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Az enPuls Version 2.0 készülékre érvényes.  
 
Ez a használati útmutató a készülék részét képezi. Kérjük, őrizze meg a 
készülékkel együtt, hogy a készülék kezelésével megbízott személyek számára 
bármikor hozzáférhető legyen.  
 
A használati utasítás 2013. februárjától érvényes. 



 Javallatok / Ellenjavallatok 1  
 

 1. oldal  
 

Javallatok • Epicondylitis radialis és ulnaris (tenisz- és golfkönyök) 
• Tendinitis calcarea / vállproblémák 
• Tompa izomsérülések utáni állapot 
• Krónikus patellaris tendinitis  
• Ugrótérd 
• Achillodynia 
• Plantar fasciitis 
• Saroksarkantyúk 
• Miofaszciális triggerpontok kezelése, pl. nyak 
• Miofaszciális triggerpontok kezelése, pl. hát, háti izomfájdalom 
• Bursitis Trochanterica 
• Periostitis / tibialis anterior szindróma (túlterhelés után) 

  
Ellenjavallatok • vaszkuláris megbetegedések a kezelt területen, ill. annak közelében 

• nyílt sebek a kezelendő területen vagy annak közelében 
• lokális fertőzések a kezelt területen 
• rosszindulatú vagy jóindulatú daganatok területén 
• közvetlenül porcfelületeken vagy a gerincoszlop csigolyaív-ízületei területén 
• közvetlenül implantált elektronikus készülékek, pl. szívritmus-szabályozó, 

fájdalompumpa stb. felett. 
• olyan területeken, amelyeknél rezgések formájában a mechanikus energia a 

szövet sérülését okozza, pl. törés utáni fémes rögzítés esetén  
• törés után, izomrost szakadások vagy izomszakadás esetén 
 
Alapvetően nem tanácsolt a kezelés 
• véralvadási zavaroknál, vagy olyan kezeléseknél, amelyek következménye a 

véralvadás megváltozása  
• terhesség alatt  
• a kezelt területen a vasomotorika zavarával járó neurológiai betegségek esetén 
• levegővel telt terek feletti, pl. a mellkasi gerincoszlop stb. kezelése 
• generalizált fájdalom szindrómák, például fibromyalgia 
• gyermekeknél, különösen az epifízis-porckorongok területén 
 
Elővigyázatosság szükséges az olyan betegeknél, akik 
• szenzibilitási zavarok tüneteit mutatják, 
• súlyos vegetatív zavarokkal rendelkeznek, 
• kábítószerek és/vagy alkohol befolyása alatt állnak, 
mivel nem zárhatóak ki a magas keringési terhelések és a kezelés által kiváltott 
nem megfelelő reakciók. 
 

 



 Mellékhatások 2  
 

 2. oldal  
 

Mellékhatások Az enPuls Version 2.0-vel történő kezelés során esetenként irritációk, 
petechiák, véraláfutások, duzzanatok vagy fájdalmak jelentkezhetnek. 

 
 



 Alkalmazási útmutató 3  
 

 3. oldal  
 

 Mielőtt a készüléket betegen alkalmazná, a felhasználó ismerje meg a 
használati útmutatót illetve az egyes kezelési módszereket, valamint a 
javallatokat / ellenjavallatokat, a figyelmeztető és alkalmazási megjegyzéseket. 
A terápiához emellett további forrásokból származó tájékoztatásokat is 
figyelembe kell venni. 

  

Vigyázat! 
Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék előírás szerinti, védőföldeléssel 
ellátott hálózati csatlakozóra van-e csatlakoztatva (DIN VDE 0100 710-es rész 
szerinti elektromos szerelés). A készüléket kizárólag a mellékelt hálózati 
kábellel szabad működtetni. A hálózati kábelt védeni kell a mechanikai 
behatásoktól. 

  

Vigyázat! 
A berendezés közelében erős elektromágneses terek (pl. tomográfiás, röntgen 
vagy diatermiás készülékek) zavarhatják a készülék működését. Kérjük, tartsa 
be a több méteres biztonsági távolságot. 

  
 Az enPuls Version 2.0 nem alkalmas robbanásveszélyes, gyúlékony vagy 

égést tápláló környezetben. 
  
 Használat közben a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy közvetlenül hozzá 

lehessen férni készülék központi áramellátásához úgy, hogy bármikor le 
lehessen választani a hálózati feszültségről.  

  
 Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket minden 

karbantartási vagy tisztítási tevékenység előtt a hálózati csatlakozó 
kihúzásával áramtalanítani kell. 

  
 A használat előtt vizsgálja meg a készüléket. Károsodás esetén nem szabad 

használni. 
  

Vigyázat! 
Kizárólag a Zimmer MedizinSysteme GmbH cég tartozékait szabad használni. 

  

Vigyázat! 
A készülék kézi egysége nem alkalmas a folyamatos működésre. Legfeljebb 
6000 lökésenként 15 perces szünetet kell tartani. 
 

  

Vigyázat! 
Az enPuls Version 2.0 rendszert az üzembe helyezés előtt vegye ki a 
szállítódobozból. A dobozból való üzemeltetés nem biztosított. 
Győződjön meg arról, hogy az enPuls Version 2.0 stabil támasztékon áll. 

  

Vigyázat! 
A kézi egységben fellépő hőtorlódás elkerüléséhez feltétlenül ügyelni kell arra, 
hogy felül és főként a kézi egység alján lévő szellőzőnyílásokat ne takarják le a 
tartó kézzel vagy más módon. 



 Figyelmeztetések 4  
 

 4. oldal  
 

 

Az enPuls Version 2.0 lökéshullám-terápiás készüléket csak a rendszer helyes 
használatára felkészített és megfelelő jártassággal rendelkező személyek 
használhatják.  

  

 

A kezelés helyével, időtartamával és erősségével kapcsolatos kezelési 
utasításokhoz orvosi ismeretek szükségesek, és ilyeneket csak arra jogosult 
orvosok, terapeuták és egészségügyi kiegészítő szakmában dolgozók 
adhatnak. Ezeket az utasításokat feltétlenül be kell tartani. 

  

 

A kezelés során a beteget nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 

  

 

Az olyan személyeknek, akik a véralvadás csökkenésével és/vagy 
megváltozásával, ill. a véralvadási idő meghosszabbodásával (pl. 
acetilszalicilsav) járó egyidejű kezelést kapnak, kezelőorvosukkal egyeztetniük 
kell a kezelés alkalmazását, mivel ezeknél a betegeknél a radiális 
lökéshullámok alkalmazásakor erőteljesebben vagy könnyebben fordulhatnak 
elő bevérzések és alakulhatnak ki vérömlenyek. 

  

 

A lökéshullámok levegővel telt területeken erősen szóródnak, és olyan 
reflexiókat generálhatnak, amelyeknek negatív hatása lehet.  
Ezért ne végezzenek közvetlenül kezeléseket a tüdő (intercostalis terek) felett, 
valamint a gastrointesztinális területen. 

  

 

A készüléket nedves területen nem szabad használni, ennek a figyelmen kívül 
hagyása jelentős károkhoz vezethet és mind a betegeket, mind a felhasználót 
veszélyeztetheti. 

  
 
 



 Az enPuls Version 2.0 - röviden 5  
 

 5. oldal  
 

Mi az enPuls Version 
2.0? 

Egy nagyon korszerű, innovatív lökéshullám-terápiás készülék. 

