
Gebruiksaanwijzing

enPuls
Version 2.0

NL





 Afbeeldingen 
 
Voorzijde van apparaat   
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Selectie- en 
bedieningselementen 
 
 

1 Besturingsapparaat 
2 Instelknop voor pulsenergie 
3 Display 
4 Instelknop voor frequentie 
5 Opening voor SD-kaart 

  
Handstuk 6 Handstuk met applicatorkop 25 mm 

7 Ventilatieopeningen voor 
8 Ventilatieopeningen met ventilator achter 

  
Voetschakelaar 9 voetschakelaar 
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Schakelaar / 
aansluitbussen 
 

10 Netvoedingsschakelaar 
11 Netvoedingszekering 
12 Bus voor netvoedingskabel 
13 Bus voor voetschakelaar 
14 Bus voor handstuk 
15 Serie-/typeplaatje 
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Weergaven / display   

 

   
 

Afb. 3 

  
 
 
 
Displayweergaven/ 
therapiescherm 

16 Knoppen op het scherm 
17 Statusregel 
18 Navigatiebalk 
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Navigatiebalk 
Functiebeschrijvingen 
 

(A) Terug Hiermee gaat u een stap terug 
(B) Therapie Hiermee gaat u naar het therapiescherm 
(C) Protocollen Hiermee gaat u naar de protocollen 
(D) Programma's Hiermee gaat u naar de programmalijst 
(E) Favorieten Hiermee gaat u naar het gedeelte Favorieten 

 (F) Verder bladeren Hiermee gaat u een pagina verder 
 (G) Terug bladeren Hiermee gaat u een pagina terug 
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Applicatorkoppen en accessoires   

 

   
 

 
Afb. 5 
 

 
 

 
 
 
Applicatorkoppen 19 Applicatorkop 25 mm 

20 Applicatorkop 15 mm 
21 Applicatorkop 6 mm 

  
Accessoires 22 Siliconenbeschermkap 
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In de gebruikshandleiding is dit een symbool voor gevaar. 
 

  

Let op! 
In de gebruikshandleiding vraagt dit symbool om  
op te letten voor mogelijke materiële schade. 

  

 

 
Aansluitbus handstuk 

  

 

 
Aansluitbus voetschakelaar 
 

  

 

 
Gebruiksaanwijzing 

  

 

 
Neem de gebruiksaanwijzing in acht 
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Fabrikant 
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Geldig voor het apparaat enPuls Version 2.0 (NG).  
 
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het apparaat. De 
handleiding moet bij het apparaat worden bewaard om altijd beschikbaar te zijn 
voor degenen die het apparaat moeten bedienen.  
 
Datum van informatie: November 2017 
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Indicaties • Radiale en ulnaire epicondylitis 
• Tendinitis calcarea/schouderproblemen 
• Toestand na stomp spierletsel 
• Chronisch patellapeessyndroom 
• Jumper's knee 
• Chronische tendopathie van de achillespees 
• Fasciitis plantaris 
• Hielspoor 
• Myosfasciale triggerpointbehandeling, bijv. in de nek 
• Myosfasciale triggerpointbehandeling, bijv. op de rug bij musculaire rugpijn 
• Bursitis trochanterica 
• Periostitis/shin splint (toestand na overbelasting) 

  
Contra-indicaties • Vasculaire aandoeningen in of nabij het behandelgebied 

• Open wonden in of nabij het behandelgebied 
• Lokale infecties in het behandelgebied 
• Toepassing nabij maligne/benigne tumoren 
• Toepassing direct op kraakbeenvlakken of nabij de kleine 

facetgewrichten in de wervelkolom 
• Toepassing direct op geïmplanteerde elektronische apparaten, bijv. 

pacemakers, analgeticapompen, enz. 
• In bereiken waar mechanische energie in de vorm van trillingen tot 

weefselbeschadigingen leidt, bijv. bij metalen voorzieningen  
• Na een fractuur, bij gescheurde spiervezels of gescheurde spieren 
 
In het algemeen worden behandelingen afgeraden 
• bij bloedstollingsstoornissen of behandelingen die van invloed zijn op 

bloedstolling  
• bij zwangerschap  
• bij aandoeningen met een stoornis van de vasomotoriek in het 

behandelgebied 
• via ruimten die met lucht gevuld zijn, bijv. een behandeling van de 

borstwervels, enz. 
• bij algemene pijnsyndromen, bijv. fibromyalgie 
• bij kinderen, vooral nabij de epifysairschijven 
 
