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(A) Πίσω Μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη. 
(B) Αποθήκευση Μετάβαση στην οθόνη για την αποθήκευση ενός 

προγράμματος 
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 Εξήγηση των εικονοσυμβόλων   
 

 
Στις οδηγίες χειρισμού το σύμβολο αυτό σημαίνει κίνδυνο. 

  
Προσοχή! Στις οδηγίες χειρισμού το σύμβολο αυτό σημαίνει «Προσοχή» για πιθανές υλικές 

ζημιές. Τύπος συσκευής BF (κατά IEC 601-1): 
  

 
Βαθμός προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Απαγορεύεται η εφαρμογή στην καρδιά. 

  

 
Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης 

  

 

Υποδοχή απόθεσης αριστερά 

  

 
Αριθμός σειράς 

  

 
Αριθμός προϊόντος 

  

 
Κατασκευαστής 

  

 
 

Ημερομηνία κατασκευής 

  

 
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις ζώνες κινδύνου στο μηχάνημα. 

  

 
Διάστημα λειτουργίας 
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 Ισχύει για τη συσκευή Soleo Sono. 
 
Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν συστατικό στοιχείο της συσκευής.  
Πρέπει να φυλάσσονται μαζί με τη συσκευή, ώστε τα εντεταλμένα με το 
χειρισμό της συσκευής άτομα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
αυτές ανά πάσα στιγμή. 
 
Σύνταξη πληροφοριών: Αύγουστος 2016 

 

 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.1 Ενδείξεις 1  

 

 
 Σελίδα 1  

 

Ενδείξεις από την 
ορθοπεδική, τη 
χειρουργική, την 
τραυματολογία, τη 
ρευματολογία 
 
 

• Σπονδυλογενή σύνδρομα πόνου, π.χ. αυχενικό σύνδρομο 
• Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (μόνο στο διάστημα χωρίς φλεγμονή) 
• Αρθροπάθειες 
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα (εφόσον ενδείκνυται θεραπεία θερμότητας) 
• Αρθρίτιδα 
• Περιαρθροπάθειες 
• Επικονδυλίτιδα 
• Τενοντοπάθειες, περιοστώσεις, πτερνική άκανθα 
• Αχιλλωδυνία 
• Ουλές, ρικνώσεις, ρίκνωση Dupuytren 
• Μετατραυματικές ενοχλήσεις 
• Κατάγματα (ιδιαίτερα σε καθυστερημένη δημιουργία κάλου) 

  
Λοιπές ενδείξεις • Βρογχικό άσθμα 

• Ρινοπάθεια 
• Εμμένουσες ενοχλήσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης μετά από 

σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού με επαναλαμβανόμενους αποκλεισμούς 
• Κεφαλαλγίες 
• Ωταλγίες 
• Νευραλγίες έρπητα ζωστήρα 
• Λειτουργικές διαταραχές του στομάχου και του δωδεκαδάκτυλου 
• Πυελικός πόνος 
• Λειτουργικές ενοχλήσεις της ελάσσονος πυέλου 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.2 Αντενδείξεις 1  

 

 
 Σελίδα 2  

 

 
Γενικές 
αντενδείξεις 

• Ασαφή συμπτώματα πόνου 
• Παθήσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί θερμότητα π.χ. οξείες 

φλεγμονώδεις παθήσεις 
• Παθήσεις, για τις οποίες αντενδείκνυνται οι μηχανικές επιδράσεις, π.χ. 

φλεβοθρόμβωση, 
• Περιορισμένη ροή αίματος  
• Πιθανολογούμενες ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος 
• Αιμορραγική διάθεση 
• Αυχενικά να μην εκτελείται η θεραπεία με υπερήχους άνω του C 3 
• Θεραπεία με υπερήχους παρεγχυματικών ή οργάνων ευαίσθητων στη θερμότητα 

(όρχεις, μάτια, κυοφορούσα μήτρα, ήπαρ, νεφροί κτλ.) 
• Περιοχές του δέρματος με αναισθησία 
• Διαταραχές της αίσθησης θερμότητας 
• Μετά από θεραπεία με ιονίζουσα ακτινοβολία 
• Επιφυσιακοί χόνδροι 
• Όγκοι 
• Ηλεκτρονικός βηματοδότης 
• Εφαρμογή σε ή κοντά σε ανοικτά τραύματα 
• Μειωμένα αντανακλαστικά ή ευαισθησία στον πόνο 
• Εφαρμογή στην κοιλιακή περιοχή, στη λεκάνη ή στην οσφυϊκή περιοχή σε 

περίπτωση εγκυμοσύνης ή πιθανολογούμενης εγκυμοσύνης 
 
 
Μεταλλικά εμφυτεύματα και ενδοπροθέσεις  
 
Η δυναμική θεραπεία με υπερήχους σε χαμηλή δοσολογία είναι δυνατή σήμερα 
χωρίς καμιά αμφιβολία. 



 Ανεπιθύμητες ενέργειες 3 
 2  

 

 
 Σελίδα 3  

 

Παρενέργειες της 
θεραπείας υπερήχων 

Κατά την ορθή εφαρμογή, δεν παρατηρούνται παρενέργειες. 
 

 



 Οδηγίες εφαρμογής 
 
3.1 Γενικά 3  

 

 
 Σελίδα 4  

 

 Πριν από τη χρήση της συσκευής στον ασθενή, ο χρήστης θα έπρεπε να εξοικειωθεί 
με τις οδηγίες χρήσης ή τις επιμέρους μεθόδους θεραπείας, καθώς και τις ενδείξεις / 
αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις χρήσης. Επιπλέον, θα έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη περαιτέρω πηγές με πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία 
υπερήχων. 

  
 Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα έπρεπε να φυλάσσονται πάντα μαζί με τη συσκευή, 

ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στα άτομα που είναι εντεταλμένα με τη 
χρήση της συσκευής. 

  

Προσοχή! 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε 
εργασία συντήρησης ή καθαρισμών, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται με την  
αφαίρεση του φις από την πρίζα. 

  

Προσοχή! 
Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τίθεται σε λειτουργία σε μια πρίζα 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές με προστασία επαφής (η ηλεκτρική εγκατάσταση 
πληροί το DIN VDE 0100 τμήμα 710). Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά 
με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
προστατεύεται από μηχανική καταπόνηση. 

  

Προσοχή! 
Μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
συσκευής. Γι’ αυτό μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν 
ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. συσκευή ακτίνων Χ ή συσκευή διαθερμίας,  
μαγνητικοί τομογράφοι). Παρακαλούμε διατηρείτε απόσταση ασφαλείας αρκετών 
μέτρων. 

  

Προσοχή! 
Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον ή 
περιβάλλον που ευνοεί την καύση. 

  

Προσοχή! 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο κατά την εφαρμογή, ώστε να είναι 
δυνατή η άμεση πρόσβαση στην κεντρική τροφοδοσία της συσκευής, προκειμένου 
να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. 
Επιθεωρήστε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση βλάβης, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

  

Προσοχή! 
Επιτρέπεται μόνο η χρήση εξαρτημάτων της εταιρείας Zimmer Medizin Systeme 
GmbH και δεν υπάρχουν άλλες συνδεδεμένες συσκευές. 

  

Προσοχή! 
Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει διαταραχές λειτουργίας ή μπορεί να διαταράξει τη 
λειτουργία συσκευών στο εγγύς περιβάλλον. Μπορεί να κριθεί αναγκαίο να λάβετε 
κατάλληλα μέτρα βοηθείας, όπως π.χ. ένα νέο προσανατολισμό, μια νέα διάταξη της 
συσκευής ή θωράκισή της. Ενδέχεται να κριθεί αναγκαία η λήψη κατάλληλων 
διορθωτικών μέτρων, όπως νέος προσανατολισμός, νέα ρύθμιση της συσκευής ή της 
θωράκισης. 

