ενεργοποίησης 
διατηρείται για όσο διάστημα ασκείται πίεση στο διακόπτη. 
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Θεραπεία Κρατάτε τη χειρολαβή όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
 
Η συσκευή enPuls Version 2.0 λειτουργεί με μηχανική ενέργεια που 
μεταδίδεται στον ασθενή μέσω της χειρολαβής. 
 
Για το σκοπό αυτό, η χειρολαβή τοποθετείται με την κεφαλή εφαρμογής 
κατακόρυφα στο πεδίο ή στο σημείο θεραπείας. 
 
Ενώ είναι ενεργοποιημένο το κρουστικό κύμα, μπορείτε να εργάζεστε στατικά 
σε ένα σημείο ή και δυναμικά σε μια περιοχή. 
Για τον περιορισμό της τριβής στο δέρμα συνιστάται η 
χρήση της λοσιόν enPuls που περιλαμβάνεται στα παρελκόμενα. 
 
Χάρη στο βάρος της χειρολαβής δεν απαιτείται συνήθως πίεση εφαρμογής 
στο πεδίο/σημείο θεραπείας.  
Η χειρολαβή τοποθετείται και συγκρατείται με το χέρι χαλαρά στη θέση της. 
Κατά περίπτωση μπορεί να ασκηθεί πίεση προς την πλευρά του ιστού και να 
διαφοροποιηθεί η γωνία εφαρμογής. 
 

Προσοχή! 
 
 
 
 
 
Υπόδειξη: 

Σε περίπτωση χρήσης λιπαντικών και για την αποφυγή της ρύπανσης πρέπει 
να τοποθετείται οπωσδήποτε το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης επάνω 
από την κεφαλή εφαρμογής. 
Όταν εργάζεστε χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα, το λιπαντικό μπορεί να 
εισχωρήσει στο εσωτερικό της κεφαλής εφαρμογής και της χειρολαβής με 
αποτέλεσμα τη μόνιμη ρύπανση και την πρόκληση δυσλειτουργιών. 
 
Στην περίπτωση αυτή παύει να ισχύει η εγγύηση. 

  

Υπόδειξη: Παρά την υψηλή ίδια μόνωση με το βάρος και τον τύπο κατασκευής της 
χειρολαβής μπορεί να επιβαρυνθεί από τις δονήσεις το χέρι του χρήστη.  
 
Συνιστώμενα μέτρα προστασίας: 
- περιορισμός της διάρκειας της επιβάρυνσης  
- παθητική στήριξη 

  
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να παρακολουθείτε με προσοχή τον 

ασθενή. 
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Υπόδειξη: Όλα τα πλήκτρα, τα μενού και τα υπομενού ενεργοποιούνται απευθείας στην 

οθόνη με πίεση του δακτύλου. 
 

Έναρξη 
προγράμματος 

 

Με πάτημα του πλήκτρου «Θεραπεία» στην οθόνη έναρξης μεταβαίνετε 
αμέσως στην οθόνη θεραπείας.  

  
Επιλογή 
εξαρτήματος 
εφαρμογής 

Επιλέξτε το κατάλληλο για την επιθυμητή θεραπεία εξάρτημα εφαρμογής και 
βιδώστε το σωστό στη χειρολαβή. 

  
Τοποθέτηση της 
χειρολαβής/του 
εξαρτήματος 
εφαρμογής 

Τοποθετήστε τη χειρολαβή στο επιλεγμένο σημείο/πεδίο θεραπείας. Για την 
αποφυγή της τριβής στο δέρμα μπορείτε να επαλείψετε κατά περίπτωση με 
λοσιόν πριν από τη θεραπεία το πεδίο θεραπείας.  

  
  

Ρύθμιση ενέργειας 
παλμών 

Ρυθμίστε την ενέργεια παλμών με τον αριστερό ρυθμιστή. 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή enPuls Version 2.0 παρέχει δύο δυνατότητες απόδοσης παλμών. 

 
Απόδοση παλμών με προεπιλογή του αριθμού παλμών  
Κατά την απόδοση παλμών με προεπιλογή του αριθμού παλμών η θεραπεία 
τερματίζεται από τη συσκευή μετά τη συμπλήρωση του προεπιλεγμένου 
αριθμού παλμών.  
Ο ποδοδιακόπτης απενεργοποιείται και δεν είναι πλέον δυνατή η απόδοση 
παλμών. 
Η συνέχιση της θεραπείας είναι δυνατή με μηδενισμό του τρέχοντος αριθμού 
παλμών ή προσαρμογή της προεπιλογής. 
 
Απόδοση παλμών χωρίς προεπιλογή του αριθμού παλμών  
Κατά την απόδοση παλμών χωρίς προεπιλογή του αριθμού παλμών η 
θεραπεία   
δεν τερματίζεται από τη συσκευή. Παλμοί αποδίδονται για όσο διάστημα είναι 
ενεργοποιημένος ο ποδοδιακόπτης. 
Κατά την απόδοση παλμών χωρίς προεπιλογή είναι ενεργή μόνο η αύξουσα 
μέτρηση. 

  

Έναρξη θεραπείας Με πάτημα του ποδοδιακόπτη ξεκινά η θεραπεία. 
  

Υπόδειξη: Η ενεργοποίηση του κρουστικού κύματος μέσω του ποδοδιακόπτη πρέπει να 
δρομολογείται μόνον αφού τοποθετηθεί η χειρολαβή στον ασθενή. 

  
Τερματισμός της Η θεραπεία διακόπτεται ή τερματίζεται με απενεργοποίηση του ποδοδιακόπτη.  
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θεραπείας 
  
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να παρακολουθείτε με προσοχή τον 

ασθενή και να προσαρμόζετε ή να διακόπτετε τη θεραπεία κατά περίπτωση, 
εάν προκύψουν προβλήματα. 
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Περιγραφή των 
στοιχείων ένδειξης 
και των κουμπιών 

 
 

 
 

  
 
 

  
(1) Ενέργεια 
παλμών 

Προβάλλει την επιλεγμένη ενέργεια παλμών. Κατά την ενεργή θεραπεία, το 
γράφημα ράβδων 
συμπληρώνεται. Η ρύθμιση της ενέργειας παλμών μπορεί να διεξαχθεί πριν 
από ή κατά την απόδοση των παλμών. Η ενέργεια παλμών ρυθμίζεται από 60 
έως 185 σε βήματα των 10 mJ. 