Voorzichtigheid is geboden bij personen 
• die sensibiliteitsstoornissen vertonen 
• die heftige vegetatieve stoornissen vertonen 
• die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol 
omdat hoge belasting van de bloedsomloop en verkeerde reacties op de 
behandeling niet uitgesloten kunnen worden. 
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Bijwerkingen De behandelingen met enPuls Version 2.0 kunnen soms irritatie, petechiën, 
hematomen, zwellingen of pijn tot gevolg hebben. 
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 Voordat het apparaat bij de patiënt wordt gebruikt, moet de gebruiker zich 
vertrouwd hebben gemaakt met de gebruiksaanwijzing en de specifieke 
behandelmethoden, alsook de indicaties/contra-indicaties, de waarschuwingen 
en de gebruiksinstructies. Verder moeten andere informatiebronnen met 
betrekking tot de therapie in acht worden genomen. 

  

Let op! 
Voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld, moet worden gecontroleerd of het 
voorgeschreven geaarde stopcontact wordt gebruikt (elektrische installatie 
volgens DIN VDE 0100 deel 710). Het apparaat mag daarbij uitsluitend worden 
aangesloten met de bijgeleverde netvoedingskabel. De netvoedingskabel moet 
worden beschermd tegen mechanische belasting. 

  

Let op! 
Gebruik van dit apparaat in de nabijheid van sterke elektromagnetische velden 
(zoals tomografen, röntgen- of diathermische apparatuur) kan de functionaliteit 
van het apparaat verstoren. Neem een veiligheidsafstand van enkele meters in 
acht. 

  
 De enPuls Version 2.0 is niet geschikt voor gebruik in zones met een 

explosieve, brandbare of verbranding bevorderende atmosfeer. 
  
 Bij gebruik moet het apparaat zo worden geplaatst, dat de centrale 

stroomvoorziening van het apparaat direct te bereiken is, zodat het op ieder 
moment van de netvoeding gescheiden kan worden.  

  
 Om gevaar voor een elektrische schok te vermijden, moet de 

netvoedingsstekker van het apparaat vóór alle onderhouds- en 
reinigingswerkzaamheden uit het stopcontact worden getrokken. 

  
 Inspecteer het apparaat voordat u het gebruikt. In geval van beschadigingen 

mag het niet worden gebruikt. 
  

Let op! 
Er mogen uitsluitend accessoires van Zimmer MedizinSysteme GmbH worden 
gebruikt. 

  

Let op! 
Het handstuk van het apparaat is niet bedoeld voor langdurig gebruik. Na max. 
6000 pulsen moet een behandelpauze van 15 minuten worden ingelast.  
 

  

Let op! 
Haal de enPuls Version 2.0 uit de transportkoffer voordat u het systeem in 
bedrijf stelt.. Het systeem is niet bedoeld voor gebruik vanuit de koffer. 
Zorg dat de enPuls Version 2.0 op een stabiele ondergrond staat. 

  

Let op! 
Om warmtestuwing in het handstuk te vermijden, moet er altijd voor worden 
gezorgd dat de ventilatieopeningen aan de boven- en vooral de onderkant van 
het handstuk niet door de vasthoudende hand of op een andere wijze worden 
geblokkeerd. 
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De maximale behandeltijd is in uitzonderingsgevallen beperkt tot vier minuten 
met een daaropvolgende pauze van minstens 15 minuten.  
Als de behandeltijd wordt overschreden, kan de temperatuur van het handstuk 
te hoog oplopen.  

  

 

Behandelinstructies over de plaats, duur en intensiteit van behandeling 
vereisen medische kennis en mogen alleen door erkende artsen, therapeuten 
en medische professionals worden gegeven. Deze instructies dienen absoluut 
te worden gevolgd. 

  

 

Tijdens de therapie mag de patiënt niet zonder toezicht worden achtergelaten. 

  

 

Personen die gelijktijdig een behandeling ondergaan waarbij de bloedstolling 
afneemt en/of verandert of wordt vertraagd (bijv. acetylsalicylzuur), moeten hun 
therapeut raadplegen over een eventuele schorsing van deze therapie, omdat 
er bij het gebruik van radiale schokgolven bij deze patiënten hevigere of 
makkelijker interne bloedingen en blauwe plekken kunnen ontstaan. 

  

 

Schokgolven worden in ruimten met lucht sterk verstrooid en zorgen voor 
reflecties die negatieve uitwerkingen kunnen hebben.  
Voer daarom geen directe behandelingen uit op longen (intercostale ruimten)  
en de maag-darmstreek. 