  

Προσοχή! 
Δεν πρέπει κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος των συσκευών να 
πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση στη συσκευή ή στο ιατρικό σύστημα. 

  
 Το πλήρες ιατρικό σύστημα είναι κατάλληλο για την εφαρμογή στο περιβάλλον του 

ασθενούς. 
  

Προσοχή! 
Για να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, 
παρακαλούμε βγάλτε το φις από την πρίζα ή την υποδοχή. 



 Οδηγίες εφαρμογής 
 
3.2 Υπέρηχοι 3  

 

 
 Σελίδα 5  

 

 Να μεταχειρίζεστε με προσοχή το μορφοτροπέα, η απρόσεκτη μεταχείριση μπορεί να 
μεταβάλει τις ιδιότητές του. Μη φέρνετε το μορφοτροπέα υπερήχων σε επαφή με 
κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα, διότι η κεφαλή του είναι από αλουμίνιο και είναι 
ευαίσθητη στις εκδορές. 

  
 Η χρήση άλλων μέσων σύζευξης από την ειδική  γέλη υπερήχων Sono Plus μπορεί 

να προκαλέσει ζημιές στο μορφοτροπέα.  
  
 Μετά τη χρήση, απολυμαίνετε το μορφοτροπέα με προϊόντα απολύμανσης συσκευών 

του εμπορίου. 
  
 Επιθεωρήστε πριν από κάθε χρήση την κεφαλή του μορφοτροπέα υπερήχων για 

ζημιές. Σε περίπτωση βλάβης, η κεφαλή του μορφοτροπέα υπερήχων δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. 

  

Προσοχή! 
Λόγω της τακτικής χρήσης των αισθητηρίων και του μετατροπέα στο νερό ο χρήστης 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Όλα τα μέρη του σώματος 
του χρήστη που είναι βυθισμένα στο νερό πρέπει να προστατεύονται με τα 
κατάλληλα μέτρα. Κατάλληλο προστατευτικό μέτρο θεωρείται η «αεριζόμενη 
ένδυση».  
Αυτή μπορεί να είναι π.χ.: Γάντια βαμβακερά καλυπτόμενα από πάνω από νεοπρένιο 
ή λάτεξ. 

 
 
 
 



 Προειδοποιήσεις 
 4  

 

 
 Σελίδα 6  

 

 
Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ιατρικό εξειδικευμένο 
προσωπικό.  

  

 
Οι χρήστες της συσκευής πρέπει να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση του 
συστήματος και να διαθέτει σχετικές γνώσεις.  

  

 
Η χρήση της συσκευής, πέρα από τις ρυθμίσεις ή εφαρμογές που ορίζονται στις 
οδηγίες χρήσης, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους που προκαλούνται από την 
ανεξέλεγκτη απελευθέρωση των ενέργειας υπερήχων. 

  

 
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επίβλεψη. 

  

 
Η κατανόηση των οδηγιών θεραπείας αναφορικά με τον τόπο, τη διάρκεια και την 
ισχύ της θεραπείας προϋποθέτουν ιατρικές γνώσεις και επιτρέπεται να δίνονται μόνο 
σε γιατρούς, θεραπευτές και σε βοηθητικό προσωπικό παραϊατρικών επαγγελμάτων 
που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι 
επιτακτική. 

  

 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρές περιοχές. Σε περίπτωση χρήσης σε υγρές 
περιοχές, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές βλάβες και τόσο οι ασθενείς όσο και οι 
χρήστες να εκτεθούν σε κίνδυνο. 

  

 
Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας σωστά. Προσέξτε ώστε να μην έχουν πρόσβαση 
σε αυτό το υλικό τα παιδιά.  

  

 
Η χρήση της συσκευής, πέρα από τις ρυθμίσεις ή εφαρμογές που ορίζονται στις 
οδηγίες χρήσης, μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους που προκαλούνται από την 
ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ενέργειας υπερήχων. Σε ασθενείς με εμφυτεύματα ή 
εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή εκτελείτε θεραπεία μόνο αφού βεβαιωθείτε για την 
έλλειψη κινδύνου. 

  

 
Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση του ασθενούς σε μια χειρουργική συσκευή 
υψηλής συχνότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 



 εν συντομία 
 5  

 

 
 Σελίδα 7  

 

Τι είναι το Soleoline; 
 

Μια υπερσύγχρονη καινοτόμος σειρά προϊόντων, η οποία διαθέτει 3 
διαφορετικούς τύπους συσκευής. 
 
Soleo Sono 
Μια πρωτοποριακή, καινοτόμος συσκευή θεραπείας υπερήχων. 
Soleo SonoStim 
Μια υπερσύγχρονη, καινοτόμος συνδυαστική συσκευή για την ηλεκτροθεραπεία 
και τη θεραπεία υπερήχων με τη δυνατότητα πρόσθετης τοποθέτησης μονάδας 
κενού. 
Soleo Galva 
Μια υπερ-σύγχρονο, καινοτόμο ηλεκτρικό διεγέρτη με δυνατότητα χρήσης 
επιπλέον μια μονάδα κενού. 

  
Σημείωση: Ο χειρισμός της Soleo SonoStim και της Soleo Galva περιγράφεται σε ξεχωριστές 

οδηγίες χρήσης. 
  
Σε τι αναφέρεται το 
Soleoline; 

Μια σύγχρονη, συνοπτική έγχρωμη οθόνη με την απεικόνιση όλων των σχετικών 
με τη θεραπεία παραμέτρων καθώς και μοντέρνος χειρισμός αφής. 
Εξατομικευμένη ρύθμιση έναρξης προγραμμάτων και μια σαφής, απλή πλοήγηση 
στα μενού προσφέρουν στο χρήστη μέγιστη άνεση χειρισμού. 
 
Το μικρό κατασκευαστικό μέγεθος επιτρέπει οικονομία χώρου κατά την εργασία 
στην πράξη και είναι άκρως κατάλληλο για χρήση κατά τις επισκέψεις στο σπίτι. 
 

  
Τι κάνει η  
Soleo Sono 

Παραγωγή θεραπευτικών υπερήχων μέσω ενός σύγχρονου μορφοτροπέα 
ολισθαίνουσας συχνότητας. 

 
  
Καινοτομίες στη  
Soleo Sono? 

 SonoSwing, η καινοτομία στον τομέα της θεραπείας με υπερήχους: 
• ένας μορφοτροπέας με δύο συχνότητες 
• ελεύθερα επιλέξιμο βάθος διείσδυσης μέσω της ποσοστιαίας ρύθμισης των 

συχνοτήτων. 
 

  
Σημείωση: Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε άτομα, τα οποία ασκούν ιατρικά 

επαγγέλματα (π.χ. γιατρούς, θεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό παραϊατρικών 
επαγγελμάτων). παραϊατρικών επαγγελμάτων) διατηρούνται. 

 



 Προβλεπόμενη χρήση  6  
 

 
 Σελίδα 8  

 

 Η σειρά προϊόντων Soleoline, περιλαμβάνει 3 διαφορετικές εκδόσεις της 
συσκευής: 
 
Soleo Sono 
Συσκευή θεραπείας υπερήχων για τη θεραπεία με θεραπευτικό υπέρηχο. 
Soleo SonoStim 
Μια συνδυαστική συσκευή για τη θεραπεία υπερήχων και την ηλεκτροθεραπεία με 
τη δυνατότητα πρόσθετης τοποθέτησης μιας μονάδας κενού. 
Soleo Galva 
Μια συσκευή ηλεκτροθεραπείας με τη δυνατότητα πρόσθετης τοποθέτησης 
μονάδας κενού. 