  
(2) Τρόπος 
λειτουργίας 
 

Προβάλλει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Κατά την ενεργοποίηση του 
παραθύρου εμφανίζεται το μενού επιλογής των τρόπων λειτουργίας: 
σειρά παλμών, ριπή 4 παλμών, ριπή 8 παλμών, ριπή 12 παλμών. 
Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας πραγματοποιείται απευθείας 
στην αντίστοιχη γραμμή. 
 

(3) Συχνότητα Προβάλλει την επιλεγμένη συχνότητα. 
Εύρος συχνοτήτων: 1 Hz – 22 Hz, ρυθμιζόμενο με το δεξιό ρυθμιστή. Η 
μέγιστη επιλέξιμη συχνότητα εξαρτάται από την επιλεγμένη βαθμίδα 
ενέργειας. 

  
(4) Αποθήκευση Με πάτημα του πλήκτρου ανοίγει το πεδίο για την καταχώριση ενός 

εξατομικευμένου ονόματος ενός προγράμματος. Το πρόγραμμα αποθηκεύεται 
αυτόματα στον κατάλογο προτιμώμενων. 

  
(5) Κατεύθυνση 
μέτρησης 
 

Με πάτημα του πλήκτρου, η κατεύθυνση μέτρησης (αύξουσα ή φθίνουσα) 
καθορίζει τον αποδιδόμενο αριθμό παλμών.  

  
(6) Αριθμός 
παλμών 

Ένδειξη του προεπιλεγμένου αριθμού παλμών και των τρεχόντων 
αποδιδόμενων παλμών,  
καθώς και του συνολικού αριθμού των αποδιδόμενων 
παλμών χωρίς προεπιλογή του αριθμού παλμών. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 
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Ένδειξη της κατεύθυνσης μέτρησης, αύξουσα ή φθίνουσα. 
Με πάτημα του πεδίου αριθμού παλμών ανοίγει το μενού καταχώρισης για την 
καταχώριση ενός 
προεπιλεγμένου αριθμού παλμών. Η προεπιλογή διεξάγεται σε βήματα των 
100 παλμών. 

(7) Επιστροφή Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη 
  
(8) Έναρξη Έναρξη του προγράμματος 
  
(9) Επαναφορά Με αύξουσα μέτρηση ρυθμίζει την ένδειξη σε 0, με φθίνουσα μέτρησης 

επαναφέρει την ένδειξη στον προεπιλεγμένο αριθμό παλμών. 
  
(10) Πληροφορίες Με πάτημα του πλήκτρου επιστρέφετε στις πληροφορίες θεραπείας και 

αντιμετώπισης. 
  
(11) Γραμμή 
κατάστασης 

Ένδειξη του ονόματος του επιλεγμένου προγράμματος. 
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Κάρτα SD Στην κάρτα SD αποθηκεύονται οι οριζόμενες από το χρήστη ρυθμίσεις, 

καθώς και ο κατάλογος ενδείξεων. 
   
 Εάν δεν έχει συνδεθεί η κάρτα SD, εμφανίζεται κατά το πάτημα των 

πλήκτρων «Προτιμώμενα» το μήνυμα: 
 
«Δεν βρέθηκε κάρτα SD».  
 
Η χρήση των «Προτιμώμενων» απαιτεί κάρτα SD. 
 
Συνδέστε την κάρτα και επιβεβαιώστε με «OK». 

  
Υπόδειξη: Απενεργοποιήστε το μήνυμα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 17. 
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 Το μενού «Πρωτόκολλα» εξυπηρετεί την υποστήριξη της επιλογής θεραπείας. 
  
Πρωτόκολλα Με πάτημα του πλήκτρου «Πρωτόκολλα» ανοίγει το μενού με τις 

συνιστώμενες θεραπείες.  
 

 
 
 
 

 
  
Υπόδειξη: Στο μενού «Πρωτόκολλα» είναι διαθέσιμες δύο δυνατότητες για την επιλογή 

της επιθυμητής θεραπείας: 
- μέσω περιοχών του σώματος  
- μέσω του καταλόγου 

  
Επιλογή θεραπείας 
βάσει περιοχής του 
σώματος 

Η επιλογή της περιοχής του σώματος πραγματοποιείται με κλικ στο μαύρο 
τετράγωνο. 
 

 
  
Επιλογή περιοχής 
σώματος 

Μετά την επιλογή της επιθυμητής περιοχής σώματος (εδώ αγκώνας) 
ανοίγει το παράθυρο για τις συνιστώμενες θεραπείας στην περιοχή του 
αγκώνα. 
 

 
 

Η επιλογή της εικόνας της πάθησης πραγματοποιείται απευθείας στην 
αντίστοιχη γραμμή. 

  
Υπόδειξη: Ανεξάρτητα από το αν η επιλογή της ένδειξης γίνει ανάλογα με την περιοχή 

του σώματος ή μέσω του καταλόγου, τα βήματα του προγράμματος είναι 
ανάλογα έως την οθόνη θεραπείας και περιγράφονται ακολούθως μόνο μία 
φορά. 
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Επιλογή 
διαφοροποιημένης 
κατάστασης της 
πάθησης 

Η επιλογή της διαφοροποιημένης κατάστασης πάθησης πραγματοποιείται 
απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή.  
 

 
  
Πληροφορίες 
θεραπείας 

Μετά την επιλογή της εικόνας της διαφοροποιημένης πάθησης ανοίγει ένα 
άλλο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες θεραπείας και αντιμετώπισης. 
Με πάτημα του πλήκτρου (2) ανοίγουν περαιτέρω πληροφορίες θεραπείας και 
αντιμετώπισης 
Με το πλήκτρο (3) επιστρέφετε στην προηγούμενη πληροφορία. 
 

 
  
  
Επιλογή 
προγράμματος 
θεραπείας 

Με πάτημα του πλήκτρου (1) ανοίγει η οθόνη θεραπείας με το αντίστοιχο 
πρόγραμμα. 

 
  

1 2 3 
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 Οι παράμετροι των προεπιλεγμένων προγραμμάτων μπορούν να 

τροποποιηθούν και να αποθηκευτούν σε μεμονωμένη βάση.  
  
Αποθήκευση και 
ονομασία 
προγράμματος 
 
 

Με πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ανοίγει το πεδίο για την 
καταχώριση της ονομασίας του προγράμματος. 

 
Η καταχώριση του ονόματος του προγράμματος πραγματοποιείται με το 
πληκτρολόγιο. 