  
Lökéshullám-terápia A radiális, ballisztikus lökéshullám-terápia egy sokféleképpen alkalmazható 

eljárás a felszín közeli ortopédiai problémáktól egészen a miofaszciális 
triggerpont-kezelésekig. 

  
Mit nyújt az  
enPuls Version 2.0? 

Lökéshullámok generálását egy ergonomikus kialakítású kézi egységgel, 
valamint a lökéshullámok speciális applikátorokkal történő leadását. 
Az enPuls Version 2.0-vel az emberi szövetbe kb. maximum 35 mm-es 
behatolási mélység érhető el. 

  
Hogyan történik az 
lökéshullámok 
generálása az enPuls 
Version 2.0-vel? 

A kézi egység hátsó végén található tekercs elektromágneses mezőt hoz 
létre.  
A mező felgyorsít egy nehezéket, amely elől, a kézi egységen az 
applikátorfejhez ütközik, és lökéshullámokat hoz létre, amelyek 
sugárirányban szétterjednek a szövetben. 

  
Mi szól az enPuls 
Version 2.0 mellett? 

Az innovatív technológia olyan kompakt kialakítást tesz lehetővé, mely nem 
igényel kompresszort. A kezelés szempontjából valamennyi lényeges 
paramétert megjelenítő modern, áttekinthető színes kijelzővel és a korszerű 
érintővezérléssel kellemes és kényelmes a kezelés lefolytatása. 
Az egyéni programindító beállítások, átlátható és egyszerű menünavigáció a 
legkényelmesebb használatot biztosítja a felhasználónak. 
 
A különböző, fokozatmentesen állítható frekvenciák és különböző 
applikátorok egyéni, a beteg mindenkori állapotához igazodó terápiát tesznek 
lehetővé. 
 
A kisméretű készülék helytakarékos használatot tesz lehetővé a rendelőben, 
és kiválóan alkalmas otthoni látogatások keretében történő alkalmazásra. 

  
Rendeltetésszerű 
használat 

Az enPuls Version 2.0 egy terápiás rendszer radiális lökéshullámok 
elektromágneses előállítására és ortopédiai, valamint fizikoterápiás 
alkalmazására. 

  
Megjegyzés: A készüléket kizárólag egészségügyi szakemberek (pl. orvosok, terapeuták 

és egészségügyi kiegészítő szakmában dolgozók) használhatják.  
 
Az enPuls Version 2.0-t kizárólag emberi és állati felület ortopédiai 
problémáinak kezelésére készült, és csak erre a célra használható. 



 A rendszer üzembe helyezése 
 
A kábel csatlakoztatása 6  

 

 6. oldal  
 

Megjegyzés: A rendszer beüzemelése előtt vegye ki az enPuls készüléket a 
szállítódobozból. A szállítódobozban tartott készülék nem alkalmas az 
üzemeltetésre. 
Győződjön meg róla, hogy stabil támasztékra helyezte az enPuls készüléket. 

  
Megjegyzés: 
 

Ellenőrizze, hogy a készüléken található főkapcsoló “0“ állásban van. 
  
A hálózati kábel  
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az arra a célra kialakított aljzatra 
(17) a készüléken, majd kösse a kábelt a hálózati feszültségre. 

  
Megjegyzés: A készüléket csak védőföldeléssel ellátott konnektorhoz szabad csatlakoztatni. 
  
A kézi egység  
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a kézi egységet a készülék megfelelő aljzatára (19), majd 
helyezze le. 

  
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az applikátorfej a kézi egységre van illesztve, és 

helyesen, ütközésig rá lett csavarva. 
  
A lábkapcsoló  
csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a lábkapcsolót a készülék megfelelő aljzatára (18), és tegye le 
a padlóra. 

  
A készülék  
bekapcsolása 

A főkapcsolóval (15) kapcsolja be a készüléket. 
  
A készülék  
kikapcsolása 

A készüléket a főkapcsolóval (15) lehet kikapcsolni.  
A készülék teljes áramtalanításához (minden ág megszakítása) a hálózati 
kábelt le kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóról. 

  

Vigyázat! Minden kábelt védeni kell a becsípődéstől és egyéb mechanikai sérülésektől. 
 



 Alapbeállítások 
 
 7  

 

 7. oldal  
 

 
Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítások módosítása csak a nyitóképernyőn végezhető el. 

 
  
Nyitóképernyő Bekapcsolás és az önellenőrzés után a készülék a nyitóképernyőt nyitja meg. 

 

 
 

  

Beállítások 
választása Nyomja meg a   gombot a "Beállítások" képernyő megnyitásához. 
  
A konfigurációs  
menü 
 

A konfigurációs menüben gyári beállításokat lehet megváltoztatni és 
egyenként beállítani. 
A konfigurációs menü meghívásakor a "Beállítások" képernyő aktív. 

  
Beállítások  
általában  

 
 

A beállítási lehetőségek az alábbiakban láthatók. 
A képernyőn látható alapértelmezéseket a gyártó előre beprogramozta. 

   
Nyelv A nyelv kiválasztása 

 

 
 
A kiválasztás közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  
 



 Alapbeállítások 
 
 7  

 

 8. oldal  
 

 
Indulási beállítások A kiindulási beállítások egyéni választási lehetőségei: 

- Kezdőmenü 
- Kezdőkép 
- Üdvözlő szöveg 
 

 
  
- Kezdőmenü 5 kezdőmenü közül lehet választani: 

 

 
 
A kiválasztás közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  
- Kezdőkép Két kezdőkép között lehet választani: 

 

 
 
A kiválasztás közvetlenül a megfelelő sorban történik. 

  
Üdvözlőszöveg Egyéni üdvözlő szöveg adható meg. 

 

 
  



 Alapbeállítások 
 
 7  

 

 9. oldal  
 

 
Audió-/videó-
beállítások 

 
 
A beállítás a két nyíl billentyűvel történik 

  
Fényerő A képernyő háttérvilágítása állítható be. 

 
  

Hangerő A hangjelzések hangereje állítható be a nyilakra való kattintással.  
 

  

Kézi egység 
 

 
Ezen a kijelzőmezőn az aktuálisan csatlakoztatott kézi egység számlálójának 
állása látható. 

  
Verzió 

A gomb aktiválása megnyit egy ablakot, ahol az aktuális 
szoftververzió adatai láthatók. 

  

Alapértelmezett  
beállítások  A gomb aktiválása biztosítja a gyári beállítások visszaállítását.  

 



 Alapbeállítások 
 
 7  

 

 10. oldal  
 

Érintőképernyő  
kalibrálása 

A gomb aktiválása megnyitja az érintéskalibrálási 
képernyőt.  
 
Ezzel javítani lehet az érintési adatbevitel pontosságát, 
amennyiben az elégtelen volt. 
 
+ 
 
 
 
 
    +  
Először nyomja meg a bal felső sarokban látható + jelet. Ekkor 
egy + jel jelenik meg a jobb alsó sarokban.  
Ekkor nyomja meg pontosan a jobb alsó sarokban látható + 
jelet.  
 
Ismételje meg a műveletet. 
Ezt követően az érintés kalibrálása befejeződött. 
 

 

   
Alternatív nyelv Az "alternatív nyelv" opció inaktív.  
   