  

 

Inzet in natte gebieden is niet toegestaan; als dit wordt genegeerd, kan ernstig 
letsel ontstaan en kan zowel de patiënt als de gebruiker in gevaar komen. 
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Wat is de enPuls 
Version 2.0? 

Een hypermodern, innovatief apparaat voor schokgolftherapie. 
  
Schokgolftherapie Radiale, ballistische schokgolftherapie is een proces met vele 

toepassingsmogelijkheden. Van oppervlakkige orthopedische problemen tot 
myofasciale triggerpointbehandeling. 

  
Wat doet de  
enPuls Version 2.0? 

Het apparaat genereert schokgolven door middel van een ergonomisch 
handstuk en geeft de schokgolven af via speciale applicators. 
Met de enPuls Version 2.0 kan tot maximaal ca. 35 mm in het menselijk 
weefsel worden binnengedrongen. 

  
Hoe worden de 
schokgolven 
gegenereerd door de  
enPuls Version 2.0? 

In het achterste uiteinde van het handstuk wordt via een spoel een 
elektromagnetisch veld opgewekt.  
Door dat veld wordt een projectiel versneld dat aan de voorkant van het 
handstuk tegen de applicatorkop stoot en zo schokgolven genereert die zich 
radiaal door het weefsel verspreiden. 

  
Wat zijn de voordelen 
van de enPuls Version 
2.0? 

Dankzij de innovatieve techniek is een compacte bouw zonder compressor 
verkregen. 
Het moderne, overzichtelijke kleurendisplay met weergave van alle relevante 
parameters voor de therapie, de moderne touchbediening zorgen voor 
gemak en motivatie bij de behandeling. 
Individuele instellingen voor de programmastart en een heldere, eenvoudige 
menustructuur bieden de gebruiker optimaal comfort. 
 
Met de gevarieerde, traploos instelbare frequenties en verschillende 
applicators kan de therapie aan de toestand van de patiënt worden 
aangepast. 
 
Door de compacte vormgeving is het apparaat in de praktijk ruimtebesparend 
en zeer geschikt voor inzet bij huisvisites. 

  
Beoogd gebruik De enPuls Version 2.0 is een therapiesysteem voor elektromagnetische 

generatie en toepassing van radiale schokgolven in de orthopedie en 
fysiotherapie. 

  
Opmerking: Het gebruik van dit apparaat is voorbehouden aan medische vakkringen 

(bijv. artsen, therapeuten, ondersteunende medische professionals). 
 
De enPuls Version 2.0 is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor de 
behandeling van oppervlakkige orthopedische problemen bij mensen en 
dieren. 
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Opmerking: Haal de enPuls Version 2.0 uit de transportkoffer voordat u het systeem in 
bedrijf stelt. Het systeem is niet bedoeld voor gebruik vanuit de koffer. 
Zorg dat de enPuls Version 2.0 op een stabiele ondergrond staat. 

  
Opmerking: 
 

Zorg dat de netvoedingsschakelaar op het apparaat op “0“ staat. 
  
Netvoedingskabel 
aansluiten 

Sluit de netvoedingskabel aan op de daartoe bestemde bus (12) op het 
apparaat en verbind de kabel met de netvoeding. 

  
Opmerking: het apparaat mag alleen worden aangesloten op geaarde stopcontacten. 
  
Handstuk aansluiten Sluit het handstuk aan op de daarvoor bestemde bus (14) en leg het handstuk 

neer. 
  
Opmerking: Zorg dat er een applicatorkop in het handstuk is geplaatst en dat deze correct 

en volledig erin is geschroefd. 
  
Voetschakelaar 
aansluiten 

Sluit de voetschakelaar aan op de daarvoor bestemde bus (13) en plaats deze 
op de grond. 

  
Apparaat 
inschakelen 

Schakel het apparaat in met de tuimelschakelaar (10). 
  
Apparaat 
uitschakelen 

Schakel het apparaat uit met de tuimelschakelaar (10).  
Als u het apparaat volledig (alle polen) van de netvoeding wilt loskoppelen, 
trekt u de netvoedingskabel eruit. 

  
Let op! Alle kabels moeten worden beschermd tegen beknelling of andere 

mechanische beschadigingen. 
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Opmerking: Wijzigingen in de basisinstellingen zijn alleen mogelijk vanaf het startscherm. 

 
  
Startscherm Nadat u het apparaat hebt aangezet en een zelftest is uitgevoerd, wordt het 

startscherm weergegeven. 
 

 
 
 
 

Opmerking: Na een druk op de knop 'Therapie' (1) gaat u direct naar het therapiescherm. 
  