 Έναρξη λειτουργίας του συστήματος  
 
7.1 Τοποθέτηση των καλωδίων 7  

 

 
 Σελίδα 9  

 

Σημείωση: Στα καλώδια υπάρχουν χρωματιστά βέλη για τη βοήθεια προσανατολισμού και για 
τη σωστή σύνδεση με τη συσκευή. 

  
  
Θεραπεία υπερήχων Συνδέστε το μορφοτροπέα στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή (16).  
  
Σύνδεση ηλεκτρικού 
καλωδίου 

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 
(13) και συνδέστε το καλώδιο με την ηλεκτρική τροφοδοσία. 

  
Σημείωση: Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο με πρίζες με γείωση. 
  
Ενεργοποίηση της 
συσκευής 

Η συσκευή ενεργοποιείται με το ραγοδιακόπτη (11). 

  
Απενεργοποίηση της 
συσκευής 

Η συσκευή απενεργοποιείται με το ραγοδιακόπτη (11).  
Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή (όλους τους πόλους) από το δίκτυο, 
αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

  

Προσοχή! 
Όλα τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται από παρεμβολές ή άλλες μηχανικές 
βλάβες. 

  
Σημείωση: Όλα τα πλήκτρα, μενού και υπομενού ενεργοποιούνται απευθείας πάνω στην 

οθόνη με το πάτημα του δακτύλου ή με στιλό αφής. 
 
 



 Ρυθμίσεις έναρξης 
 
8.1 Γενικά 8  
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Σημείωση: Οι ακόλουθες περιγραφές βασίζονται στις εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις. 
  
Σημείωση: Αλλαγές των βασικών ρυθμίσεων είναι εφικτές μόνο από την οθόνη έναρξης. 

 
  
Οθόνη έναρξης Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και τον αυτόματη δοκιμή, εμφανίζεται η 

οθόνη έναρξης. 
 

 
  
Επιλογή 
διαμόρφωσης 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  ανοίγει την «Επιλογή 
διαμόρφωσης». 

  
Μενού διαμόρφωσης 
 

Στο μενού διαμόρφωσης μπορούν να αλλάξουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και να 
ρυθμιστούν εξατομικευμένα. Μετά την ενεργοποίηση του μενού διαμόρφωσης είναι 
ενεργή η οθόνη «Επιλογή διαμόρφωσης». 

  
Ρυθμίσεις Γενικά 

 
Οι δυνατότητες ρύθμισης αναφέρονται παρακάτω. 
Από το εργοστάσιο είναι ήδη προγραμματισμένες οι βασικές ρυθμίσεις όπως 
απεικονίζονται στην οθόνη. 



 Ρυθμίσεις έναρξης 
 
8.1 Γενικά 8  
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Γλώσσα Επιλογή γλώσσας 
 

 
 
Η επιλογή γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 

  
Ρυθμίσεις έναρξης 
προγράμματος 

Δυνατότητα καθορισμού των ρυθμίσεων έναρξης προγράμματος: 
 

 
Η επιλογή γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 

  
Εικόνα έναρξης Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οθονών έναρξης.  

 

 
 
Η επιλογή γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 

  
Ήχοι Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των ηχητικών ενδείξεων. 

 

 
 
Η επιλογή γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 

  
Ένταση ήχου  Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ήχου στις βαθμίδες 1 μέχρι 4. 

 

 
 
Η ρύθμιση γίνεται με τα δύο πλήκτρα βέλη. 



 Ρυθμίσεις έναρξης 
 
8.1 Γενικά 8  
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Φωτεινότητα Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας της οθόνης στις βαθμίδες 0 μέχρι 10. 
 

 
 
Η ρύθμιση γίνεται με τα δύο πλήκτρα βέλη. 

  
Προστασία οθόνης Δυνατότητα ρύθμισης για την έναρξη της προστασίας οθόνης μετά από 0 μέχρι 20 

λεπτά. 
 

 
 
Η ρύθμιση γίνεται με τα δύο πλήκτρα βέλη. 

  
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θεραπείας, η λειτουργία της προστασίας οθόνης είναι 

απενεργοποιημένη. 
  
Κείμενο 
καλωσορίσματος 

Δυνατότητα εισαγωγής εξατομικευμένου κειμένου καλωσορίσματος. 
 

 
 

Η ενεργοποίηση του πεδίου ανοίγει το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή ενός 
κειμένου καλωσορίσματος. 

  
Ρύθμιση προεπιλογών 
 

 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  επαναφέρει τις τυπικές εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. 

  
Έκδοση 
 

 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  ανοίγει ένα παράθυρο με πληροφορίες για την 
τρέχουσα έκδοση λογισμικού. 
 

 
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου OK κλείνει το παράθυρο. 



 Ρυθμίσεις έναρξης 
 
8.2 Θεραπεία υπερήχων 8  
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Ρυθμίσεις 
Θεραπεία υπερήχων 
 

Η ενεργοποίηση του μενού 

 
ανοίγει την οθόνη «Επιλογή διαμόρφωσης θεραπείας υπερήχων». 

 
  
Σήμα σύζευξης Δυνατότητα ρύθμισης (50 μέχρι 95 %) της οριακής τιμής της σύζευξης. 

 

 
 
Η ρύθμιση γίνεται με τα δύο πλήκτρα βέλη. 

  
Μονάδα Δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας έντασης στο γράφημα μπάρας. 

 

 
 

Η επιλογή γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 



 Ρυθμίσεις έναρξης 
 
8.3 Συντήρηση 8  
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Συντήρηση 

 
 
Ανοίγει την οθόνη «Επιλογή διαμόρφωσης συντήρησης». 
 
Στο μενού συντήρησης μπορούν να εκτελεστούν ενημερώσεις λογισμικού.  
 
Θα λάβετε τρέχουσες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας ενημέρωσης λογισμικού, 
όταν έχει προγραμματιστεί μια ενημέρωση.  

  
 Για το άνοιγμα του μενού συντήρησης εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης “armin“. 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.1 Θεραπεία υπερήχων 9  
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Έναρξη 
προγράμματος 

 

 
 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου ανοίγει την οθόνη προγραμμάτων. Εδώ 
γίνεται η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος. 
 

  
Προγράμματα 
Soleo Sono 

 
 
Στο Soleo Sono διατίθενται 9 διαφορετικά προγράμματα θεραπείας 

  
Επιλογή 
προγράμματος 

Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος θεραπείας υπερήχων γίνεται απευθείας 
στην αντίστοιχη σειρά (εδώ US 01). 
 

 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.1 Θεραπεία υπερήχων 9  
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Οθόνη θεραπείας Μετά την επιλογή του προγράμματος θεραπείας υπερήχων ανοίγει η οθόνη 
θεραπείας. 

 

 
 

  
Σημείωση: Πριν από την έναρξη της θεραπείας ελέγχετε αν τα δεδομένα στο παράθυρο 

παραμέτρων (εδώ 5 cm²), συμφωνούν με το συνδεδεμένο μορφοτροπέα. 
  
Ρύθμιση έντασης Ρύθμιση της έντασης μέσω του αριστερού πλήκτρου έντασης. 