Karbantartás 

 
 
A "Karbantartás" menü nem vonatkozik a felhasználóra. Az itt 
szereplő menüpontokat kizárólag szervízelésnél használja az 
ügyfélszolgálat. 

 

 
 
 



 Használati útmutató 
 
8.1 A készülék leírása 8  

 

 11. oldal  
 

Kézi egység A kézi egység (7) tartalmazza a lökéshullám-generátort, egy, a hőelvezetésre 
szolgáló ventillátort és a különböző applikátorfejekhez szolgáló nyílást. Ez a 
vezérlő egységre (1) van csatlakoztatva. 

  



 Használati útmutató 
 
8.1 A készülék leírása 8  

 

 12. oldal  
 

Megjegyzés: A lökéshullám-generátor a kézi egységben fogyóeszköz, és egy bizonyos 
hasznos élettartam után ki kell cserélni, mivel a működőképessége az idővel 
csökken. 

  
 A Zimmer MedizinSysteme GmbH lökéshullám-generátoronként legalább 2 

millió lökésnyi korlátlan használatot garantál. A teljesítménytől és a 
frekvenciától függően esetenként 2 milliót messze meghaladó lökés adható le. 
 
A lökéshullám-generátor cseréjének szükségességére vonatkozó közelebbi 
információk a 18. fejezetben találhatók. 

  

 

A betegek kézi egységgel történő kezeléséhez elengedhetetlen, hogy az 
applikátorfejek egyikét szorosan, ütközésig be legyen csavarva a kézi 
egységbe. 
 

  
A kézi egység  
hőmérsékletének 
figyelése /  
szabályozása 

A mechanikus lökéshullámok létrehozása jelentős hőt termel a kézi egységen. 
A kézi egység élettartamának csökkenését megelőzendő, az egységbe 
hőmérsékletkapcsoló van beépítve A belső kapcsoló túlmelegedés esetén 
önműködően leállítja az egységet, amíg a kézi egység lehűl. 
 
A hőmérséklet figyelése mellett az enPuls Version 2.0 a kézi egységben lévő 
hőmérséklet érzékelő segítségével szabályozza a hőmérsékletet. A kézi 
egységben található ventillátor a lábkapcsoló lenyomásával indul el, és egy 
adott hőmérséklet elérése után önműködően kikapcsol. 
 
Amennyiben a kézi egység hőmérséklete egy kritikus határt ér el, akkor egy 
hűtési fázis kezdődik, és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ilyenkor 
lökésleadás nem lehetséges. 
 

 
 
Miután az "OK" gombbal nyugtázta az üzenetet, a kezelési képernyő az 
előtérbe ugrik, miközben a "Túlmelegedés" üzenet jelenik meg az 
állapotsávban. 
 
Amint a kézi egység eléri az üzemi hőmérsékletet, a "Túlmelegedés" üzenetet 
a "Kész" üzenet váltja az állapotsávban, és a kezelés folytatható. 
 



 Használati útmutató 
 
8.1 A készülék leírása 8  

 

 13. oldal  
 

 
Applikátorfejek A terápiához 3 különböző applikátorfej áll rendelkezésre. 
  
Az applikátorfejek 
cseréje.  

A különböző applikátorfejek cseréjéhez tartsa meg egy kézzel a kézi 
egységet, és a másik kézzel csavarja ki az applikátorfejet a kézi egységből az 
óramutató járásával ellentétes irányban. A kívánt applikátorfejet ezután az 
óramutató járásával megegyező irányban ütközésig be kell csavarni. 
 

  
Megjegyzés: Az applikátorfejek kopóalkatrészek és bizonyos használati idő után ki kell 

cserélni őket (lásd 15.2 Karbantartás fejezet). 
  
Lábkapcsoló A készülékhez tartozó lábkapcsolót úgy kell elhelyezni, hogy a kezelés alatt 

egyszerűen elérhető legyen. A kapcsoló kezelőegysége irányfüggetlen, ezért 
a lábkapcsoló pontos beállítása nem szükséges. 
 
A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy csak enyhe nyomást 
gyakoroljon a kapcsolóra. A lábkapcsolót a láb elülső részével, nem pedig 
sarokkal kell működtetni. 
 
A kapcsolónak nincs reteszelése, tehát csak a nyomás fenntartásáig működik. 

 



 Használati útmutató 
 
8.2 Használati utasítások 8  

 

 14. oldal  
 

 
Terápia Kérjük, tartsa a kézi egységet úgy, ahogy az az alábbi képen látható. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az enPuls Version 2.0 mechanikai energiával működik, amelyet egy kézi 
egységen keresztül viszünk át a páciensre. 
 
Ehhez a kézi egységet az applikátorfejjel a kezelt területre vagy a kezelési 
pontra merőlegesen kell ráhelyezni. 
 
Amíg a lökéshullám aktiválva van, a kezelést egy ponton stacionáriusan vagy 
egy területen dinamikusan is lehet végezni. 
A bőr súrlódásának csökkentésére ajánlatos használni a tartozékok között 
található enPuls síkosítót. 
 
A kézi egység súlya következtében normál esetben nem szükséges az 
egységet rányomni a kezelt területre/kezelési pontra.  
A kézi egységet fel kell helyezni a kezelt területre/kezelési pontra, és a kézzel 
laza tartásban pozícióban kell tartani. 
Szükség esetén nyomást gyakorolhat a szövet irányában, és változtathatja a 
ráhelyezés szögét. 
 

Vigyázat! 
Az enPuls vagy egyéb síkosító anyag használata esetén az applikátorfejet a 
védőkupak ráhúzásával kell védeni. 

  

Megjegyzés: A kézi egység súlyából adódó öncsillapítás és az egység kialakítása ellenére 
a vibrációk által terhelés érheti a felhasználó kezét.  
 
Javasolt védőintézkedések 
:- terhelési időtartam korlátozása 
 - passzív védelem 

  
Megjegyzés: Kezelés során biztosítani kell a beteg gondos felügyeletét. 

 
 

 



 Használati útmutató 
 
8.3 A kezelés végrehajtása 8  

 

 15. oldal  
 

 
Megjegyzés: Az alábbi leírások mindegyike a gyári beállításokat veszi figyelembe. 

 
Megjegyzés: Valamennyi gombot, menüt és almenüt közvetlenül a képernyőn lehet aktiválni 

ujjal való érintéssel vagy érintőceruzával. 
 

 
Program indítás 

 
 

 
 
 

A  gomb aktiválása megnyitja a P 02 program kezelési képernyőjét.  
 

  
Kezelési képernyő 

 



 Használati útmutató 
 
8.3 A kezelés végrehajtása 8  
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Applikátor  
kiválasztás 

Válassza ki a kívánt terápiához alkalmas applikátort, és csavarja be helyesen 
és megfelelően a kézi egységbe. 

  
A kézi egység / 
applikátor 
felhelyezése 

A kézi egységet kiválasztott kezelési pontra/területre kell helyezni. Annak 
érdekében, hogy elkerüljük a kidörzsölődést a bőrön, adott esetben a kezelés 
előtt az enPuls síkosító is felvihető a kezelt területen. 

  

Vigyázat! 
Síkosító anyag használata esetén az applikátorfejet a védőkupak ráhúzásával 
kell védeni. 

  
A lökésenergia  
beállítása 

A bal oldali szabályozóval állítsa be a lökéshullám energiáját. 

  
Megjegyzés: Az enPuls Version 2.0-nél a lökéshullám leadására két módszer van. 