Configuratiemenu 
 

In het configuratiemenu kunnen fabrieksinstellingen worden gewijzigd en 
individueel worden aangepast. 

  
Configuratie kiezen Druk op de knop 'Configuratie' (2) om het beeldscherm 'Configuratie' te 

openen. 
  

 
 

  
 
 
 
De instelmogelijkheden worden hieronder beschreven. 
In de fabriek zijn de basisinstellingen voorgeprogrammeerd die op het scherm 
worden weergegeven. 

1 2 

3 
8 

4 

5 6 7 

2 
1 

10 
11 

9 
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(1) Startinstellingen 

 
Individuele selectiemogelijkheden van de startinstellingen. 
De keuze wordt direct op de betreffende regel gemaakt. 

 

  
(2) Taal Keuze van de taal.  

De keuze wordt direct op de betreffende regel gemaakt. 
  
(3) Welkom tekst Druk op het veld 'Welkom tekst' om een venster met lettertoetsen te openen 

waarin u een individuele welkomsttekst kunt invoeren.  
Druk op de knop 'OK' om de ingevoerde tekst op te slaan. 
Druk op de knop 'X' om terug te gaan naar het configuratiemenu. 

  
(4) OK Druk op deze knop om terug te gaan naar het startscherm. 
  
(5) Versie Druk op de knop 'Versie' om een venster met informatie over de huidige 

softwareversie te openen. 
  
(6) Load default Druk op de knop 'Load default' om de standaardinstellingen van de fabriek te 

herstellen. 
  
(7) Kleurenschema Druk op deze knop om twee scherminstellingen af te wisselen. U kunt kiezen 

tussen een heldere of een donkere schermachtergrond. 
  
(8) Lichtsterkte Pas de lichtsterkte aan met de beide pijlknoppen. 
  
(9) Volume Pas het volume aan met de beide pijlknoppen. 
  
(10) 

Afstandsbedieni
ng meterstand 

In dit scherm wordt de meterstand van het handstuk weergegeven. 

  
 

 
  
(11) Onderhoud In het onderhoudsmenu kan met knop (12) de onderhoudsmelding worden 

gedeactiveerd die verschijnt nadat 1,8 en 2 miljoen pulsen zijn gegeven sinds 
de inschakeling van het apparaat.  
 
De deactivering leidt tot een eenmalige onderhoudsmelding na 1,8 en 2 
miljoen pulsen. 
De onderhoudsmelding kan alleen door de klantenservice worden 
gedeactiveerd. 
 

12 
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Handstuk Het handstuk (6) bevat de schokgolfgenerator, een ventilator voor afvoer van 
warmte en een houder voor de verschillende applicatorkoppen. Het handstuk 
is verbonden met het besturingsapparaat (1). 

  
Opmerking: De schokgolfgenerator in het handstuk is een slijtageonderdeel en moet na 

een bepaalde gebruiksduur worden vervangen, omdat de werking na verloop 
van tijd afneemt. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garandeert een onbeperkt gebruik van 

minstens 2 miljoen pulsen per schokgolfgenerator. Afhankelijk van het 
vermogen en de frequentie kunnen eventueel veel meer dan  
2 miljoen pulsen worden gegeven. 
 
Meer informatie over de noodzaak van vervanging van de schokgolfgenerator 
vindt u in hoofdstuk 17. 

  

 

Voor werken met het handstuk bij een patiënt moet absoluut een van de 
applicatorkoppen stevig en volledig in het handstuk zijn gedraaid. 
 

  
Intervalbediening 
 

 

Het handstuk is niet bedoeld voor langdurig gebruik. Door de wrijvingswarmte 
loopt de temperatuur van de applicatorkop met het toenemen van de 
behandelduur zo ver op, dat thermisch letsel bij de patiënt niet kan worden 
uitgesloten. 
Neem daarom de waarschuwingen in hoofdstuk 4 in acht. Nadat de 
aangegeven tijd is bereikt, moet de behandeling worden onderbroken. Deze 
kan pas worden voortgezet nadat de applicatorkop is afgekoeld tot 
kamertemperatuur.  

  
Opmerking: Houd er rekening mee dat de hierna op pagina 11 beschreven 

temperatuurcontrole van het handstuk alleen een technische uitschakeling ter 
bescherming van de interne mechanische onderdelen van het handstuk 
vormt. Deze staat los van de temperatuur van de applicatorkop. 