 

 
  
Σημείωση: Αλλαγή της ποσοστιαίας αναλογίας συχνότητας γίνεται μέσω του δεξιού κουμπιού. 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.1 Θεραπεία υπερήχων 9  
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Έναρξη θεραπείας 
 
 

 
 

Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου  ξεκινά η θεραπεία. 
Η ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει με την έναρξη της θεραπείας από 
«Έτοιμο» σε «Ενεργό» και το πλήκτρο «Έναρξη» αλλάζει σε «Διακοπή». Στο 
γράφημα μπάρας απεικονίζεται η ρυθμισμένη δόση και ο χρόνος θεραπείας 
μειώνεται ανά δευτερόλεπτο. Η ένδειξη σύζευξης είναι ενεργή. 

  
Τέλος θεραπείας Μετά τη λήξη του χρόνου θεραπείας ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί το τέλος της 

θεραπείας, το χρονόμετρο βρίσκεται στο 00:00. Η ένταση μηδενίζεται αυτόματα, η 
ένδειξη γραφήματος μπάρας σβήνει και η ένδειξη σύζευξης είναι ανενεργή. Η 
ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε «Έτοιμο». 
 
Ο χρόνος θεραπείας μετά το τέλος της θεραπείας ενεργοποιείται πάλι αυτόματα και 
το πλήκτρο «Διακοπή» αλλάζει σε «Έναρξη». 
 

 
 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.2 Ενδείξεις / πλήκτρα 9  
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Περιγραφή των 
στοιχείων ένδειξης και 
των πλήκτρων 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Ένταση Το γράφημα μπάρας απεικονίζει την τρέχουσα ρυθμισμένη ένταση. Η ρύθμιση της 
έντασης γίνεται με το αριστερό πλήκτρο. 

  
(2) Έναρξη / διακοπή 
θεραπείας 

Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου αρχίζει ή διακόπτεται η θεραπεία 

  
(3) Επίδραση βάθους Το γράφημα μπάρας απεικονίζει την τρέχουσα αναλογία συχνότητας 0,8 MHz (800 

KHz) προς 2,4 MHz σε ποσοστό. Η ρύθμιση της ποσοστιαίας αναλογίας συχνότητας 
γίνεται με το δεξί πλήκτρο. 

  
(4) Γραμμή 
κατάστασης 

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της 
θεραπείας. Αν η θεραπεία δεν είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη «Έτοιμο» και όταν 
η θεραπεία εκτελείται, εμφανίζεται η ένδειξη «Ενεργό». 

  
(5) Χρόνος θεραπείας Δείχνει το χρόνο θεραπείας για το επιλεγμένο πρόγραμμα. 

Με τα κουμπιά βέλη, μπορείτε να παρατείνετε ή να συντομεύσετε το 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα της θεραπείας. Μετά την έναρξη της θεραπείας, 
εμφανίζεται ο τρέχων υπόλοιπος χρόνος της θεραπείας. 

  
(6) Γραμμή τίτλου Στη γραμμή τίτλου, εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος προγράμματος θεραπείας 

υπερήχων. 
  
(7) Παλμός Η ένδειξη δείχνει το επιλεγμένο είδος λειτουργίας (συνεχές ή παλμικό)  

Στο παλμικό είδος λειτουργίας εμφανίζεται η αναλογία του παλμού (εδώ 1:2) και η 
συχνότητα παλμού (εδώ 50 Hz). 

  
(8) Σύζευξη Δείχνει τη σύζευξη. Η σύζευξη απεικονίζεται ψηφιακά σε ποσοστό.  
  
(9) Παράμετρος Δείχνει τον ενεργό μορφοτροπέα. 

Η ενεργοποίηση του παραθύρου ανοίγει το παράθυρο «Παράμετροι υπερήχων». 
Εδώ, μπορεί να επιλεγεί η κατάσταση υπερήχων  και να τροποποιηθεί ο 
μορφοτροπέας για τη θεραπεία στο λουτρό νερού (βλέπε Κεφάλαιο 9.3). 

3 2 1 4 

6 

5 
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 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.3 Θεραπεία στο λουτρό νερού 9  
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Σημείωση: 
 

Όταν η θεραπεία υπερήχων εκτελείται στο λουτρό νερού, πρέπει πριν από τη 
θεραπεία να τροποποιηθεί ο έλεγχος θερμοκρασίας του μορφοτροπέα. 

  
Εκτέλεση 
 
 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου παλμού 
 

 
 
ανοίγει το παράθυρο παράμετροι υπερήχων. 
 

 
  
Ενεργοποίηση 
πλήκτρου λουτρού 
νερού 

Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου Λουτρό νερού  
 

 
 
και την επιβεβαίωση με «OK» τροποποιείται ο έλεγχος θερμοκρασίας του 
μορφοτροπέα για τη θεραπεία στο λουτρό νερού. 

  
Σημείωση: Κατά τον τερματισμό μιας θεραπείας στο λουτρό νερού μπορεί  η θερμοκρασία του 

μορφοτροπέα να είναι πολύ υψηλή για μια θεραπεία εκτός του λουτρού νερού. 
Αυτό απεικονίζεται στη γραμμή κατάστασης με το μήνυμα  «Θερμοκρασιακή 
ρύθμιση μορφοτροπέα». Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή καμιά 
θεραπεία. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της θερμοκρασιακής ρύθμισης του 
μορφοτροπέα, σβήνει το μήνυμα και η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί. 

 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.4 SD Κάρτα 9  
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Κάρτα SD Στην κάρτα SD αποθηκεύονται καθορισμένες από το χρήστη ρυθμίσεις, καθώς και  
η λίστα ενδείξεων. 

  
Σημείωση: Αν η κάρτα SD δεν είναι τοποθετημένη, εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση των 

πλήκτρων «Ενδείξεις», «Αγαπημένα» και «Μνήμη» το μήνυμα «δε βρέθηκε κάρτα 
SD». 
 
 
Απενεργοποιείστε το μήνυμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 18. 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.5 Μενού ενδείξεων 9  
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 Το μενού ενδείξεων βοηθά στην επιλογή θεραπείας 
  
Επιλογή περιοχής 
σώματος 

Η επιλογή της περιοχής σώματος γίνεται με ένα κλικ πάνω στον μπλε κύκλο. 
 

 
  
Επιλογή εικόνας 
πάθησης 

Μετά την επιλογή της επιθυμητής περιοχής σώματος (εδώ ώμος) ανοίγει το 
παράθυρο ενδείξεων με διάφορες παθήσεις στην περιοχή του ώμου. 
 
Η επιλογή της εικόνας πάθησης γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά (εδώ 
σύνδρομο ώμου-βραχίονα). 
 

 
  
Επιλογή 
διαφοροποιημένης 
πάθησης 

Μετά την επιλογή της εικόνας πάθησης, ανοίγει ένα πρόσθετο παράθυρο με 
διαφοροποιημένες εικόνες παθήσεων. 
 
Η επιλογή της διαφοροποιημένης εικόνας πάθησης γίνεται απευθείας στην 
αντίστοιχη σειρά (εδώ επώδυνες καταφύσεις τενόντων επώδυνοι σύνδεσμοι). 
 

 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.5 Μενού ενδείξεων 9  
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Πληροφορίες 
θεραπείας 

Μετά την επιλογή της διαφοροποιημένης εικόνας πάθησης ανοίγει ένα πρόσθετο 
παράθυρο με λεπτομερείς πληροφορίες θεραπείας και μια πρόταση προγράμματος. 
 