  
 

  
 
 
 
Υπόδειξη: Είναι διαθέσιμες 120 θέσεις αποθήκευσης. 

  
Αποθήκευση στον 
κατάλογο 
προτιμώμενων 

Με πάτημα του πλήκτρου (1) ανοίγει ο κατάλογος προτιμώμενων και το 
πρόγραμμα αποθηκεύεται αυτόματα στον κατάλογο προτιμώμενων.  
 
Το πρόγραμμα αποθηκεύεται πάντοτε στην πρώτη ελεύθερη θέση του 
καταλόγου. 
 
Με πάτημα του πλήκτρου (2) διακόπτεται η διαδικασία αποθήκευσης. 

  
Υπόδειξη: Εάν πατηθεί το πλήκτρο (1) χωρίς να έχει καταχωριστεί ένα όνομα 

προγράμματος, τότε εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα 
 
«Καταχωρίστε ένα όνομα!» 
 
Επιβεβαιώστε το μήνυμα, καταχωρίστε όνομα προγράμματος και 
επαναλάβετε τη διαδικασία αποθήκευσης. 

 
  

2 1 
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 Στο κατάλογο προτιμώμενων αναφέρονται τα επιμέρους αποθηκευμένα 
προγράμματα. 
 
Αυτά μπορούν εδώ 
 
1. να προσπελαστούν για θεραπεία,  
2 να υποβληθούν σε επεξεργασία (να μετατεθούν στη σειρά και να 

διαγραφούν). 
  
Επιλογή του 
καταλόγου 
προτιμώμενων 

Με πάτημα του πλήκτρου «Προτιμώμενα» ανοίγει ο κατάλογος 
προτιμώμενων. 

  
Προσπέλαση 
προγράμματος 

Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος πραγματοποιείται απευθείας στην 
αντίστοιχη γραμμή 

  
Επεξεργασία του 
καταλόγου 
προτιμώμενων 
 

  
 
 
Με πάτημα του πλήκτρου (1) ανοίγει η οθόνη «Επεξεργασία προτιμώμενων». 

1 



 Οδηγίες χειρισμού 
8.7 Κατάλογος προτιμώμενων  

Προσπέλαση προγραμμάτων, επεξεργασία 
καταλόγου 

8  
 

 Σελίδα 24  
 

Επεξεργασία 
προτιμώμενων 

  
 
 
Με πάτημα του πλήκτρου (1) επιστρέφετε στην οθόνη έναρξης 
Με πάτημα του πλήκτρου (2), το πρόγραμμα μετατίθεται προς τα επάνω. 
Με πάτημα του πλήκτρου (3), το πρόγραμμα μετατίθεται προς τα κάτω. 
Με πάτημα του πλήκτρου (4) το πρόγραμμα διαγράφεται. 
Με πάτημα του πλήκτρου (5) επιβεβαιώνεται η επεξεργασία. 

  
Υπόδειξη: Με πάτημα του πλήκτρου (4) ενεργοποιείται ένα ερώτημα ασφαλείας: 

 
«Θέλετε πράγματι να διαγράψετε το πρόγραμμα;» 
 
Με πάτημα του πλήκτρου «Ναι» το πρόγραμμα διαγράφεται. 
Με πάτημα του πλήκτρου «Όχι» διακόπτεται η διαδικασία διαγραφής. 

1 

3 4 2 5 
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Βασική συσκευή 
Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 

100 – 240 V / 50/60 Hz, 220 V / 60 Hz 

Ασφάλεια 2 x T3A15L, 250 V 
Κατανάλωση ισχύος 250VA 
  
Κατηγορία 
προστασίας 

I  

Κατηγορία 
εφαρμογής 

BF 

Τμήμα εφαρμογής Κεφαλή εφαρμογής 
 Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης 
  
Εύρος συχνοτήτων 1 Hz – 22 Hz, ρυθμιζόμενο σε βήματα του 1 Hz 
 3 τρόποι λειτουργίας ριπής με 4, 8 ή 12 παλμούς  
  
Βαθμίδες ενέργειας 
παλμών 

60 – 185 mJ (στο εξάρτημα εφαρμογής) με ελεύθερη επιλογή σε βήματα των 
10 mJ 
στα 22 Hz μέγ. 90 mJ 
στα 16 Hz μέγ. 120 mJ 
στα 10 Hz μέγ. 185 mJ 

  
Τρόπος λειτουργίας Διακοπτόμενη λειτουργία  
  
Ακρίβεια ± 20% 
  
Διαστάσεις 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Βάρος 2,7 kg 
  
Κατηγορία IP Συσκευή IPXO 
 Ποδοδιακόπτης IPX5 
 Χειρολαβή IPX0 
  
Χειρολαβή enPuls 2.2 
Διαστάσεις Μήκος 230 mm, διάμετρος 50 mm 
Βάρος 850 g 
  
Διάρκεια ζωής 2.000.000 κρούσεις (κατ’ ελάχιστο) 
  
Κεφαλές εφαρμογής Διάμετρος 6/15/25 mm / αντικατάσταση χωρίς εργαλεία 

150.000 εγγυημένες κρούσεις 
  
Συνολική συσκευή 
Διαστάσεις 580 mm x 250 mm x 470 mm (πλήρης με βαλίτσα) 
  
Συνολικό βάρος 13 kg (πλήρης με βαλίτσας) 
  
Λειτουργία  10 έως 25 °C, σχετική υγρασία 20% έως 80%, χωρίς σχηματισμό δρόσου 

στα 700 hPa – 1060 hPa 
  
Αποθήκευση και 
μεταφορά 

-10 °C έως +50 °C, σχετική υγρασία 10% έως 90%, χωρίς σχηματισμό 
δρόσου  
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στα 700 hPa – 1060 hPa 
  
Υπόδειξη: Αποθήκευση και μεταφορά αποκλειστικά στην αυθεντική συσκευασία. 
  
 Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! 
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– Πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης και καθαρισμού πρέπει 
πάντοτε να απενεργοποιείτε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη και να 
αποσυνδέετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. 

– Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση προσέχετε ώστε να μην υποστούν 
ζημίες οι επιγραφές της συσκευής (π.χ., υποδείξεις προειδοποίησης, 
επιγραφές των χειριστηρίων, πινακίδα τύπου). 

– Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής, 
του ποδοδιακόπτη ή της χειρολαβής κατά τον καθαρισμό και την 
απολύμανση. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι. 