 Bedieningshandleiding 
 
8.1 Beschrijving van het apparaat 8  

 

 Pagina 11  
 

Temperatuurcontrole/-
regulering van het 
handstuk 

Het genereren van mechanische pulsenergie veroorzaakt in het handstuk 
een aanzienlijke warmteontwikkeling. Om te voorkomen dat dit de levensduur 
van het handstuk verkort, is een temperatuurschakelaar ingebouwd. Deze 
schakelt het handstuk intern uit wanneer de temperatuur te hoog wordt, voor 
een gedwongen afkoeling. 
 
Naast de temperatuurcontrole biedt de enPuls Version 2.0 een 
temperatuurregeling met een temperatuursensor in het handstuk. De 
ventilator in het handstuk wordt bij activering door de voetschakelaar gestart 
en stopt vanzelf zodra een bepaalde temperatuur wordt bereikt. 
 
Als de temperatuur een kritische grens bereikt, wordt een afkoelfase gestart. 
Dit wordt op het display weergegeven met de volgende melding: 
'Te hoge temperatuur in de applicator. Laat de applicator afkoelen.'  
Er kunnen geen pulsen meer worden gegeven.  
 
Nadat u de melding met 'OK' hebt bevestigd, keert u terug naar het 
therapiescherm. Het voetschakelaarpictogram verandert in een 
gedeactiveerd handstuk en in plaats van de startknop wordt de resterende 
tijd totdat het handstuk weer bedrijfsklaar is, weergegeven. 
 
Zodra het handstuk de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, wordt het 
voetschakelaarpictogram weergegeven met de tekst Start en kan de therapie 
worden voortgezet. 

  
Applicatorkoppen Er zijn 3 verschillende applicatorkoppen beschikbaar voor de therapie. 
  
Applicatorkoppen 
verwisselen 

Wanneer u applicatorkoppen wilt verwisselen, houdt u het handstuk met uw 
ene hand vast en draait u de applicatorkop met uw andere hand linksom uit 
het handstuk. Draai vervolgens de gewenste kop rechtsom tot aan de 
aanslag erin. 

  
Opmerking: De applicatorkoppen zijn slijtageonderdelen en moeten na een bepaalde 

gebruiksduur worden vervangen (zie hoofdstuk 14.2 Onderhoud). 
  
Voetschakelaar Plaats de bijbehorende voetschakelaar zo dat deze tijdens de therapie 

makkelijk te bereiken is. Het bedieningselement van de schakelaar is niet 
richtingsgevoelig, dus een nauwkeurige uitlijning van de voetschakelaar is 
niet nodig. 
 
Zorg dat u slechts een lichte druk uitoefent op de schakelaar, om 
beschadigingen te voorkomen. Bedien de schakelaar met uw voorvoet, niet 
met uw hiel. 
 
De schakelaar vergrendelt niet, dat wil zeggen, het apparaat blijft alleen 
geactiveerd zolang u druk op de schakelaar uitoefent. 
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Therapie Houd het handstuk vast zoals op de volgende foto is afgebeeld. 

 
 
De enPuls Version 2.0 werkt met mechanische energie die via een handstuk 
op de patiënt wordt overgedragen. 
 
Hiervoor wordt het handstuk met de applicatorkop verticaal op het te 
behandelen gebied of het behandelpunt geplaatst. 
 
Terwijl de schokgolf is geactiveerd, kan zowel stationair op één plaats als 
dynamisch over een groter bereik worden gewerkt. 
Om wrijving op de huid te verminderen, wordt het gebruik van de 
accessoire enPuls Lotion aanbevolen. 
 
Door het gewicht van het handstuk hoeft normaliter geen druk te worden 
uitgeoefend op het te behandelen gebied of het behandelpunt.  
Het handstuk wordt op de huid geplaatst en losjes met de hand in positie 
gehouden. 
Indien nodig kan extra druk in de richting van het weefsel worden uitgeoefend 
en kan de contacthoek worden gevarieerd. 
 

Let op! 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

Bij gebruik van glijmiddelen moet altijd de siliconenbeschermkap over de 
applicatorkop worden gedaan om te voorkomen dat de kop vuil wordt. 
Als u zonder de beschermkap werkt, kan het glijmiddel in het binnenste van 
de applicatorkop en het handstuk terechtkomen, wat tot blijvende vervuiling en 
functiestoring kan leiden. 
 
In dat geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. 

  

Opmerking: Ondanks een hoge eigen demping door het gewicht en het ontwerp van het 
handstuk kan de hand van de gebruiker worden belast door de trillingen.  
 
Aanbevolen beschermmaatregelen: 
- beperking van de duur van de belasting 
- passieve steun 

  
Opmerking: De patiënt moet tijdens de therapie aandachtig in het oog worden gehouden. 