 
A lökésszám előválasztásával való lökéshullám-leadás.  
Az előválasztott lökésszámmal történő lökéshullám-leadásnál a készülék a 
kezelés végén, amint az előválasztott lökésszámot elérte, leáll. 
A lábkapcsoló kikapcsol és több lökéshullám nem adható le. 
A kezelés az aktuális lökésszám újraállításával vagy az előválasztás 
kiigazításával folytatható. 
 
A lökésszám előválasztása nélküli lökéshullám-leadás.  
A lökésszám előválasztása nélküli lökéshullám-leadásnál a terápiát a készülék 
nem állítja le. Mindaddig, amíg a lábkapcsoló be van kapcsolva, a lökéshullám-
leadás folytatódik. 
A lökésszám előválasztása nélküli lökéshullám-leadásnál csak emelni lehet a 
lökésszámot. 

  
A kezelés  
megkezdése 

A kezelés megkezdéséhez nyomja le a lábkapcsolót. 
A képernyőn az alsó állapotsáv a "Kész" állásból "Aktív" állásra vált. 

  
Megjegyzés: Csak akkor indítsa a lábkapcsolóval a lökéshullámot, ha a kézi egységet már 

felhelyezte a betegre. 
  
A kezelés vége A lábkapcsoló kikapcsolásával megszakítja vagy befejezi a kezelést. A 

képernyőn az alsó állapotsáv az "Aktív" állásból "Kész" állásra vált. 
  
Megjegyzés: A kezelés közben alaposan meg kell figyelni a beteget, és a kezelést adott 

esetben hozzá kell igazítani vagy le kell állítani, ha problémák lépnek fel. 



 Használati útmutató 
8.4 Kijelzések / Kapcsológombok 8  

 

 17. oldal  
 

A kijelző elemek és 
gombok leírása 

 
 
 

 
 
 
 

  
(1) Lökésenergia A beállított lökésenergiát mutatja. Ha kezelés aktív, a szintjelzés az 

oszlopgrafikát kitölti. Az lökéshullám energiája a lökés leadása előtt és után 
egyaránt beállítható. A lökés energiája 60-185 mJ között 10 mJ-os lépésekben 
állítható. 

  
(2) Lökésszám Az előválasztott lökésszámot és a leadott lökéshullámok aktuális számát, 

valamint nem előválasztott lökésszámnál az összesen leadott lökésszámot 
mutatja. A számolás irányát (ebben az esetben növekvő) is mutatja.  
 
Választásakor a beviteli menü jelenik meg. 
 

 
 
Az előválasztás 100-as vagy 1000-es lépésekben történhet. 

  
(3) Reset Növekvő számlálásnál 0-t, csökkenő számlálási iránynál az előválasztott 

lökésszámot állítja vissza. 
  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 



 Használati útmutató 
8.4 Kijelzések / Kapcsológombok 8  

 

 18. oldal  
 

(4) Számlálási irány A billentyű megnyomása a leadott lökésszám számlálásának irányát (növekvő 
vagy csökkenő) rögzíti. 

  
(5) A kezelési 

információ 
Kiválasztása a kiválasztott kezelési programhoz tartozó kezelési információkat 
tartalmazó ablak nyílik meg. 

  
(6) Frekvencia Megjeleníti a beállított frekvenciát. 

Frekvenciatartomány: 1-22 Hz, a jobboldali szabályozóval állítható. A 
legnagyobb választható frekvencia függ a kiválasztott teljesítményszinttől. 

  
(7) Állapotjelző A kezelés aktuális állásáról jelenít meg információkat. Ha a kezelés nem aktív, 

akkor a "Kész" szöveg jelenik meg, folyamatban lévő kezelésnél az "Aktív" 
szöveg jelenik meg. 

  
(8) Állapotsáv Az aktuális program nevét jeleníti meg. 
  
(9) Mód Megjeleníti a kiválasztott üzemmódot. Választásakor megjelenik a kiválasztási 

menü. 
 

 
 
Üzemmódok:  Folyamatos, Burst 4 lökések, Burst 8 lökések, Burst 12 
lökések 

 



 Használati útmutató 
 
8.5 SD kártya 8  

 

 19. oldal  
 

 
SD-kártya Az SD-kártyára az egyéni beállításokat és az indikációs listát menti. 

 
   
Megjegyzés: Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor az ‘„SD-kártya nem található“ 

üzenet jelenik meg a "Kedvencek" és a "Memória" gombok lenyomásakor. 
Az "Indikációk" gomb nem jelenik meg. 
 
Az üzenetet a 18. fejezetben leírtak szerint kapcsolhatja ki. 

 
 



 Használati útmutató 
 
8.6 Javaslatok a kezeléshez 8  

 

 20. oldal  
 

 
 A "Terápia" menü segít kiválasztani Önnek a megfelelő terápiát. 
  
Terápia 

A   gomb aktiválása megnyitja az "Ajánlás a kezeléshez" menüt. 
 

 
 

  
Megjegyzés: Az "Ajánlás a kezeléshez" menüben kétféle módon lehet kiválasztani a kívánt 

kezelést: 
 - testtájak szerint  
 - listáról 

  
Kezelés kiválasztása  
testtájak szerint 

A testtáj kiválasztásához a kék körre kell kattintani. 
 

 
 

  
Testtáj kiválasztása A kívánt testtáj kiválasztása után (itt: könyök) 

megnyílik a könyöktájékra ajánlott kezelések ablaka. 
 

 
 

A kórkép kiválasztása közvetlenül a megfelelő sorban történik. 
 



 Használati útmutató 
 
8.6 Javaslatok a kezeléshez 8  

 

 21. oldal  
 

 
Választás  
lista alapján 

A  gomb aktiválása megnyitja az ajánlások listáját. 
 

 
 

  
Megjegyzés: Függetlenül attól, hogy a javallatok kiválasztása a testtájékokon vagy a listán 

keresztül történik, a terápiás képernyőhöz vezető programlépések analóg 
történnek és az alábbiakban csak egyszer mutatjuk be. 

  
A kórkép részletes 
tüneteinek  
kiválasztása 

A részletes kórképet közvetlenül a sorra kattintva választhatja ki (itt: akut) 
 

 
  
A kezelésre 
vonatkozó 
információk 

A kórkép részleteinek kiválasztása után újabb ablak nyílik meg, amely a 
részleteiben mutatja a terápiás és kezelési információkat. 
 

 
  
Kezelési 
program kiválasztása 

A  gomb aktiválása megnyitja a kezelési képernyőn a megfelelő 
programot.  



 Használati útmutató 
8,7 Kedvencek és memórialisták –  
      Programok előhívása, listák szerkesztése 8  

 

 22. oldal  
 

 
 Az előre megadott programok paramétereit egyénileg lehet módosítani és 

menteni. 
  
Program mentése és 
megjelölése 
 
 A  gomb aktiválása megnyitja a program nevének megadására 

szolgáló mezőt. 
 

 
 

A program nevét a billentyűzeten keresztül adjuk meg. 
A program megjelölésére 2 lehetőség van: 
 
1. Az utoljára bevitt program beviteli mezőben maradt nevének átvétele. 
2. Egyéni programnév megadása. Egyéni programnév megadásakor a 

bevitel a billentyűzeten történik. 
  
Megjegyzés: Ha egyéni programnevet ad meg, akkor először a felajánlott programnevet 

törölni kell. 
 