Εάν εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής ή της χειρολαβής κατά τον 
καθαρισμό ή την απολύμανση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ασφαλίστε 
την ώστε να αποκλείεται η επανενεργοποίησή της και ενημερώστε το τμήμα 
σέρβις. 

– Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης χρησιμοποιείτε πάντοτε 
γάντια για τον καθαρισμό και την απολύμανση. 

– Η συσκευή και το τμήμα εφαρμογής θεωρούνται ως «μη κρίσιμα» όσον 
αφορά στην υγιεινή κατά τη χρήση σε μη τραυματισμένο και υγιές δέρμα 
(βλ., π.χ., οδηγία RKI). 

  
Περίβλημα/ 
Ποδοδιακόπτης 

καθαρισμός (μόνο χειρωνακτικός): 
 
Βοηθητικά μέσα: 
 Πανιά μίας χρήσης (κυτταρινόμαζα, χαρτί) 
 Απορρυπαντικό πλαστικών χωρίς αλκοόλη (π.χ., απορρυπαντικό για 
ιατρικά προϊόντα) 
 
Μπορείτε να καθαρίζετε το περίβλημα, τον ποδοδιακόπτη και όλα τα καλώδια 
από εμφανείς  
ακαθαρσίες με απορρυπαντικά πλαστικών χωρίς αλκοόλη του εμπορίου. 
Σκουπίζετε τις επιφάνειες με ένα εμποτισμένο σύμφωνα με τις  
προδιαγραφές του προμηθευτή του απορρυπαντικού μαλακό πανί που δεν 
στάζει μέχρι να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες. 
 
Απολύμανση (μόνο χειρωνακτική): 
 
Βοηθητικά μέσα: 
 Πανιά μίας χρήσης (κυτταρινόμαζα, χαρτί) 
 Απολυμαντικό χωρίς αλκοόλη του εμπορίου για μέταλλα και πλαστικά 

που έχει βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση ή τα λεγόμενα 
Wipes (πανάκια). Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε 
προμηθευτή. 

 
Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 
όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό συνεννοείστε 
με τον υπεύθυνο υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε πάντοτε 
καθαρισμό. 
 
Το περίβλημα και ο ποδοδιακόπτης μπορούν να απολυμαίνονται με 
σκούπισμα. Σκουπίζετε με ένα εμποτισμένο μαλακό πανί που δεν στάζει ή 
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προεμποτισμένα μαντιλάκια απολύμανσης (τα λεγόμενα Wipes) τις επιφάνειες 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή του απολυμαντικού. Λαμβάνετε 
κατά περίπτωση υπόψη και τις υποδείξεις για στέγνωμα ή συμπληρωματικό 
καθαρισμό. 

  
Κεφαλή εφαρμογής/ 
χειρολαβή 

Καθαρισμός (μόνο χειρωνακτικός): 
 
Βοηθητικά μέσα: 
 Πανιά μίας χρήσης (κυτταρινόμαζα, χαρτί) 
 Απορρυπαντικό πλαστικών χωρίς αλκοόλη (π.χ., απορρυπαντικό για 
ιατρικά προϊόντα) 
 
Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης από 
την κεφαλή εφαρμογής. Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ενότητα «Περίβλημα/ποδοδιακόπτης». 
 
Απολύμανση (μόνο χειρωνακτική): 
 
Βοηθητικά μέσα: 
 Πανιά μίας χρήσης (κυτταρινόμαζα, χαρτί) 
 Απολυμαντικό χωρίς αλκοόλη του εμπορίου για μέταλλα και πλαστικά 

που έχει βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση ή τα λεγόμενα 
Wipes (πανάκια). 

 
Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 
όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό συνεννοείστε 
με τον υπεύθυνο υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε πάντοτε 
καθαρισμό. 
Πριν από την απολύμανση αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης 
από την κεφαλή εφαρμογής. Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ενότητα «Περίβλημα/ποδοδιακόπτης». 

  
Προστατευτικό 
κάλυμμα σιλικόνης 

Καθαρισμός, χειρωνακτικός: 
 
Βοηθητικά μέσα: 
 Πόσιμο νερό, χλιαρό 
 Δοχείο, π.χ., νεφροειδές 
 Βούρτσα, π.χ., οδοντόβουρτσα μέτριας σκληρότητας 
 Απορρυπαντικό πλαστικών χωρίς αλκοόλη (π.χ., απορρυπαντικό για 
ιατρικά προϊόντα) 
Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης από 
την κεφαλή εφαρμογής. Παρασκευάστε σε ένα δοχείο ένα διάλυμα του 
απορρυπαντικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Εμβαπτίστε 
το προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης στο διάλυμα. Καθαρίστε με τη βούρτσα 
όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές επιφάνειες του προστατευτικού 
καλύμματος. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το προστατευτικό κάλυμμα κάτω από 
τρεχούμενο νερό. 
 
Απολύμανση, χειρωνακτική: 
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Βοηθητικά μέσα: 
 Δοχείο, π.χ., νεφροειδές 
 Απολυμαντικό χωρίς αλκοόλη του εμπορίου για μέταλλα και πλαστικά 

που έχει βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση. 
 
Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 
όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό συνεννοείστε 
με τον υπεύθυνο υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε πάντοτε 
καθαρισμό. 
Παρασκευάστε σε ένα δοχείο ένα διάλυμα του απολυμαντικού σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του προμηθευτή. Εμβαπτίστε το προστατευτικό κάλυμμα 
σιλικόνης στο διάλυμα.  
Φροντίστε ώστε να διαβρέχονται όλες οι εσωτερικές και οι εξωτερικές 
επιφάνειες του προστατευτικού καλύμματος. Αφήστε το προστατευτικό 
κάλυμμα εμβαπτισμένο στο διάλυμα για το διάστημα που συνιστά ο 
προμηθευτής του απολυμαντικού. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το προστατευτικό 
κάλυμμα κάτω από τρεχούμενο νερό. 
 
Καθαρισμός/απολύμανση, με μηχανικά μέσα: 
 
Προετοιμασία: 
Οι εμφανείς ακαθαρσίες πρέπει να αφαιρούνται με χειρωνακτικό καθαρισμό 
πριν από τον καθαρισμό/την απολύμανση. Ακολουθήστε για το σκοπό αυτό 
την παραπάνω διαδικασία. 
 