 
  
Επιλογή 
προγράμματος 
θεραπείας 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  ανοίγει την οθόνη θεραπείας με το 
αντίστοιχο πρόγραμμα. 
 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.6 Αποθήκευση των προγραμμάτων 9  
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Σημείωση: Για την αποθήκευση προγραμμάτων, η κάρτα SD πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στην 
υποδοχή της κάρτας SD. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των 
προγραμμάτων.  

  
Άνοιγμα λίστας 
αποθήκευσης και 
περιγραφή 
προγράμματος 
 
 

 Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  ανοίγει το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή 
του ονόματος προγράμματος. 
 

 
 
Για την ονομασία προγράμματος υπάρχουν 2 δυνατότητες: 
 
1. Αποδοχή της ευρισκομένης στο πεδίο εισαγωγής ονομασίας προγράμματος. 
2. Εισαγωγή μιας εξατομικευμένης ονομασίας προγράμματος. Στην περίπτωση 

μιας εξατομικευμένης ονομασίας προγράμματος, η εισαγωγή γίνεται με το 
πληκτρολόγιο. 

  
Σημείωση: Κατά την εισαγωγή μιας εξατομικευμένης ονομασίας προγράμματος, πρέπει 

πρώτα να διαγραφεί η ευρισκόμενη στο πεδίο εισαγωγής ονομασία 
προγράμματος. 

  
Σημείωση: Τα προγράμματα μπορούν να αποθηκευτούν στη λίστα «Αγαπημένα» ή στη 

μνήμη. Διατίθενται 120 θέσεις μνήμης για κάθε πρόγραμμα . 
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Αποθήκευση στη λίστα 
Αγαπημένα / Μνήμη 

 
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (1) ανοίγει τη λίστα «Αγαπημένα» και καθορίζει 
αυτόματα το πρόγραμμα από τη λίστα «Αγαπημένα».  
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (2) ανοίγει τη λίστα «Μνήμη» και εισάγει το 
πρόγραμμα στη λίστα «Μνήμη». 
 
Η ενεργοποίηση του κουμπιού «OK» κλείνει την οθόνη «Αποθήκευση» και εισάγει το 
πρόγραμμα στην αντίστοιχη λίστα. 
 
Το πρόγραμμα αποθηκεύεται πάντα στην πρώτη ελεύθερη θέση στη λίστα. 
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (3) διακόπτει τη διαδικασία αποθήκευσης. 

1 

2 

3 
 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.7 Ανάκληση προγραμμάτων / επεξεργασία 

λίστας 
9  
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 Στη λίστα αγαπημένων παρατίθενται τα εξατομικευμένα αποθηκευμένα 
προγράμματα. 
 
Αυτά μπορούν εδώ 
 
1. να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία,  
2.  να υποστούν επεξεργασία (μετακίνηση στη διαδοχή και διαγραφή). 

  
Σημείωση: Τα βήματα για την ανάκτηση και επεξεργασία της λίστας αγαπημένων / μνήμης είναι 

πανομοιότυπα, επομένως περιγράφεται μόνο η ανάκτηση και επεξεργασία της λίστας 
αγαπημένων. 

  
Επιλογή λίστας 
αγαπημένων 
 
 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου  ανοίγει τη λίστα αγαπημένων 

  
Ανάκληση 
προγράμματος 

Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη σειρά. 

  
Λίστα αγαπημένων 
Επεξεργασία 

 
 
Με την ενεργοποίηση των πλήκτρων (1) και (2) μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 
ατομικές αγαπημένες σας σελίδες. Το πλήκτρο (1) μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα, 
το πλήκτρο (2) στην προηγούμενη σελίδα.  
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (3) ανοίγει την οθόνη «Επεξεργασία αγαπημένων». 

3 

2 
1 



 Οδηγίες για το χειρισμό 
 
9.7 Ανάκληση προγραμμάτων / επεξεργασία 

λίστας 
9  
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Επεξεργασία 
αγαπημένων 

Η επιλογή του προς επεξεργασία προγράμματος γίνεται απευθείας στην αντίστοιχη 
σειρά. 
 

 
 
 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (1) επιστρέφει στη Λίστα αγαπημένων. 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (2) μετακινεί το πρόγραμμα προς τα επάνω. 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (3) μετακινεί το πρόγραμμα προς τα κάτω. 
Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (4) διαγράφει το πρόγραμμα. 

   
Σημείωση: Η ενεργοποίηση του πλήκτρου (4) ενεργοποιεί την ερώτηση ασφαλείας: 

 
«Θέλετε πραγματικά να διαγράψετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;» 
 
Κατά την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Ναι», το πρόγραμμα διαγράφεται. 
Κατά την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Όχι», διακόπτεται η διαδικασία διαγραφής. 

1 
2 

4 
3 



 Τεχνικές πληροφορίες 
 
10.1 Γενικά 10  
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Τάση δικτύου 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Ασφάλεια δικτύου 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Ισχύς εισόδου μέγ. 60 VA 
  
Κατηγορία προστασίας Ι 
  
Εφαρμοζόμενο 
εξάρτημα 

Τύπος BF 

  
Τρόπος λειτουργίας Διακοπτόμενη λειτουργία: 30 λεπτά ενεργοποιημένο, 10 λεπτά απενεργοποιημένο 
  
Διαστάσεις 322mm x 234mm x 130mm 
  
Βάρος 2,1kg 
  
Λειτουργία +10 °C έως +35 °C, 30 % έως 75 % σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση,  

σε 700 hPa – 1060 hPa 
   
Μεταφορά -10 °C έως +50 °C, 10 % έως 90 % σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση,  

σε 700 hPa – 1060 hPa 
  
Αποθήκευση -10 °C έως +50 °C, 10 % έως 90 % σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση,  

σε 700 hPa – 1060 hPa 
  
Σημείωση: Αποθήκευση και μεταφορά μόνο στην αρχική συσκευασία. 
  
 Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 

 



 Τεχνικές πληροφορίες 
 
10.2 Υπέρηχοι 10  
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 Ηχοβολείς  
  
 Συχνότητα 0,8 MHz και 2,4 MHz 
  
Μικρός μορφοτροπέας 1 cm² , ERA = 0,67 cm² σε 0,8 MHz, 

 0,65 cm² σε 2,4 MHz 
  
Μέγιστη ισχύς 1,0 W σε 0,8 MHz, 0,5 W σε 2,4 MHz 
  
Βαθμίδες έντασης 0,8 MHz και 2,4 MHz Μικρός μορφοτροπέας 
  
Μεγάλος 
μορφοτροπέας 

5 cm², ERA = 2,3 cm² σε 0,8 MHz,  4 cm² σε 2,4 MHz 

  
Μέγιστη ισχύς 7,0 W σε 0,8 MH, 10,0 W σε 2,4 MHz 
  
Βαθμίδες έντασης 0,1 μέχρι 3 W/ cm² eff. σε βήματα των 0,1 W / cm² 
  
Ακρίβεια ± 20 % 
  
Μορφές υπερήχων 1. Συνεχής υπέρηχος 

2. Παλμικοί θόρυβοι, ρυθμιζόμενες συχνότητες παλμών: 
 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
 αναλογία παλμών: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 5, 1: 10 

  
Ανταλλαξιμότητα Οι μορφοτροπείς είναι βαθμονομημένοι εργοστασιακά και μπορούν να 

αντικατασταθούν χωρίς προβλήματα. 
  
Εφαρμοζόμενο 
εξάρτημα 

Κεφαλή υπερήχων Schwinger 

 
 
  



 Καθαρισμός 
Απολύμανση 
 11  
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- Πριν από την έναρξη του καθαρισμού και της συντήρησης, πρέπει να 
απενεργοποιήσετε κατ 'αρχήν τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη και την πρίζα 
ρεύματος. 
 