 
 

 



 Bedieningshandleiding 
 
8.3 Verloop van de behandeling 8  

 

 Pagina 13  
 

 
Opmerking: Alle toetsen, menu's en submenu's worden direct op het scherm met de 

vingers bediend. 
 

Start van het 
programma 

 

Na een druk op de knop 'Therapie' in het startscherm gaat u direct naar het 
therapiescherm.  

  
Applicator selecteren Kies de gewenste applicator voor uw therapie en schroef deze correct in het 

handstuk. 
  
Handstuk/applicator 
plaatsen 

Plaats het handstuk op het geselecteerde behandelpunt/gebied. Om wrijving 
op de huid te vermijden, kan eventueel vóór de behandeling lotion worden 
aangebracht op het behandelgebied.  

  
  

Pulsenergie instellen Stel de pulsenergie in met de linker instelknop. 

  
Opmerking: enPuls Version 2.0 biedt twee mogelijkheden voor het geven van pulsen. 

 
Pulsen met een vooraf ingesteld aantal pulsen  
Bij instelling vooraf van het aantal pulsen wordt de therapie door het apparaat 
beëindigd wanneer dit aantal pulsen is gegeven.  
De voetschakelaar wordt gedeactiveerd en er kunnen geen pulsen meer 
worden gegeven. 
De therapie kan pas worden voortgezet als het actuele aantal pulsen wordt 
gereset of als de voorinstelling wordt aangepast. 
 
Pulsen zonder vooraf ingesteld aantal pulsen  
Als niet vooraf een aantal pulsen wordt ingesteld, wordt de therapie  
niet door het apparaat beëindigd. Zolang de voetschakelaar wordt 
geactiveerd, worden pulsen gegeven. 
Als zonder instelling vooraf wordt gewerkt, is alleen de oplopende telrichting 
actief. 

  

Start van de therapie De therapie begint zodra de voetschakelaar wordt geactiveerd. 
  

Opmerking: De schokgolf dient pas met de voetschakelaar te worden geactiveerd nadat het 
handstuk op de patiënt is geplaatst. 

  
Einde van de 
therapie 

Zodra de voetschakelaar wordt gedeactiveerd, wordt de therapie onderbroken 
of beëindigd.  

  
Opmerking: Tijdens de therapie moet de patiënt aandachtig in het oog worden gehouden 

en moet de therapie eventueel worden aangepast of afgebroken als zich 
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problemen voordoen. 
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Beschrijving van de 
schermelementen 
en knoppen 

 
 

 
 

  
 
 

  
(1) Pulsenergie Geeft de ingestelde pulsenergie weer. Bij een actieve therapie is het 

staafdiagram 
ingevuld. De pulsenergie kan zowel voor als tijdens het afgeven van pulsen 
worden ingesteld. De pulsenergie kan worden ingesteld tussen 60 en 185 mJ 
in stappen van 10 mJ. 

  
(2) Modus 
 

Geeft de ingestelde bedrijfsmodus weer. Druk op deze knop om het 
keuzemenu met de verschillende modi weer te geven: 
continue pulsen, burst 4-pulsen, burst 8-pulsen, burst 12-pulsen. 
De keuze van de gewenste bedrijfsmodus wordt direct op de betreffende regel 
gemaakt. 
 

(3) Frequentie Geeft de ingestelde frequentie weer. 
Frequentiebereik: 1 Hz – 22 Hz, in te stellen met de rechter instelknop. De 
maximale frequentie die kan worden gekozen, is afhankelijk van het ingestelde 
energieniveau. 

  
(4) Opslaan Druk op deze toets om het veld te openen waar u een individuele omschrijving 

van een programma kunt invoeren. Dat programma wordt automatisch in de 
lijst met favorieten opgeslagen. 

  
(5) Telrichting 
 

Druk op deze knop om de telrichting (op- of aflopend) van het afgegeven 
aantal pulsen in te stellen.  

  
(6) Aantal pulsen Weergave van het vooraf ingestelde aantal pulsen, het momenteel gegeven  

aantal pulsen en als het aantal niet vooraf is ingesteld ook het totale aantal  
afgegeven pulsen. 
Weergave van de op- of aflopende telrichting. 
Druk op het veld Aantal pulsen om het invoermenu te openen waarmee u een 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 11 

9 10 
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aantal pulsen vooraf kunt instellen. Dit aantal kunt u instellen in stappen van 
100. 

(7) Terug Een stap terug naar het vorige scherm. 
  