Διεξαγωγή: 
Διεξάγετε τον καθαρισμό και την απολύμανση με μηχανικά μέσα με τις εξής 
παραμέτρους: 
 Απορρυπαντικό: neodisher® MediClean forte (προμηθευτής: Dr. 

Weigert) 
 Καθαρισμός: 10 λεπτά στους 55°C 
 Απολύμανση: 5 λεπτά στους 93°C 

 
Υπόδειξη: Το υλικό είναι κατάλληλο για αποστείρωση με ατμό στους 134°C. 

  

 

Προσοχή: Όταν παρ’ όλα αυτά χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση, πρέπει να περιμένετε για επαρκές διάστημα 
για την εξάτμιση των υγρών πριν από τη χρήση. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί 
ανάφλεξη! 

  
Κατάλληλα 
απολυμαντικά 

Για τη χειρωνακτική απολύμανση ενδείκνυνται τα παρακάτω μέσα: 
• mikrozid® sensitive wipes 
• Antifect FF 
• Gigasept FF 
• Quartamon Med 

 
Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε προμηθευτή. 

  



 Καθαρισμός 
απολύμανση 10  

 

 Σελίδα 30  
 

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε από άποψη υγιεινής άψογο 
περιβάλλον. 

  
  
  
  

 
 



 Σήμα CE/Κατασκευαστής 11  
 

 Σελίδα 31  
 

 Το προϊόν φέρει το σήμα CE 
 

 
 
σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ.  
 
 

Κατασκευαστής Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Γερμανία 
Τηλ. +49 731. 9761-291 
Φαξ +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

 
 
 



 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 
Παρελκόμενα 12  

 

 Σελίδα 32  
 

 
Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

 

Αριθ. προϊόντος  
5418-01 1 συσκευή ελέγχου enPuls Version 2.0  
5413 1 χειρολαβή Version 2.2  
93133521 1 κεφαλή εφαρμογής 6 mm 
93133511 1 κεφαλή εφαρμογής 15 mm 
93133502 1 κεφαλή εφαρμογής 25 mm 
65135110 10 προστατευτικά καλύμματα σιλικόνης 
50500038 1 λοσιόν enPuls / ZWave 
94130411 1 ποδοδιακόπτης 
93130312 1 βάση χειρολαβής 
118* 1 ηλεκτρικό καλώδιο 
10102406 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
87053009 1 βαλίτσα μεταφοράς 

 
Παρελκόμενα  
Αριθ. προϊόντος  
5413 Χειρολαβή Version 2.2  
93130312 Βάση χειρολαβής 
93133521 Κεφαλή εφαρμογής 6 mm 
93133511 Κεφαλή εφαρμογής 15 mm 
93133501 Κεφαλή εφαρμογής 25 mm 
65135110 Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης 
50500038 Λοσιόν enPuls / ZWave 
94130411 Ποδοδιακόπτης 
118* Ηλεκτρικό καλώδιο 
87053009 Βαλίτσα μεταφοράς με διαμορφωμένο εσωτερικό από αφρώδες υλικό 
  
 * Τυποποιημένο καλώδιο. Διατίθενται περαιτέρω παραλλαγές φις για 

συγκεκριμένες χώρες.  
 Εάν χρειάζεται απευθύνεστε στον προμηθευτή σας. 

 
 



 Συνδυασμοί συσκευών 13  
 

 Σελίδα 33  
 

 
 Για τη συσκευή enPuls Version 2.0 δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή 

συνδυαζόμενες συσκευές.  
 
Όποιος συνδυάζει συσκευές και λειτουργεί έτσι ένα ιατρικό σύστημα κατά 
παράβαση αυτών των προδιαγραφών, το πράττει με δική του ευθύνη.  
 

 



 
 Ασφάλεια και συντήρηση 

 
14.1 Ασφάλεια 14  

 

 Σελίδα 34  
 

 
 Η συσκευή enPuls Version 2.0 κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

ασφαλείας DIN EN 60601-1.  
 
Η εταιρεία Zimmer MedizinSysteme ως κατασκευαστής μπορεί να αναλάβει 
την ευθύνη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία μόνον όταν 
 
• η συσκευή συνδέεται σε πρίζα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η 

ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN VDE 0100 
Μέρος 710, 

• η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, 
• τυχόν επεκτάσεις, νέες ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις διεξάγονται αποκλειστικά 

από άτομα εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Zimmer MedizinSysteme, 
• ο χρήστης έχει βεβαιωθεί πριν από τη χρήση της συσκευής και της 

χειρολαβής για την ασφάλεια λειτουργίας, την άψογη κατάσταση και την 
άθικτη μηχανική κατάσταση 

• η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό, 

• η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και/ή 
πυραγωγό ατμόσφαιρα, 

• η συσκευή αποσυνδέεται άμεσα από την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση 
εισχώρησης υγρών. 
 

Η συσκευή δεν περιέχει κανένα εξάρτημα που μπορεί να επισκευαστεί από 
τον υπεύθυνο λειτουργίας. 
 

  

 
Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησης της συσκευής. 
Το σέρβις και η αντικατάσταση εξαρτημάτων επιτρέπεται να πραγματοποιείται 
αποκλειστικά από πιστοποιημένους τεχνικούς σέρβις της εταιρείας Zimmer 
MedizinSysteme GmbH. 



 
 Ασφάλεια και συντήρηση 

 
14.2 Συντήρηση 14  

 

 Σελίδα 35  
 

 Πριν από την έναρξη εργασιών καθαρισμού και συντήρησης πρέπει πάντοτε 
να απενεργοποιείτε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη και να αποσυνδέετε το 
φις του ηλεκτρικού καλωδίου. 
 

 Η εταιρεία Zimmer εγγυάται 150.000 κρούσης για κάθε κεφαλή εφαρμογής.  
Μετά τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού κρούσεων συνιστάται η 
αντικατάσταση της κεφαλής εφαρμογής. 
Ανεξαρτήτως αυτού, το εξάρτημα εφαρμογής πρέπει να αντικαθίσταται όταν η 
επιτυχία της θεραπείας υποβαθμίζεται ή διαπιστώνεται παραμόρφωση 
του εξαρτήματος εφαρμογής. Για το λόγο αυτό πρέπει να διεξάγεται τακτικός 
οπτικός έλεγχος. 
 

 
 



 Δοκιμή λειτουργίας 15  
 

 Σελίδα 36  
 

 
 Η συσκευή enPuls Version 2.0 εκτελεί μετά την ενεργοποίησή της αυτοέλεγχο, 

στο πλαίσιο του οποίου ελέγχονται όλα τα εσωτερικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. 
 