 Használati útmutató 
8,7 Kedvencek és memórialisták –  
      Programok előhívása, listák szerkesztése 8  
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Megjegyzés: A programokat el lehet menteni a kedvencek listájához vagy a 
memórialistába. Mindig 120 memóriahely áll rendelkezésre. 

  
Mentés a Kedvencek 
listájába / 
memórialistába 

 
 
Az (1) gomb megnyomásával a Kedvencek listája nyílik meg, és a program a 
kedvencek listájába automatikusan bekerül.  
A (2) gomb megnyomása memórialistát nyitja meg és a program a 
memórialistába kerül. 
 
Az"OK" gomb megnyomása bezárja a "Mentés" képernyőt, és a program a 
megfelelő listába kerül. 
 
A program mindig automatikusan a lista első szabad helyére lesz elmentve. 
 
A (3) gomb megnyomása megszakítja a mentési műveletet. 

  
Megjegyzés: Ha a "Mentés" gomb anélkül kerül megnyomásra, hogy egy programnevet 

megadnának, akkor a következő üzenet jelenik meg: 
 

 
 

Erősítse meg az üzenetet az "OK"-val, adja meg a program nevét, és 
ismételje meg a mentési folyamatot. 

 

1 

2 

3 
 



 Használati útmutató 
8,7 Kedvencek és memórialisták –  
      Programok előhívása, listák szerkesztése 8  
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 A Kedvencek listában az egyenként elmentett programok vannak felsorolva. 

 
Ezeket innen lehet 
 
1. a kezeléshez előhívni,  
2.  szerkeszteni (sorrend változtatása vagy törlés). 

 
  
Megjegyzés: A kedvencek / memória listák lehívása és szerkesztése azonos, így csak a 

Kedvencek listájának beolvasását és szerkesztését ismertetjük. 
  
A Kedvencek 
listájának 
kiválasztása 
 

A  gomb aktiválása megnyitja a Kedvencek listáját. 
 

  
Program előhívása A kívánt program kiválasztását közvetlenül a megfelelő sorban hajtjuk végre. 
  
A Kedvencek 
listájának 
szerkesztése 
 

 
 
Az (1) és (2) gombokkal lehet az egyes Kedvenc oldalakat megtekinteni. Az 
(1) gomb görget előre, míg a (2) gomb hátra.  
 
A (3) gomb megnyomásával nyitja meg a "Kedvencek szerkesztése" 
képernyőt. 

  
 

3 

2 

1 



 Használati útmutató 
8,7 Kedvencek és memórialisták –  
      Programok előhívása, listák szerkesztése 8  
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Kedvencek  
szerkesztése 

 
 
Az (1) gomb megnyomásával visszatérünk a programba. 
A (2) gomb felfele mozgatja a programot. 
A (3) gomb lefele mozgatja a programot. 
A (4) gomb törli a programot. 

  
Megjegyzés: A (4) gomb megnyomása egy biztonsági kérdést generál: 

 
"Tényleg akarod törölni a programot?" 
 
Az "igen" gomb választásával a program törlődik. 
A "nem" gombbal a törlési kérés elutasításra kerül. 

1 
2 

4 
3 



 Műszaki információk 9  
 

 26. oldal  
 

 
Alapkészülék 
Áramellátás 100-240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Biztosíték 2 x T3A15L, 250V 
Teljesítményfelvétel 250VA 
  
Védelmi osztály I  
Alkalmazási osztály BF 
  
Frekvenciatartomány: 1-22 Hz tartományban, 1 Hz-es lépésekben állítható 
 3 Burst mód van, 4, 8 vagy 12 lökéssel  
  
Lökésenergia-szintek 60-185 mJ (az applikátornál), 10 mJ lépésekben szabadon megválasztható 

22 Hz-nél legfeljebb 90 mJ 
16 Hz-nél legfeljebb 120 mJ 
10 Hz-nél legfeljebb 130 mJ 

  
Működési mód Időszakos használat max. 6000 löket / 15 perc szünet 
  
Pontosság ±20% 
  
Méretek 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Tömeg 2,7 kg 
  
Kézi egység 
Méretek 230 mm hosszú, 50 mm átmérőjű 
Tömeg 850 g 
  
Élettartam 2 000 000 lökés (legalább) 
  
Applikátorfejek 6/15/25 mm átmérővel / szerszám nélkül cserélhetők 
  
Teljes készülék 
Méretek 580 mm x 250 mm x 470 mm (teljes dobozával) 
  
Össztömeg 13 kg (dobozzal együtt) 
  
Üzemeltetési 
feltételek  

10-25° C, 20-80%-os relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül,  
700-1060 hPa nyomáson 

  
Szállítás -10 - +50° C, 10-90%-os relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül,  

700-1060 hPa nyomáson 
  
Tárolás  0-40° C, 10-90%-os relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül, 

700-1060 hPa nyomáson 
  
Megjegyzés: Tárolás és szállítás kizárólag az eredeti csomagolásban. 
  
 A műszaki változtatás joga fenntartva! 

 



 TisztításFertőtlenítés 10  
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 A tisztítási és karbantartási intézkedések megkezdése előtt a gép 

főkapcsolójának alapvetően mindig lekapcsolt állapotban kell lennie, és a 
hálózati dugasz nem lehet bedugva. 

  
Ház A házat alkoholmentes, hagyományos műanyagtisztítóval vagy enyhe 

szappanoldattal (pl. öblítőszer) kell megtisztítani. 
A fertőtlenítést alkoholmentes, hagyományos, műanyaghoz alkalmas 
gépfertőtlenítő anyaggal kell végrehajtani. 

  
Kijelző A kijelzőt alkoholmentes, hagyományos műanyagtisztítóval vagy enyhe 

szappanoldattal (pl. öblítőszer) kell megtisztítani. 
A fertőtlenítést alkoholmentes, hagyományos, műanyaghoz alkalmas 
gépfertőtlenítő anyaggal kell végrehajtani. 

  
Megjegyzés: Fontos, hogy feltétlenül ügyeljen rá, hogy a tisztítás során ne kerüljön 

nedvesség a rendszerbe.  
Kérjük, ne használjon oldószereket, kloridokat, polírozó szereket vagy spray-
ket. 

  
Megjegyzés: A készüléket kizárólag kifogástalan higiéniájú környezetben használja. 
  

Vigyázat! 
Síkosító anyag használata esetén az applikátorfejet szennyeződés ellen 
szilikon védőkupak ráhúzásával feltétlenül meg kell védeni. 
Ha védőkupak nélkül dolgozunk, akkor a kenőanyag bekerülhet az applikátorfej 
és a kézi egység belsejébe, ami maradandó szennyeződéshez és működési 
zavarhoz vezethet. 

  
Megjegyzés: Ebben az esetben a garancia érvényét veszti. 

 
 



 CE-jelölés 11  
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 A termék  
 

 
 
az 93/42/EGK orvostechnikai eszközökre vonatkozó EK irányelvnek 
megfelelően CE-jelölést visel.  
 