- Εκτελείτε την απολύμανση με ένα κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες προϊόν 
απολύμανσης συσκευών του εμπορίου. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι. 
 
- Κατά τον καθαρισμό ή την απολύμανση υγρού από την είσοδο της μονάδας, 
παρακαλούμε βγάλτε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, για να το προστατεύσετε από 
πιθανές ζημιές και όταν το θέσετε εκ νέου σε λειτουργία ενημερώστε την εξυπηρέτηση 
πελατών. 
 
Να καθαρίζετε το περίβλημα με ένα προϊόν καθαρισμού πλαστικών επιφανειών του 
εμπορίου που δεν περιέχει οινόπνευμα ή με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού (π.χ. 
απορρυπαντικό). 
 
Να κάνετε την απολύμανση με ένα κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες προϊόν 
απολύμανσης συσκευών του εμπορίου που δεν περιέχει οινόπνευμα. 

  
Οθόνη Καθάρισμα: Να καθαρίζετε την οθόνη με ένα προϊόν καθαρισμού πλαστικών 

επιφανειών του εμπορίου που δεν περιέχει οινόπνευμα ή με ένα ήπιο διάλυμα 
σαπουνιού (π.χ. απορρυπαντικό). Να κάνετε την απολύμανση με ένα κατάλληλο 
για πλαστικές επιφάνειες προϊόν απολύμανσης συσκευών του εμπορίου που δεν 
περιέχει οινόπνευμα. 

  
 Απολύμανση: Πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε κατά τον καθαρισμό να μην 

εισχωρεί η υγρασία μέσα στο σύστημα. Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε 
διαλύτες, χλωριούχα, γυαλιστικά, καθαριστικά κεριά ή σπρέι αεροζόλ. Μορφοτροπείς 
 
Να καθαρίζετε τους μορφοτροπείς με νερό της βρύσης. Να κάνετε την 
απολύμανση με ένα κατάλληλο για πλαστικές επιφάνειες προϊόν απολύμανσης 
συσκευών του εμπορίου που δεν περιέχει οινόπνευμα. Προσέξτε τις οδηγίες 
λειτουργίας του εκάστοτε κατασκευαστή. Ξεπλύνετε με ένα μαλακό πανί που δεν 
στάζει εμποτισμένο με απολυμαντικο που είναι αποδεκτό από τον κατασκευαστή ή με 
διαποτισμένα απολυμαντικά μαντιλάκια (τα λεγόμενα Wipes) σε όλες τις επιφάνειες. 
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με προσθήκη οινοπνεύματος. 

  
Ηχοβολείς  Καθαρισμός: Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "στέγαση".  
  
 Απολύμανση: Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "στέγαση".  
 

 
 

 
Εάν χρησιμοποιούνται εύφλεκτα διαλύματα για τον καθαρισμό και την απολύμανση, 
πριν τη χρήση της συσκευής πρέπει να περάσει επαρκής χρόνος για την εξάτμιση του 
διαλύματος. Διαφορετικά ενδέχεται να προκύψει ανάφλεξη. 

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε υγιεινό και καθαρό περιβάλλον. 
 



 CE-Σήμανση / κατασκευαστή 
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 Παραδοτέο σύνολο 
 

 
 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί  ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
 

Κατασκευαστής Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Τηλ. +49 731. 9761 - 0  
Φαξ:  49 731 9761-118 
 www.zimmer.de 



 
Παραδοτέο σύνολο, 
Εξαρτήματα 13  
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Παραδοτέο σύνολο SoleoSono 
Αρ. πρ.  
 1 Μορφοτροπέας ολισθαίνουσας συχνότητας 0,8 και 2,4 MHz, ø 28 mm 
65910320 1 Υποδοχή απόθεσης δεξιά 
165 65910310 
 1 Υποδοχή απόθεσης αριστερά 
 1 Ηλεκτρικό καλώδιο 
 65800410 
 2 Στιλό αφής 
 1 Ζεύγος καλωδίων ηλεκτροδίων με προστασία από τη στρέψη και μαγνητικό κλιπ, 

συμπ. 
  
  
Εξαρτήματα  
Αρ. πρ.  
 1 Μορφοτροπέας ολισθαίνουσας συχνότητας 0,8 και 2,4 MHz, ø 28 mm 
4200 Μορφοτροπέας ολισθαίνουσας συχνότητας 0,8 και 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Μορφοτροπέας ολισθαίνουσας συχνότητας 0,8 και 2,4 MHz, ø 28 mm 
118 Καλώδιο τροφοδοσίας* 

65910320 Υποδοχή απόθεσης δεξιά 
65910310 Υποδοχή απόθεσης αριστερά 
65800410 Στιλό αφής 
6 Sono plus, 1 φιάλη 
10101445 Υποδοχή απόθεσης αριστερά 
  
 * Τυποποιημένο καλώδιο. Διατίθενται επίσης άλλοι τύποι βυσμάτων, ανάλογα με τη 

χώρα χρήσης. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 
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 Η Soleo Sono κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
ασφαλείας EN 60601-1.  
 
Η Τσίμερ Μεντιτσίν Ζιστέμε ως κατασκευαστής μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία μόνο, 
 
• όταν η συσκευή λειτουργεί σε μια πρότυπη πρίζα με γείωση και 

η ηλεκτρική εγκατάσταση συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 
VDE 0100 τμήμα 710, 

• η λειτουργία της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες 
χρήσης, 

όταν οι επεκτάσεις, οι νέες ρυθμίσεις και οι αλλαγές 
πραγματοποιούνται μόνο από πρόσωπα, τα οποία είναι 
εξουσιοδοτημένα από την Τσίμερ Μεντιτσίν Ζιστέμε. 
 
Εάν οι συνδυασμοί συσκευών πραγματοποιηθούν από τον 
χειριστή (ιατρικό σύστημα), ο χειριστής είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ορθότητα της σύνθεσης. 

 



 Ασφάλεια και συντήρηση  
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 Η Soleo Sono κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας EN 60601-1.  
 
Η Τσίμερ Μεντιτσίν Ζιστέμε ως κατασκευαστής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
την ασφάλεια και την αξιοπιστία μόνο, 
 
• όταν η συσκευή λειτουργεί σε μια πρότυπη πρίζα με γείωση και η ηλεκτρική 

εγκατάσταση συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN VDE 0100 τμήμα 710, 
• η λειτουργία της συσκευής συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης, 
• όταν οι επεκτάσεις, οι νέες ρυθμίσεις και οι αλλαγές πραγματοποιούνται μόνο από 

πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από την Τσίμερ Μεντιτσίν Ζιστέμε, 
• όταν ο χρήστης πριν από τη χρήση της συσκευής έχει βεβαιωθεί για τη λειτουργική 

ασφάλεια και την κανονική κατάστασή της, 
• όταν πριν από κάθε χρήση ελέγχονται μορφοτροπέας, καλώδιο και βύσμα για 

ζημιές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της συσκευής (π. χ. 
ρωγμές), 

• όταν η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, 
•  όταν η συσκευή λειτουργεί σε περιοχές εκτός κινδύνου έκρηξης και / ή σε 

ατμόσφαιρα που δεν προάγει την ανάφλεξη, 
• όταν η συσκευή λειτουργεί σε περιοχές εκτός κινδύνου έκρηξης και/ή σε 

ατμόσφαιρα που δεν προάγει την ανάφλεξη. 
  
 Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να συντηρηθούν και να 

επισκευαστούν από τον πελάτη. 
 