Εκτός αυτού μπορεί να διεξαχθεί ένας διευρυμένος έλεγχος λειτουργίας, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 
 

 Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται σε μηνιαία βάση ή όταν υπάρχουν 
αμφιβολίες για τη λειτουργικότητα της συσκευής. 
 

Υπόδειξη: Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής λειτουργίας ελέγξτε αν η χειρολαβή και ο 
ποδοδιακόπτης έχουν συνδεθεί σωστά με τη συσκευή. 
Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το ηλεκτρικό καλώδιο στη συσκευή και αν έχει 
αποκατασταθεί η σύνδεση δικτύου. 

  
Δοκιμή λειτουργίας Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

 
Πατήστε σύντομα τον ποδοδιακόπτη – Ο ανεμιστήρας και η γεννήτρια 
κρουστικών κυμάτων τίθενται άμεσα σε λειτουργία, η δε γεννήτρια κρουστικών 
κυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη συχνότητα που προβάλλεται στην οθόνη 
(βασική τιμή 5 Hz). 

  
Υπόδειξη: Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής λειτουργίας απενεργοποιήστε τη συσκευή 

enPuls Version 2.0. 
 
Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά θεραπεία, ρυθμίστε τις 
επιθυμητές παραμέτρους θεραπείας και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 8. 

 
 



 Νομικές υποδείξεις 16  
 

 Σελίδα 37  
 

 Η συσκευή enPuls Version 2.0 NG δεν αναφέρεται στο παράρτημα 1 του 
γερμανικού κανονισμού MPBetreibV (Κανονισμός για τους υπευθύνους 
λειτουργίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
 
Η συσκευή δεν αναφέρεται στο παράρτημα 2 του γερμανικού κανονισμού 
MPBetreibV (Κανονισμός για τους υπευθύνους λειτουργίας 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
 
Στη Γερμανία πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές 
DGUV, Προδιαγραφή 3 (Ηλεκτρικά συστήματα και λειτουργικά μέσα) στην 
εκάστοτε επίκαιρη έκδοσή τους. 

  
Υπόδειξη: Αυτές οι υποδείξεις ισχύουν για τη χρήση της συσκευής στη Γερμανία. 

Λαμβάνετε κατά περίπτωση υπόψη τυχόν διαφορετικές προδιαγραφές που 
ισχύουν στη χώρα σας. 

 
 
 



 Μηνύματα σφάλματος 
Αντιμετώπιση σφαλμάτων 
Διάθεση 17  

 

 Σελίδα 38  
 

Αστοχία λειτουργίας 
της χειρολαβής 

Στη γραμμή κατάστασης προβάλλεται το μήνυμα «Σε ετοιμότητα» και παρά 
την ενεργοποίηση του ποδοδιακόπτη δεν αποδίδεται κανένας παλμός 
 
Πιθανή αιτία 1 
Η χειρολαβή/ο ποδοδιακόπτης δεν έχει συνδεθεί σωστά ή είναι 
ελαττωματική/ελαττωματικός. 
Αντιμετώπιση αιτίας 1  
Ελέγξτε αν ο ποδοδιακόπτης και η χειρολαβή έχουν συνδεθεί σωστά. Τα φις 
πρέπει να έχουν ασφαλίσει εντελώς. 
Ελέγξτε το καλώδιο του ποδοδιακόπτη για ζημίες και τσακισμένα σημεία. 
Ελέγξτε αν το στοιχείο μεταγωγής του ποδοδιακόπτη μπορεί να κινηθεί ή 
παρουσιάζει εμπλοκή. 
 
Πιθανή αιτία 2 
Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν είναι σωστές. 
Αντιμετώπιση αιτίας 2  
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η ενέργεια παλμών. 

  
Δυσλειτουργία της 
χειρολαβής 

Ανώμαλη απόδοση κρουστικών κυμάτων/υπερβολική θέρμανση της 
χειρολαβής 
 
Πιθανή αιτία 1 
Φθορά της κεφαλής εφαρμογής/δυσκινησία από τριβή 
Αντιμετώπιση αιτίας 1 
Οι κεφαλές εφαρμογής είναι αναλώσιμα και πρέπει να αντικαθίστανται ύστερα 
από συγκεκριμένο αριθμό κρούσεων.  
 
Αφαίρεση των τριμμάτων: 
Αφαιρέστε την κεφαλή εφαρμογής από τη χειρολαβή και καθαρίστε 
σχολαστικά το πίσω κέλυφος. Στη συνέχεια κρατήστε τη χειρολαβή χωρίς την 
κεφαλή εφαρμογής με το άνοιγμα προς τα κάτω και ενεργοποιήστε μερικές 
κρούσεις με συχνότητα 2 ή 5 Hz στην κατώτατη βαθμίδα ενέργειας (το πολύ 
10). Κατόπιν αυτού εγκαταστήστε και πάλι την κεφαλή εφαρμογής. 
Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή 
εφαρμογής. 
 
Πιθανή αιτία 2 
Φθορά της γεννήτριας κρουστικών κυμάτων 
Αντιμετώπιση αιτίας 2 
Η γεννήτρια κρουστικών κυμάτων είναι αναλώσιμο και πρέπει να 
αντικαθίσταται ύστερα από 2 εκατομμύρια κρούσεων. 
Ελέγξτε στο μενού ρυθμίσεων το συνολικό αριθμό κρούσεων της συσκευής.  
Εάν έχετε συμπληρώσει ή υπερβεί το συνολικό αριθμό κρούσεων των 2 
εκατομμυρίων, πρέπει να αντικαταστήσετε τη γεννήτρια κρουστικών κυμάτων. 
Για την αντικατάσταση της γεννήτριας κρουστικών κυμάτων απευθυνθείτε 
στον αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη ή στην κεντρική υπηρεσία στο Neu-Ulm. 

  



 Μηνύματα σφάλματος 
Αντιμετώπιση σφαλμάτων 
Διάθεση 17  

 

 Σελίδα 39  
 

Το εξάρτημα 
εφαρμογής δεν 
βρέθηκε 

Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν βρέθηκε εξάρτημα 
εφαρμογής». 
 
Πιθανή αιτία  
Η χειρολαβή δεν έχει συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. 
Αντιμετώπιση αιτίας 
Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά η χειρολαβή. Το φις πρέπει να έχει ασφαλίσει 
εντελώς. 