 

 
 
 



 Szállítás terjedelme 
Tartozékok 12  

 

 29. oldal  
 

 
Szállítás terjedelme  
Tételszám  
5411xxx 1     Vezérlőegység enPuls Version 2.0  
5412xxx 1    Teljes kézi egység 
93133521 1     6 mm-es applikátorfej  
93133511 1   15 mm-es applikátorfejek  
93133501 1   25 mm-es applikátorfej  
50500017 10 szilikon védőkupak 
50500018 1   enPuls Síkosító 
94130410 1   Lábkapcsoló 
63230311 1   Tartó a kézi egységhez 
118 1   Hálózati csatlakozókábel 
10101519 1   Használati útmutató 
63061010 1   Vizsgálósablon 
87053010 1   Szállítódoboz 
65800410 2   Érintőceruza 

 
Tartozékok  
Tételszám  
5412xxx Teljes kézi egység 
63230311 Kéziegység-tartó 
93133521 Applikátorfej,   6 mm 
93133511 Applikátorfej, 15 mm 
93133501 Applikátorfej, 25 mm 
50500017 Szilikon védőkupak 
50500018 enPuls síkosító 
94130410 Lábkapcsoló 
118 Hálózati csatlakozókábel 
65800410 Érintőceruza 
87053010 Szállítódoboz habosított belsővel 

 
 



 Lehetséges készülékkombinációk 13  
 

 30. oldal  
 

 
 Az enPuls Version 2.0-höz a gyártó nem biztosít ezzel kombinálható 

készülékeket.  
 
Aki ezekkel az előírásokkal ellentétben kapcsol össze berendezéseket és ezzel 
orvosi rendszert működtet, azt a saját felelősségére teszi.  
 

 



 
 Biztonság és karbantartás 

 
15.1 Biztonság 14  

 

 31. oldal  
 

 
 Az enPuls Version 2.0 a DIN EN 60601-1 biztonsági előírásai szerint készült.  

 
A Zimmer MedizinSysteme GmbH gyártóként csak akkor tekinti magát 
felelősnek a készülék megbízhatóságát illetően, ha 
 
• a készülék előírás szerinti, védőföldelő érintkezővel ellátott aljzatról 

működik, és az elektromos szerelés megfelel a DIN VDE 0100 710-es 
részének előírásainak, 

• a készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtetik, 
• a bővítéseket és újrabeállításokat vagy változtatásokat kizárólag a Zimmer 

MedizinSysteme GmbH által meghatalmazott személyek végzik el, 
• a felhasználó a készülék és a kézi egység használata előtt meg van 

győződve a működési megbízhatóságról, azok megfelelő állapotáról és 
mechanikai sértetlenségéről 

• a készüléket csak megfelelően képzett szakemberek működtetik, 
• a készüléket nem robbanásveszélyes területeken és/vagy égést elősegítő 

légkörben üzemeltetik, 
• folyadékok készülékbe jutása esetén a készüléket azonnal leválasztják a 

hálózati feszültségről. 
 

A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, melyeket az üzemeltető javítani 
tudna. 
 



 
 Biztonság és karbantartás 

 
15.2 Karbantartás 14  

 

 32. oldal  
 

 A tisztítási és karbantartási intézkedések megkezdése előtt a gép 
főkapcsolójának alapvetően mindig lekapcsolt állapotban kell lennie, és a 
hálózati dugasz nem lehet bedugva. 
 

  
Az ütközőkúp 
vizsgálata 

Az applikátorfejeken a használat során a hátsó ütközőkúp 
deformálódik/megrövidül. Amennyiben ez kismértékű, az nem befolyásolja a 
működést. 
 
Az ütközőkúp nagyobb deformációja vagy erősebb rövidülése esetén az 
applikátorfejet ki kell cserélni. 
 
az applikátorfej rendben létének ellenőrzéséhez a készüléket 
vizsgálósablonnal szállítják, amelynek segítségével a kopási határ elérése 
vizsgálható. 
 
A vizsgálatot a használat gyakoriságától függően havonta legalább egyszer el 
kell végezni. 
 
Ehhez az applikátorfejet ki kell venni, és a mellékelt vizsgálósablonnal meg 
kell mérni. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Légrés   Applikátor rendben van  

Vizsgálósablon 

Vizsgálósablon 

Sablon érintkezik vagy légrés a csúcsnál   Kopási határ elérve  



 Működési teszt 15  
 

 33. oldal  
 

 
 Az enPuls Version 2.0 bekapcsolás után egy minden komponensre kiterjedő 

öntesztet végez.  
 
Ha hiba lép fel, hibaüzenet jelenik meg. 
 
Ezen kívül egy kiterjesztett funkcióvizsgálatot az alábbiak szerint is elvégezhet. 
 

 Ezt a vizsgálatot havonta, vagy akkor, ha az eszköz megfelelő működéséhez 
kétség fér, meg kell ismételni. 
 

Megjegyzés: A működési teszt végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a kézi egység és a 
lábkapcsoló a készülékhez helyesen van csatlakoztatva. Győződjön meg arról, 
hogy a hálózati csatlakozókábel megfelelően csatlakozik a készülékhez, és a 
hálózati kapcsolat megvan. 

  
Működési teszt A készülék bekapcsolása 

 
Nyomja meg röviden a lábpedált - a ventillátor és a lökéshullám-generátor 
azonnal elindul, ekkor a lökéshullám-generátornak a kijelzőn leolvasható 
frekvenciával (alapértelmezett értékként 5 Hz) kell működnie. 

  
Megjegyzés: A működési teszt befejezése után az enPuls Version 2.0-t kapcsolja ki. 

 
Amennyiben ezt követően kezelést végeznek, akkor állítsa be a kívánt kezelési 
paramétereket, és folytassa az eljárást a 9. fejezetben ismertetetteknek 
megfelelően. 

 
 



 Biztonságtechnikai ellenőrzés 
Méréstechnikai ellenőrzés 16  

 

 34. oldal  
 

 
 Az enPuls Version 2.0 készülékhez Németországban nem szükséges sem 

biztonságtechnikai ellenőrzés (STK), sem méréstechnikai ellenőrzés (MTK). 
 
Németországban többek között az MPBetreibV (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung - Orvosi termékek üzemeltetői rendelete), illetőleg a BGV 
A 3 (BG-Vorschrift: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel - Szakmai 
egyesületi előírás: Elektromos berendezések és üzemeltetési eszközök) 
aktuális előírásai érvényesek. 

  
Megjegyzés: Ezek a követelmények a készülék németországi üzemeltetésére vonatkoznak. 

Megjegyzés: Adott esetben ld. az Ön országának eltérő nemzeti előírásait. 
 
 
 



 Hibaüzenetek 
Hibaelhárítás 
Hulladékkezelés 17  

 

 35. oldal  
 

A kézi egység  
üzemzavara 

Az állapotsávban a "Kész" üzenet jelenik meg, és a lábkapcsoló megnyomása 
ellenére sem ad le lökéshullámot. 

 
 

1. lehetséges ok 
Kézi egység / lábkapcsoló nincs megfelelően csatlakoztatva vagy sérült. 
Az 1. ok hibaelhárítása  
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló és a kézi egység megfelelően csatlakoznak. A 
csatlakozó dugót teljesen be kell nyomni. 
Ellenőrizze a lábkapcsoló kábelének sérüléseit vagy töréseit. 
Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló kapcsolókúpja mozgatható-e vagy megakadt. 
 
2. lehetséges ok 
A program beállításai nem megfelelőek. 
2. ok hibaelhárítása  
Ellenőrizze, hogy a lökés energiája be van-e állítva. 