(8) Start Start van het programma 
  
(9) Reset Met deze knop zet u de teller bij een oplopende telrichting terug op 0 en bij een 

dalende telrichting op het vooraf ingestelde aantal pulsen. 
  
(10) Info Druk op deze knop om terug te gaan naar de therapie- en behandelinformatie. 
  
(11) Statusregel Weergave van de omschrijving van het momenteel geselecteerde programma. 



 Bedieningshandleiding 
 
8.5 SD-kaart 8  

 

 Pagina 17  
 

 
SD-kaart Op de SD-kaart worden door de gebruiker gedefinieerde instellingen en de 

indicatielijst opgeslagen. 
   
 Als er geen SD-kaart is aangebracht, krijgt u bij bediening van de knoppen 

'Favorieten' de melding: 
 
'Er is geen SD-kaart gevonden'.  
 
Voor gebruik van 'Favorieten' is een SD-kaart vereist. 
 
Plaats de kaart in de opening en bevestig dit met 'OK'. 

  
Opmerking: Deactiveer de melding zoals in hoofdstuk 17 wordt beschreven. 
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 Het menu 'Protocollen' dient ter ondersteuning bij keuze voor een therapie. 
  
Protocollen Druk op de knop 'Protocollen' om het menu met aanbevolen therapieën te 

openen.  
 
 

 
 
 

 
  
Opmerking: In het menu 'Protocollen' kan de gewenste therapie op twee manieren worden 

geselecteerd: 
- met de lichaamszones 
- met de lijst 

  
Therapie selecteren 
met lichaamszone 

U selecteert de lichaamszone door op een van de zwarte kaders te drukken. 
 

 
  
Lichaamszone kiezen Nadat u de gewenste lichaamszone hebt gekozen (hier de elleboog), 

wordt het venster voor de aanbevolen therapieën voor de elleboog geopend. 
 

 
 

De keuze voor het ziektebeeld wordt direct op de betreffende regel gemaakt. 
  
Opmerking: Of de indicatie nu wordt gemaakt met de lichaamszones of met de lijst, de 

vervolgstappen zijn tot het therapiescherm hetzelfde en deze worden 
hieronder slechts een keer beschreven. 
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Genuanceerde 
toestand van het 
ziektebeeld kiezen 

De keuze voor het genuanceerde ziektebeeld wordt direct op de betreffende 
regel gemaakt.  
 

 
  
Therapie-informatie Nadat u een genuanceerd ziektebeeld hebt geselecteerd, wordt een volgend 

venster geopend met uitvoerige therapie- en behandelinformatie. 
Druk op knop (2) om meer therapie- en behandelinformatie te openen. 
Druk op toets (3) om terug te gaan naar de vorige informatie. 
 

 
  
  
Therapieprogramma 
kiezen 

Druk op knop (1) om het therapiescherm met het bijbehorende programma te 
openen. 

 
  

1 2 3 
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 De parameters van het voorgedefinieerde programma kunnen individueel 

worden gewijzigd en opgeslagen.  
  
Programma opslaan 
en omschrijven 
 
 

Druk op de knop 'Opslaan' om het veld te openen waarin u een 
programmaomschrijving opgeeft. 

 
Gebruik het toetsenbord op het scherm om de omschrijving in te voeren. 

  
 

  
 
 
 
Opmerking: U kunt 120 tekens gebruiken. 

  
Opslaan in de lijst 
Favorieten 

Druk op knop (1) om de lijst Favorieten te openen en het programma 
automatisch in deze lijst op te slaan.  
 
Het programma wordt altijd opgeslagen op de eerste vrije plaats in de lijst. 
 
Druk op knop (2) als u het opslaan wilt annuleren. 

  
Opmerking: Als knop (1) wordt geactiveerd zonder dat er een programmaomschrijving is 

ingevoerd, wordt de volgende melding gegeven: 
 
'Geef een naam op!' 
 
Bevestig de melding, voer een programmaomschrijving in en herhaal de 
opslagbewerking. 

 
  

2 1 
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 De lijst met Favorieten geeft een overzicht van de individueel opgeslagen 
programma's. 
 
Deze kunnen hier 
 
1. worden opgeroepen voor de therapie, of  
2. worden bewerkt (in de lijst worden verschoven of verwijderd). 

  
Lijst met favorieten 
kiezen 

Druk op de knop 'Favorieten' om de favorietenlijst te openen. 
  
Programma opvragen De keuze van het gewenste programma wordt direct op de betreffende regel 

gemaakt. 
  