  
Αστοχία λειτουργίας 
της συσκευής 

Καμία αντίδραση με το γενικό διακόπτη/η οθόνη παραμένει σκοτεινή 
 
Πιθανή αιτία 1 
Σύνδεση δικτύου 
Αντιμετώπιση αιτίας 1 
Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα 
και το φις της συσκευής έχει συνδεθεί σταθερά στην υποδοχή της συσκευής. 
Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο για ζημίες. Εάν υπάρχουν εμφανείς ζημίες, 
αντικαταστήστε το. 
Ελέγξτε το ηλεκτρικό δίκτυο και την πρίζα. 
 
Πιθανή αιτία 2 
Ασφάλεια 
Αντιμετώπιση αιτίας 2 
Στην υποδοχή εισόδου δικτύου της συσκευής υπάρχουν ασφάλειες ακριβείας, 
οι οποίες απομονώνουν την τάση του δικτύου σε περίπτωση ηλεκτρικού 
προβλήματος. Ανοίξτε το κάλυμμα και ελέγξτε τις ασφάλειες. Αντικαταστήστε 
κατά περίπτωση την ελαττωματική ασφάλεια. 

  

 
Αντικαταστήστε την ασφάλεια με ασφάλεια με τα ίδια ακριβώς 
στοιχεία/ισότιμη ασφάλεια. Προηγουμένως ελέγξτε την παροχή ρεύματος στο 
σύνολό της για πιθανά σφάλματα. 
 
Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, ενημερώστε οπωσδήποτε το τμήμα 
σέρβις/τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

 



 Μηνύματα σφάλματος 
Αντιμετώπιση σφαλμάτων 
Διάθεση 17  

 

 Σελίδα 40  
 

Μήνυμα σφάλματος  
Κάρτα SD 
 

 

Εάν δεν έχει συνδεθεί η κάρτα SD, εμφανίζεται κατά το πάτημα των πλήκτρων 
«Προτιμώμενα» το μήνυμα: 
 
«Δεν βρέθηκε κάρτα SD».  
Η χρήση των «Προτιμώμενων» απαιτεί κάρτα SD. 
 
Συνδέστε την κάρτα και επιβεβαιώστε με «OK». 

  
  
Μήνυμα 
προειδοποίησης για 
υπερθέρμανση 

Όταν η θερμοκρασία της χειρολαβής προσεγγίσει ένα κρίσιμο όριο, 
δρομολογείται ένα στάδιο ψύξης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται στην οθόνη 
με το παρακάτω μήνυμα: 
 
«Υπερθέρμανση στο εξάρτημα εφαρμογής. Περιμένετε να κρυώσει το εξάρτημα 
εφαρμογής.» 
 
Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα δεν είναι πλέον δυνατή η απόδοση παλμών. 
 
Αφού επιβεβαιώσετε το μήνυμα με «OK», στο προσκήνιο προβάλλεται η 
οθόνη θεραπείας με την υπόδειξη στη γραμμή κατάστασης σχετικά με το πότε 
θα αναπτύξει και πάλι τη θερμοκρασία λειτουργίας η χειρολαβή. 

  
 Για άλλες δυσλειτουργίες απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την 

και πάλι ύστερα από χρόνο αναμονής 5 s. Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, 
ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της κεντρικής υπηρεσίας 
στο Neu-Ulm. 

  
Κέντρο Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Γερμανία 
Τηλ. +49 731. 9761-291 
Φαξ +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Διάθεση Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο αποκλειστικά στην 

αυθεντική συσκευασία της. Η διάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά μέσω του εργοστασίου στο Neu-Ulm. 
 
Στις (ευρωπαϊκές) χώρες του εξωτερικού, τη διάθεση αναλαμβάνει ο  
εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία Zimmer MedizinSysteme προμηθευτής. 

 
 



 Δήλωση κατασκευαστή για την ΗΜΣ 18  
 

 Σελίδα 41  
 

 
Οι ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, όπως. π.χ., η συσκευή enPuls Version 2.0, υπόκεινται στη λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
προφύλαξης για την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία 
σύμφωνα με τις υποδείξεις για ΗΜΣ των οδηγιών χρήσης ή των συνοδευτικών εγγράφων. 
 
Φορητά ή κινητά συστήματα υψηλής συχνότητας (HF) (π.χ., κινητά τηλέφωνα) μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία 
ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών. 
 
Η συσκευή enPuls Version 2.0 επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αναφερόμενο στον κατάλογο του 
παραδιδόμενου εξοπλισμού αυθεντικό ηλεκτρικό καλώδιο. 
Η λειτουργία της συσκευής με άλλο ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή ελάττωση της 
ατρωσίας! 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές παρασιτικές εκπομπές 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Μετρήσεις παρασιτικών εκπομπών Ταύτιση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήρια γραμμή 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Ομάδα 1 Η συσκευή enPuls Version 2.0 χρησιμοποιεί 
ενέργεια υψηλής συχνότητας αποκλειστικά 
για την εσωτερική λειτουργία της. Για το λόγο 
αυτό, η εκπομπή υψηλών συχνοτήτων της 
είναι εξαιρετικά χαμηλή και δεν είναι πιθανό 
να επηρεάζει παρακείμενες ηλεκτρονικές 
συσκευές. 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Κατηγορία A Η συσκευή enPuls Version 2.0 ενδείκνυται 
για χρήση σε όλα τα περιβάλλοντα, 
συμπεριλαμβανομένων του οικιακού 
περιβάλλοντος και σε περιβάλλοντα 
απευθείας συνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο 
που τροφοδοτεί επίσης κτίρια, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Εκπομπές αρμονικών κατά IEC 61000-3-2 Κατηγορία A 

Εκπομπές διακυμάνσεων τάσης κατά IEC 61000-
3-3 

Ταύτιση 

 
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής ακριβώς δίπλα σε ή επάνω από άλλη συσκευή. Όταν απαιτείται η λειτουργία κοντά 
σε ή επάνω από άλλες συσκευές, η συσκευή θα πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση προκειμένου να ελεγχθεί η 
προβλεπόμενη λειτουργία στη συγκεκριμένη διάταξη. 
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Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου IEC 60601 Στάθμη ταύτισης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες γραμμές 

Εκκένωση 
στατικού 
ηλεκτρισμού 
(ESD) κατά IEC 
61000-4-2 

εκκένωση επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα ± 8 kV 

εκκένωση επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα ± 8 kV 

Τα δάπεδα πρέπει να 
κατασκευάζονται από ξύλο ή 
σκυρόδεμα ή να καλύπτονται με 
κεραμικά πλακίδια. Όταν το δάπεδο 
καλύπτεται με συνθετικό υλικό, η 
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 30%. 