 

 
 

Οι ασφάλειες και τα άλλα ανταλλακτικά πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από 
εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις. 
Η αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου από ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να 
ενέχει κινδύνους. 
 

 

Η συντήρηση (σέρβις) της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο 
προσωπικό. Όλες οι απαραίτητες οδηγίες και οι περιγραφές των υπηρεσιών  σέρβις 
είναι στο Εγχειρίδιο Soleoline ή μπορούν να ληφθούν από τον κατασκευαστή. Η 
Zimmer MedizinSysteme παρέχει κατόπιν αιτήματος τα διαγράμματα κυκλωμάτων, 
καταλόγους συστατικών, περιγραφές, οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλες σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα. 
 

 



 Δοκιμή λειτουργίας 
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 Η Soleo Sono εκτελεί μετά την ενεργοποίηση μια αυτοδοκιμή, η οποία ελέγχει όλα τα 
εσωτερικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση εμφάνισης ενός σφάλματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. 
 
Εκτός αυτού, μπορεί να εκτελεστεί μια διευρυμένη δοκιμή λειτουργίας όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

  
 Αυτοί οι έλεγχοι θα έπρεπε να εκτελούνται μηνιαία ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για 

τη λειτουργική ικανότητα της συσκευής. 
  
Υπέρηχοι Επιλέξτε μορφοτροπέα και καλύψτε την επιφάνεια του μορφοτροπέα με γέλη 

σύζευξης. Σε μικρή ισχύ και κατά την έναρξη θεραπείας, η απεικόνιση σύζευξης 
πρέπει να δείχνει πάνω από 90%. 
Εκτελείτε τη δοκιμή διαδοχικά και με τους δύο μορφοτροπείς.  
Στη συνέχεια καθαρίστε τους μορφοτροπείς. 

  
 



 Νομικές επισημάνσεις  17  
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 Η συσκευή SoleoSono δεν έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα 1 της MPBetreibV 
(Γερμανική οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα). 
 
Η συσκευή δεν έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα 2 της MPBetreibV (Γερμανική 
οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα). 
 
Στη Γερμανία πρέπει επίσης να τηρείται ο κανονισμός DGUV 3 (Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμός), στην τρέχουσα έκδοσή του. 

  
Σημείωση: Αυτές οι υποδείξεις ισχύουν για τη λειτουργία της συσκευής στη Γερμανία. Προσέξτε 

ενδεχομένως αποκλίνουσες εθνικές ρυθμίσεις στη χώρα σας 
  



 Μηνύματα σφάλματος  
Αποκατάσταση σφάλματος 
Απορριμματική διαχείριση 18  
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Δε βρέθηκε κάρτα SD 
 

 
 

Αν η κάρτα SD δεν είναι τοποθετημένη, εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση των 
πλήκτρων «Ενδείξεις», «Αγαπημένα» και «Μνήμη» το μήνυμα «δε βρέθηκε κάρτα 
SD». 
 
Τοποθετήστε την κάρτα και επιβεβαιώστε με το «OK». 

  
Βλάβη Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα για το σφάλμα που παρουσιάστηκε, π.χ.: 

 

 
 
Μερικά σφάλματα υποδεικνύονται επίσης με έναν αντίστοιχο αριθμό σφάλματος 
(π.χ. «Σφάλμα κατά τον αυτοέλεγχο X/XX/X»). 
 
Κατά περίπτωση, το σφάλμα μπορεί να αποκατασταθεί με απενεργοποίηση, πέντε 
δευτερόλεπτα χρόνο αναμονής και εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής.  
 
Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε ενημερώστε την τεχνική υποστήριξη 
πελατών. 
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη πελατών μέσω του 
αρμόδιου εξωτερικού συνεργάτη ή μέσω των κεντρικών γραφείων στο Nόι-Ουλμ. 

  
 Η συσκευή επιτρέπεται να αποσταλεί πίσω στο εργοστάσιο μόνο μέσα στην 

αυθεντική συσκευασία. 
 
Για ερωτήσεις ή δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
διεύθυνση που αναφέρεται: 

  
Κεντρικά γραφεία 
Zimmer 
MedizinSysteme 
GmbH 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Τηλ. +49 731. 9761 - 0  
Φαξ:  49 731 9761-118 
 www.zimmer.de 

  
Απορριμματική 
διαχείριση 

Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο με την αρχική της συσκευασία.  
Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει μόνο μέσω του κατασκευαστή στο Neu-
Ulm. 
Στις ευρωπαϊκές χώρες, η απόρριψη πρέπει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς με 
την απόρριψη εθνικούς κανονισμούς. Αν είναι απαραίτητο, απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπό σας. 
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Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. η Soleo Sono υπόκεινται όσον αφορά την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα) σε ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα και πρέπει να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία 
σύμφωνα με τις υποδείξεις ΗΜΣ που εμπεριέχονται στις οδηγίες χρήσης και στα συνοδευτικά έγγραφα. 
 
Φορητές και κινητές εγκαταστάσεις επικοινωνίας υψηλής συχνότητας (π.χ. φορητά, κινητά τηλέφωνα) μπορούν 
να επηρεάσουν τη λειτουργία των ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών. 
 
Η Soleo Sono επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο με τα γνήσια μέρη τα αναφερόμενα στη λίστα του 
παραδοτέου συνόλου και των εξαρτημάτων. Η λειτουργία της συσκευής με διαφορετικά εξαρτήματα μπορεί να 
προκαλέσει αυξημένες παρεμβολές ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής! 
 
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 

Η συσκευή Soleo Sono  προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παρακάτω. Η 
Soleo Sono θα έπρεπε να βεβαιωθεί ότι αυτή χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιου είδους περιβάλλον. 

Μετρήσεις παρεμβολών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – 
κατευθυντήρια οδηγία 

Εκπομπές υψηλών συχνοτήτων σύμφωνα με το 
CISPR 11 

Ομάδα 2 Η συσκευή Soleo Sono πρέπει να εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, για να 
εξασφαλιστεί η επιθυμητή λειτουργία. 
Γειτονικές ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν 
να επηρεαστούν από αυτήν. 

Εκπομπές υψηλών συχνοτήτων σύμφωνα με το 
CISPR 11 

Κατηγορία B Η συσκευή Soleo Sono είναι η κατάλληλη 
για τη χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε 
κατοικίες και σε ανάλογες σχετικές, οι 
οποίες είναι απευθείας συνδεδεμένες στο 
δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο 
τροφοδοτεί και κτίρια, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Εκπομπές αρμονικών κατά IEC 61000-3-2 Κατηγορία Α 

Εκπομπές διακυμάνσεων τάσης/τρεμοσβήματος κατά 
IEC 61000-3-3 

Συμμορφώνεται 

Πίνακας 201 gem EN 60601-1-2: 2006-10 
 
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί διατεταγμένη άμεσα δίπλα σε άλλες ή στοιβαγμένη με 
άλλες. Εάν απαιτείται μια διάταξη κοντά σε ή στοιβαγμένη με άλλες συσκευές, η συσκευή θα έπρεπε 
να παρακολουθείται, για να ελέγχεται η κανονική σύμφωνα με τον προορισμό της λειτουργία σε αυτήν 
τη διάταξη. 
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Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

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

Έλεγχος ατρωσίας 
Επίπεδο ελέγχου IEC 
60601 

Επίπεδο ελέγχου IEC 
60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Αγόμενες εκπομπές HF κατά IEC 61000-4-6 

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) κατά 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV εκφόρτιση 
επαφής 
 
± 8 kV εκφόρτιση αέρα 

± 6 kV εκφόρτιση 
επαφής 
 
± 8 kV εκφόρτιση 
αέρα 

Τα δάπεδα θα έπρεπε να είναι από ξύλο ή 
μπετόν ή να φέρουν κεραμικά πλακίδια. Εάν 
το δάπεδο είναι επιστρωμένο με συνθετικό 
υλικό, η σχετική υγρασία αέρα πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 30%. 