  
A kézi egység  
működési zavara 

A lökéshullámok szabálytalan leadása / a kézi egység túlzott felmelegedése 
 
1. lehetséges ok 
Applikátorfej kopása / a kopás miatti nehéz működés 
Az 1. ok hibaelhárítása 
Az applikátorfejek kopóalkatrészek és bizonyos lökésszám után ki kell azokat 
cserélni. A kopási törmelékek eltávolítása: 
Az applikátorfejet vegye ki a kézi egységből, és a hátsó kupolát alaposan 
tisztítsa meg. Ezután a kézi egységet az applikátorfej nélkül, nyílásával lefelé 
tartva és 2 vagy 5 Hz frekvencián, a legalacsonyabb energiaszinten váltson ki 
néhány (legfeljebb 10) lökést. Ezután helyezze vissza az applikátorfejet. 
Ha a hiba még mindig fennáll, akkor az applikátorfejet ki kell cserélni. 
 
2. lehetséges ok 
A lökéshullám-generátor kopása 
2. ok hibaelhárítása 
A lökéshullám-generátor kopóalkatrész, és kétmillió lökés után cserélni kell. 
Az összes lökésszámot ellenőrizze a készülék konfigurációs menüjében.  
Amennyiben az összes lökésszám elérte vagy meghaladta a kétmilliót, akkor a 
lökéshullám-generátort ki kell cserélni. 
A lökéshullám-generátor cseréjéhez forduljon az illetékes képviselőhöz, vagy a 
központhoz Neu-Ulmban. 

Az applikátor  
nem található. 

Az állapotsávban "Nincs applikátor” üzenet jelenik meg. 
 



 Hibaüzenetek 
Hibaelhárítás 
Hulladékkezelés 17  

 

 36. oldal  
 

 
 
1. lehetséges ok  
Kézi egység nincs, vagy nem megfelelően van csatlakoztatva. 
Hibaelhárítás 
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a kézi egység. A csatlakozó dugót 
teljesen be kell nyomni. 

  
A készülék  
működési hibája 

A főkapcsolóra nem reagál / kijelző sötét marad 
 
1. lehetséges ok 
Hálózati kapcsolat 
2. ok hibaelhárítása 
Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a 
konnektorba, és a készülék csatlakozó szilárdan be van dugva a készülék 
aljzatába. 
Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel sérüléseit. 
Ellenőrizze a hálózati áramot és a csatlakozó dugaljat. 
 
2. lehetséges ok 
Biztosíték 
2. ok hibaelhárítása 
A készülék bemenő hálózati csatlakozóaljzata felett finombiztosítékok 
találhatók, amelyek elektromos probléma esetén leválasztják a hálózati 
feszültséget. Nyissa ki a fedelet, és ellenőrizze a biztosítékokat. Adott esetben 
a hibás biztosítékokat cserélje ki. 

  

 
A biztosítékot csak pontosan azonos jelölésű, vagy azzal egyenértékű 
biztosítékra cserélje. Ezt megelőzően ellenőrizze a komplett áramellátást 
lehetséges hibák szempontjából. 
 
Ha a hiba ismét jelentkezik, feltétlenül tájékoztassa a szervizt / 
ügyfélszolgálatot. 

 



 Hibaüzenetek 
Hibaelhárítás 
Hulladékkezelés 17  
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Hibaüzenet: SD-
kártya 
 

 

Ha az SD-kártya nincs behelyezve, akkor az ‘„SD-kártya nem található“ üzenet 
jelenik meg a "Kedvencek" és a "Memória" gombok lenyomásakor. 
 

 
 

Helyezze be a kártyát, és hagyja jóvá az "OK" gombbal. 
 

Túlmelegedési  
figyelmeztető üzenet 

Amennyiben a kézi egység hőmérséklete egy kritikus határt ér el, akkor egy 
hűtési fázis kezdődik, és egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ilyenkor már 
lökésleadás nem lehetséges. 
 

 
 

Miután tudomásul vette az üzenetet az "OK" gombbal, a terápiás képernyő 
jelenik meg az állapotsávban arról szóló tájékoztatással, hogy a kézi egység az 
üzemi hőmérsékletet mikor éri el. 
 

  
 Más működési hibánál kérjük, kapcsolja ki a késszüléket és 5 másodperc 

várakozási idő után kapcsolja be ismét. Ha a hiba még mindig fennáll, akkor 
tájékoztassa a vevőszolgálatot a Neu-Ulm-ban lévő központon keresztül. 

  
Központ Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Hulladékkezelés A készüléket csak eredeti csomagolásban lehet visszaküldeni a gyárba. Az 

ártalmatlanítás csak Neu-Ulmban lévő üzemen keresztül történhet. 
 
Más (európai) országban az ártalmatlanítást a Zimmer MedizinSysteme által 
megbízott kereskedők veszik át. 
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Az olyan orvosi elektromos készülékekre, mint pl. az enPuls Version 2.0, az EMC-re (elektromágneses összeférhetőség) 
vonatkozóan speciális óvintézkedések vonatkoznak, és ezeket a használati utasításban, ill. a terméket kísérő 
dokumentumokban található EMC-útmutatások szerint kell telepíteni és üzembe helyezni. 
 
A hordozható és mobil nagyfrekvenciás kommunikációs berendezések (pl. mobiltelefonok) befolyásolhatják az orvosi 
elektromos készülékeket. 
 
Az enPuls Version 2.0 készüléket csak a szállítás terjedelmének listájában megadott eredeti hálózati csatlakozókábellel 
szabad üzemeltetni. Más alkatrészekkel történő működtetés esetén fokozódhat a zavarkibocsátás, illetve csökkenhet a 
zavartűrés mértéke. 
 
Irányelvek és a gyártó nyilatkozata - Elektromágneses zavarkibocsátás 

Az enPuls Version 2.0 készülék az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való üzemeltetésre 
készült. Az ügyfélnek vagy az enPuls Version 2.0 kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben 
üzemeltessék 

A zavarkibocsátás mérése Megfelelés Elektromágneses környezet - Irányelv 

NF-kibocsátás CISPR 11 szerint 1. csoport Az enPuls Version 2.0 készülék 
nagyfrekvenciás energiát kizárólag belső 
működéséhez használ. Ezért a 
nagyfrekvenciás kibocsátás nagyon csekély 
és nem valószínű, hogy zavarja a 
szomszédos elektromos készülékeket. 

NF-kibocsátás CISPR 11 szerint A osztály Az enPuls Version 2.0 minden intézményben - 
beleértve a lakóterületen találhatókat is - és 
olyan intézményekben történő használatra 
alkalmas, amelyek közvetlenül a nyilvános 
ellátóhálózatra vannak csatlakoztatva, amely 
lakócélú épületeket is ellát. 

Felharmonikus-kibocsátás IEC 61000-3-2 
szerint 

A osztály 

Feszültségingadozás és villogás az IEC 
61000-3-3 szabvány szerint 

Megfelel 

 
A készüléket nem szabad közvetlenül más készülék mellé vagy azokra helyezve használni. Amennyiben a készüléket 
tornyozott elrendezésű más készülékekkel vagy ezek közvetlen közelében kell használni, akkor figyelni kell, hogy ebben a 
környezetben rendeltetésszerűen működik-e. 
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Irányelvek és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés 

Az enPuls Version 2.0 készülék egy az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való üzemeltetésre 
készült. Az ügyfélnek vagy az enPuls Version 2.0 készülék kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen 
környezetben üzemeltessék. 