Βραχυπρόθεσμα 
παροδικά 
ηλεκτρικά 
παρασιτικά 
μεγέθη/παλμικός 
θόρυβος κατά 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV για αγωγούς δικτύου 
 
± 1 kV για αγωγούς εισόδου 
και εξόδου 

± 2 kV για αγωγούς δικτύου 
 
Όχι για αγωγούς εισόδου και 
εξόδου 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Κρουστικές 
τάσεις 
(κρουστικές 
υπερτάσεις) 
κατά IEC 6100-
4-5 

Τάση συμμετρικής ενίσχυσης 
± 1 kV 
 
Κοινότροπη τάση ± 2 kV 

Τάση συμμετρικής ενίσχυσης 
± 1 kV 
 
Κοινότροπη τάση ± 2 kV 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Πτώσεις τάσης, 
βραχυπρόθεσμες 
διακοπές και 
διακυμάνσεις της 
τάσης 
τροφοδοσίας 
κατά IEC 61000-
4-11 

<5% UT 
(>95% πτώση της τάσης UT  
για ½ περίοδο) 
 
40% UT 
(60% πτώση της τάσης UT  
για 5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% πτώση της τάσης UT  
για 25 περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση της τάσης UT  
για 5 δευτερόλεπτα) 

<5% UT 
(>95% πτώση της τάσης UT  
για ½ περίοδο) 
 
40% UT 
(60% πτώση της τάσης UT  
για 5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% πτώση της τάσης UT  
για 25 περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% πτώση της τάσης UT  
για 5 δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας πρέπει 
να αντιστοιχεί σε εκείνη του συνήθους 
περιβάλλοντος επαγγελματικών 
χώρων ή νοσοκομείου. Όταν ο 
χρήστης της συσκευής enPuls Version 
2.0 απαιτεί τη συνέχιση της 
λειτουργίας ακόμη και όταν 
προκύπτουν διακοπές τις 
τροφοδοσίας ρεύματος, συνιστάται να 
τροφοδοτείται η συσκευή enPuls 
Version 2.0 από συσκευή αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας ρεύματος ή μπαταρία. 

Μαγνητικό πεδίο 
της συχνότητας 
τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) κατά 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία στη συχνότητα 
δικτύου θα πρέπει να αντιστοιχούν 
στις συνήθεις τιμές του περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Παρατήρηση: Η τιμή UT είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν από την εφαρμογή των ορίων ελέγχου. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής enPuls Version 2.0 είναι: απρόσκοπτη απόδοση κρουστικών κυμάτων, 
απρόσκοπτος χειρισμός όλων των λειτουργιών. Η χωρίς διακοπές λειτουργία δεν απαιτείται κατά την προβλεπόμενη 
χρήση. 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αυτό που αναφέρεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου 
IEC 60601 

Στάθμη  
ταύτισης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες γραμμές 

Αγόμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-6 
 
Ακτινοβολούμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-3 

3 VΠραγματική τιμή 
150 kHz έως 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 
GHz 

3 VΠραγματική τιμή 
150 kHz έως 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

Φορητές και κινητές ραδιοσυσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών, δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε απόσταση από τη 
συσκευή  
enPuls Version 2.0 μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας, η οποία 
υπολογίζεται με το σχετικό με τη συχνότητα 
εκπομπής τύπο. 
 
Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P για 80 MHz έως 800 MHz 
 
d= 0,7 √P για 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
με P ως ονομαστική ισχύ του πομπού σε Watt (W) 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του 
πομπού και d ως συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας σε μέτρα (m). 
 
Η ένταση πεδίου σταθερών ραδιοπομπών για 
όλες τις συχνότητες με βάση έναν επιτόπου 
έλεγχοa πρέπει να είναι μικρότερη από τη στάθμη 
ταύτισηςb. 
 
Στο περιβάλλον συσκευών, οι οποίες φέρουν το 
παρακάτω σύμβολο, είναι πιθανό να υπάρχουν 
παρεμβολές: 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση 
ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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a Η ένταση πεδίου σταθερών πομπών, όπως, π.χ., μονάδες βάσης ραδιοτηλεφώνων και κινητοί επίγειοι ασύρματοι, 
ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί, ραδιοτηλεοπτικοί πομποί AM και FM, δεν μπορεί θεωρητικά να προκαθοριστεί με ακρίβεια. 
Για τον προσδιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος όσον αφορά στους σταθερούς πομπούς θα πρέπει να 
εξεταστεί η εκπόνηση μελέτης των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων του συγκεκριμένου σημείου. Όταν η προσδιοριζόμενη 
ένταση πεδίου στο σημείο, στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή enPuls Version 2.0, υπερβαίνει τις παραπάνω τιμές 
στάθμης ταύτισης, θα πρέπει να παρακολουθήσετε τη συσκευή enPuls Version 2.0 για να εξακριβώσετε την προβλεπόμενη 
λειτουργία. Εάν παρατηρηθούν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως, 
π.χ., τροποποίηση του προσανατολισμού ή αλλαγή του σημείου χρήσης της συσκευής enPuls Version 2. 
 
b Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση πεδίου πρέπει να υπολείπεται των 3 V/m. 

Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας 
και της συσκευής enPuls Version 2.0  

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο τα παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής συχνότητας είναι ελεγχόμενα. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 μπορεί να 
συμβάλλει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με την τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ φορητών και 
κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας (πομποί) και της συσκευής enPuls Version 2.0 σε συνάρτηση με 
την ισχύ εξόδου της συσκευής επικοινωνίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 
Ονομαστική ισχύς του πομπού 

W 
Απόσταση ασφαλείας ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού 

m 

150 kHz έως 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz έως 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Για πομπούς, η μέγιστη ονομαστική ισχύς των οποίων δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας d 
σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί με την εξίσωση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε στήλη, όπου P η μέγιστη ονομαστική ισχύς του 
πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με την υπόδειξη του κατασκευαστή του πομπού. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση ηλεκτρομαγνητικών 
μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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