Γρήγορες μεταβατικές 
ηλεκτρικές 
διαταραχές/ριπές κατά 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος 
 
± 1 kV για γραμμές 
εισόδου και εξόδου 

± 2 kV για γραμμές 
παροχής ρεύματος 
 
δεν εφαρμόζεται 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας θα 
έπρεπε να αντιστοιχεί στο τυπικό περιβάλλον 
ενός καταστήματος ή νοσοκομείου. 

Υπερτάσεις (Surges) κατά 
IEC 6100-4-5 

± 1 kV διαφορική 
λειτουργία 
 
± 2 kV κοινή 
λειτουργία 

± 1 kV διαφορική 
λειτουργία 
 
± 2 kV κοινή 
λειτουργία 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας θα 
έπρεπε να αντιστοιχεί στο τυπικό περιβάλλον 
ενός καταστήματος ή νοσοκομείου. 

Βυθίσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και 
διακυμάνσεις της τάσης 
τροφοδοσίας κατά IEC 
61000-4-11 

<5% UΤ 
(> 95% βύθιση σε UΤ 
για ½ περίοδο) 
 
40% UΤ 
(60% πτώση σε UΤ για 
5 περιόδους) 
 
70% UΤ 
(30% πτώση σε UΤ για 
25 περιόδους) 
 
<5% UΤ 
(> 95% βύθιση σε UΤ 
για 5 δευτερόλεπτα) 

<5% UΤ 
(> 95% βύθιση σε 
UΤ για ½ περίοδο) 
 
40% UΤ 
(60% πτώση σε UΤ 
για 5 περιόδους) 
 
70% UΤ 
(30% πτώση σε UΤ 
για 25 περιόδους) 
 
<5% UΤ 
(> 95% βύθιση σε 
UΤ για 5 
δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας θα έπρεπε να 
αντιστοιχεί σε τυπικό εμπορικό ή 
νοσοκομειακό περιβάλλον. Εάν ο χρήστης 
της Soleo Sono απαιτεί συνεχή λειτουργία 
ακόμα και σε διακοπές της τροφοδοσίας 
τάσης, συνιστούμε την τροφοδοσία της Soleo 
Sono από μία συσκευή αδιάλειπτης παροχής 
ρεύματος ή από μία μπαταρία. 

Μαγνητικό πεδίο σε 
συχνότητα τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) κατά IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία στη συχνότητα του 
δικτύου θα έπρεπε να αντιστοιχούν στις 
τυπικές τιμές, όπως αυτές επικρατούν σε 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Σημείωση: UΤ είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. 
Πίνακας 202 σύμφ. EN 60601-1-2: 2006-10 
 
 
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή Gerät Soleo Sono προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται 
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παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής Soleo Sono θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχος 
ατρωσίας 
Επίπεδο 
ελέγχου IEC 
60601 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
- Οδηγίες 

Αγόμενες εκπομπές HF κατά IEC 
61000-4-6 

Ακτινοβολούμενες 
εκπομπές HF 
κατά IEC 61000-
4-3 
 
Ακτινοβολούμενες 
εκπομπές HF 
κατά IEC 61000-
4-3 

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

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

Οι φορητές και κινητές συσκευές 
ραδιοεπικοινωνίας 
συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων 
θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται σε 
μικρότερη απόσταση από την Soleo Sono  
από τη συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας, η οποία υπολογίζεται 
σύμφωνα με την αντίστοιχη εξίσωση για 
τη συχνότητα της εκπομπής. 
 
Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας: 
 
d = 1,17 √ P 
 
d= 0,35 √P για 80MHz μέχρι 800 MHz 
 
d = 0.7 √ P 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
όπου P η ονομαστική ισχύς του πομπού 
σε Watt (W) σύμφωνα με τα στοιχεία του 
κατασκευαστή του πομπού και d η 
συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας σε 
μέτρα (m). 
 
Η ισχύς του πεδίου σταθερών πομπών 
θα έπρεπε σε όλες τις συχνότητες 
σύμφωνα με έναν έλεγχο επί τόπου και 
να είναι μικρότερη από το επίπεδο 
συμμόρφωσηςβ. 
 
Στην περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό 
που φέρει το εξής σύμβολο, ενδέχεται να 
υπάρξουν σφάλματα: 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 Hz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες πιθανά να μην είναι εφαρμόσιμες σ' όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών 
μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις σε κτήρια, αντικείμενα και ανθρώπους. 
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α⇥Η ένταση του πεδίου των σταθερών πομπών, όπως π. χ. σταθμοί βάσης ραδιοτηλεφώνων και επίγειων συσκευών 
ασύρματης επικοινωνίας, ερασιτεχνικών ραδιοσταθμών, ραδιοπομπών AM και FM και πομπών τηλεόρασης δεν μπορεί 
θεωρητικά να προσδιοριστούν με ακρίβεια εκ των προτέρων. Για να υπολογιστεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όσον 
αφορά τους σταθερούς πομπούς, θα έπρεπε να εξεταστεί μια μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων του τόπου 
εγκατάστασης. Εάν η μετρημένη ισχύς πεδίου στο χώρο, στον οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή Soleo Sono υπερβαίνει το 
παραπάνω αναφερόμενο επίπεδο συμμόρφωσης, θα πρέπει να παρακολουθείται η συσκευή Soleo Sono  για να 
επιβεβαιωθεί η κανονική της σύμφωνα με τον προορισμό λειτουργία. Εάν παρατηρούνται ασυνήθιστα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας, μπορεί να είναι απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, όπως π. χ. η αλλαγή του προσανατολισμού ή ένας διαφορετικός 
χώρος εγκατάστασης της συσκευής Soleo Sono. 
 
βΠάνω από την περιοχή συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση πεδίου θα πρέπει να είναι κάτω από 3 V/m. 

 
Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλών 
συχνοτήτων (HF) και της συσκευής Soleo Sono 

Η συσκευή Soleo Sono προορίζεται για λειτουργία σε ένα ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι παρεμβολές HF είναι 
ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή χρήστης της συσκευής Soleo Sono μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών 
παρεμβολών, διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας HF (πομπών) 
και της συσκευής Soleo Sono – σε εξάρτηση από την ισχύ εξόδου της συσκευής τηλεπικοινωνίας, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 

Ονομαστική ισχύς του πομπού 
W 

Απόσταση ασφαλείας σε εξάρτηση από τη συχνότητα της εκπομπής 
m 

150 kHz μέχρι 80 MHz 
d = 1,17 √ P 

80 MHz έως 800 MHz 
d = 0,35 √ P 

800 MHz έως 2,5 GHz 
d = 0.7 √ P 

0,01 0,12 0,04 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 

Για πομπούς, των οποίων η μέγιστη ονομαστική ισχύς δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση της εξίσωσης, η οποία ανήκει στην εκάστοτε στήλη, με το P 
ως τη μέγιστη ονομαστική ισχύ του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του πομπού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 Hz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες πιθανά να μην είναι εφαρμόσιμες σ' όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών 
μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις σε κτήρια, αντικείμενα και ανθρώπους. 

 
 
Με επιφύλαξη για αλλαγές 
 
 







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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