Zavartűrési 
mérések 

IEC 60601 - vizsgálati 
jelszint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - 
Irányelvek 

Statikus 
elektromos kisülés 
(ESD) IEC 61000-
4-2 szerint 

±6 kV érintkező kisülés 
 
±8 kV légkisülés 

± 6 kV érintkező kisülés 
 
± 8 kV légkisülés 

A padló legyen fából vagy betonból, 
vagy legyen kerámia járólapokkal 
borított. Ha a padlót szintetikus anyag 
borítja, a relatív páratartalomnak 
legalább 30%-osnak kell lennie. 

A gyors tranziens 
elektromos 
zavarok/lökések 
IEC 61000-4-4 
szerint 

±2 kV hálózati kábelek 
 
±1 kV bemeneti és kimeneti 
vezetékek 

± 2 kV hálózati kábelek 
 
Nem alkalmazható bemeneti 
és kimeneti vezetékekhez 

A hálózati feszültség minőségének 
egy tipikus üzleti vagy kórházi 
környezetnek kell megfelelnie. 

Túlfeszültségek 
(lökések) IEC 
6100-4-5 
szabvány szerint 

±1 kV ellenütemű feszültség 
 
±2 kV együtemű feszültség 

± 1 kV ellenütemű feszültség 
 
± 2 kV együtemű feszültség 

A hálózati feszültség minőségének 
egy tipikus üzleti vagy kórházi 
környezetnek kell megfelelnie. 

Feszültségesések, 
tápfeszültség 
rövid távú 
megszakításai és 
ingadozásai IEC 
61000-4-11 
szerint 

<5% UT 
(> 95% UT letörése 0,5 
ciklusra) 
 
40% UT 
(60% UT letörése 5 ciklusra) 
 
70% UT 
(30% UT letörése 25 ciklusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

<5% UT 
(>95% UT letörése 0,5 
ciklusra) 
 
40% UT 
(60% UT letörése 5 ciklusra) 
 
70% UT 
(30% UT letörése 25 ciklusra) 
 
<5% UT 
(>95% UT letörése 5 
másodpercre) 

A hálózati feszültség minőségének 
egy tipikus üzleti vagy kórházi 
környezetének kell megfelelnie. Ha az 
enPuls Version 2.0 folyamatos 
működésére az energiaellátás 
megszakadása esetén is szükség 
van, akkor ajánlott az enPuls Version 
2.0 berendezést szünetmentes 
tápegységről vagy akkumulátorról 
üzemeltesse. 

Mágneses mező a 
tápellátás 
frekvenciáján 
(50/60 Hz) az IEC 
61000-4-8 szerint 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvencia mágneses 
mezőinek egy tipikus üzleti vagy 
kórházi környezet értékének kell 
megfelelnie. 

Megjegyzés: Az UT a tesztérték alkalmazása előtti váltakozó áramú hálózati feszültség. 
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Az enPuls Version 2.0 lényeges teljesítményjellemzői: lökéshullámok zavarmentes leadása, valamennyi funkció 
zavarmentes kezelése. Szünetmentes üzemelés rendeltetésszerű alkalmazás esetén nem szükséges. 
 
Irányelvek és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés 

Az enPuls Version 2.0 készülék egy az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való üzemeltetésre 
készült. Az ügyfélnek vagy az enPulsVersion 2.0 készülék kezelőjének biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen 
környezetben üzemeltessék. 

Zavartűrési tesztek IEC 60601 
vizsgálati jelszint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - Irányelvek 

Vezetett RF zavarok 
az IEC 61000-4-6 
szabvány szerint 
 
Vezetett NF zavarok 
az IEC 61000-4-3 
szabvány szerint 

3 Vhatásos érték 
150 kHz - 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

3 Vhatásos érték 
150 khz - 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz 

Hordozható és mobil rádióberendezéseket nem 
szabad az enPuls Version 2.0 készüléktől, 
beleértve a vezetékeket is, annál az ajánlott 
védelmi távolságnál kisebb távolságban 
használni, amely kiszámítása az 
adófrekvenciához megfelelő egyenlet alapján 
történik. 
 
Javasolt biztonsági távolság: 
 
d = 1,2 √P 
 
d = 0,35 √P 80-800 MHz között 
 
d= 2,33 √P 800 MHz és 2,5 GHz között 
 
Ahol P a jeladó gyártója által megadott, 
Wattban (W) mért névleges teljesítmény, és d 
az ajánlott biztonsági távolság méterben (m). 
 
A stacionárius rádióadók térerősségének egy 
helyia vizsgálata szerint minden 
frekvenciánál alacsonyabbnak kell lennie a 
megfelelési szintnélb. 
 
Az alábbi jelöléssel ellátott berendezések 
környezetében zavarok léphetnek fel: 
 

 

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz között a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS: ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses jelek terjedését befolyásolja 
az építmények, a tárgyak és az emberek okozta elnyelés és visszaverődés. 
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a A telepített adók, úgy mint a rádiótelefonok bázisálllomásai és a mobil földi rádiók, amatőr rádióadók, AM és FM 
rádió- és televízióadók térerejét elméletben nem lehet előre pontosan meghatározni. A telepített adók elektromágneses 
környezetének meghatározásához a terület elektromágneses jelenségeire vonatkozó felmérést kell készíteni. Ha a mért 
térerősség az enPuls Version 2.0 készülék használatának helyén túllépi a fenti megfelelési szintet, akkor az enPuls Version 
2.0 készüléket meg kell figyelni a rendeltetésszerű működés igazolására. Ha szokatlan teljesítményjellemzők figyelhetők 
meg, akkor kiegészítő intézkedések lehetnek szükségesek, pl. az enPuls Version 2.0 készülék újratájolása vagy 
áthelyezése. 
 
b  A 150 kHz-től 80 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban a térerősségnek kisebbnek kell lennie 3 V/m-nél. 

Ajánlott védelmi távolságok hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések és az enPuls 
2.0 verziójú készülék között.  

Az enPuls Version 2.0 készülék olyan elektromágneses környezetben történő üzemelésre való, amelyben a nagyfrekvenciás 
zavaró jellemzők ellenőrzöttek. Az ügyfél vagy az enPuls Version 2.0 kezelője úgy segíthet az elektromágneses zavarok 
elkerülésében, hogy betartja a hordozható és mobil nagyfrekvenciás telekommunikációs berendezések (adóállomások) és 
az enPlus Version 2.0 készülék közötti – a kommunikációs berendezés kimenő teljesítményétől függően, az alábbiakban 
megadott - minimális távolságot. 

 
Az adó névleges teljesítménye 

W 
Az adó frekvenciájától függő biztonsági távolság 

m 

150 kHz és 80 MHz között 
d = 1,2 √P 

80 és 800 MHz között 
d = 0,35 √P 

800 MHz és 2,5 GHz között 
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 

Olyan adók esetén, amelyek maximális névleges teljesítménye a fenti táblázatban nincsen megadva, a méterben (m) mért javasolt d 
biztonsági távolságot a megfelelő oszlopban található egyenlet használatával lehet kideríteni, ahol P az adó gyártója által 
megadott maximális névleges teljesítmény wattban (W). 
1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz között a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 
2. MEGJEGYZÉS: ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses jelek terjedését befolyásolja az 
építmények, a tárgyak és az emberek okozta elnyelés és visszaverődés. 
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