Lijst met favorieten 
bewerken 
 

  
 
 
Druk op knop (1) om het beeldscherm 'Favorieten bewerken' te openen. 

1 
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Favorieten bewerken 

  
 
 
Druk op knop (1) om terug te gaan naar het startscherm. 
Druk op knop (2) om het programma omhoog te verschuiven. 
Druk op knop (3) om het programma omlaag te verschuiven. 
Druk op knop (4) om het programma te verwijderen. 
Druk op knop (5) als u de bewerking wilt bevestigen. 

  
Opmerking: Als u op knop (4) drukt, krijgt u een vraag om bevestiging: 

 
'Weet u zeker dat u het programma wilt verwijderen?“ 
 
Druk op de knop 'ja' om het programma te verwijderen. 
Druk op de knop 'nee' om de verwijdering te annuleren. 

1 

3 4 2 5 
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Basisapparaat 
Netvoeding 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Zekering 2 x T3A15L, 250 V 
Vermogensopname 250 VA 
  
Beschermingsklasse I  
Toepassingsklasse BF 
Toepassingsgedeelte Applicatorkop 
 Siliconenbeschermkap 
  
Frequentiebereik 1 Hz – 22 Hz, instelbaar in stappen van 1 Hz 
 3 burst-modi met 4, 8 of 12 impulsen  
  
Pulsenergieniveaus 60 – 185 mJ (op de applicator) vrij instelbaar in stappen van 10 mJ 

bij 22 Hz max. 90 mJ 
bij 16 Hz max. 120 mJ 
bij 10 Hz max. 185 mJ 

  
Bedrijfsmodus Intervalbediening  
  
Nauwkeurigheid ± 20% 
  
Afmetingen 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Gewicht 2,7 kg 
  
IP-klasse Apparaat IPXO 
 Voetschakelaar IPX5 
 Handstuk IPX0 
  
handstuk enPuls 2.2 
Afmetingen 230 mm lang, diameter 50 mm 
Gewicht 850 g 
  
Levensduur 2.000.000 pulsen (minstens) 
  
Applicatorkoppen 6 / 15 / 25 mm diameter/verwisselbaar zonder gereedschap 

150.000 pulsen gegarandeerd 
  
Hele apparaat 
Afmetingen 580 mm x 250 mm x 470 mm (compleet met koffer) 
  
Totale gewicht 13 kg (compleet met koffer) 
  
Gebruik  10 tot 25°C, 20% tot 80% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend 

bij 700 hPa – 1060 hPa 
  
Opslag en transport -10°C tot +50°C, 10% tot 90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend  

bij 700 hPa – 1060 hPa 
  
Opmerking: opslag en transport alleen in de originele verpakking. 
  
 Technische wijzigingen voorbehouden! 
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– Voordat service- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het 
apparaat altijd met de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en moet de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact zijn getrokken. 

– Zorg dat bij reiniging en desinfectie de opschriften van het apparaat (bijv. 
waarschuwingen, opschrift van stelelementen, typeplaatje) niet worden 
beschadigd. 

– Zorg dat bij de reiniging of desinfectie geen vloeistoffen in het apparaat, de 
voetschakelaar of het handstuk terechtkomen. Gebruik geen sprays. 

– Als er bij de reiniging of desinfectie vloeistof in het apparaat of het handstuk 
terechtkomt, stelt u het apparaat buiten bedrijf, beschermt u het tegen 
opnieuw in gebruik nemen en neemt u contact op met de service. 

– Draag bij reiniging en desinfectie altijd beschermende handschoenen om het 
risico van infectie zo klein mogelijk te maken. 

– Het apparaat en het therapieonderdeel gelden bij toepassing op een 
letselvrije en gezonde huid ten aanzien van hygiëne als niet-kritiek (zie bijv. 
de RKI-richtlijn). 

  
Behuizing/ 
Voetschakelaar 

Reiniging (alleen handmatig): 
 
Hulpmiddelen: 
 wegwerpdoekjes (cellulose, papier) 
 alcoholvrije kunststofreiniger (bijv. reiniger voor medische producten) 
 
De behuizing, de voetschakelaar en alle kabels kunnen bij zichtbaar  
vuil worden gereinigd met commercieel verkrijgbare alcoholvrije 
kunststofreinigingsmiddelen. Veeg de oppervlakken af met een volgens de 
voorschriften van de fabrikant van  
het reinigingsmiddel bevochtigde, niet-druipende zachte doek totdat het vuil is 
verwijderd. 
 
Desinfectie (alleen handmatig): 
 
Hulpmiddelen: 
 wegwerpdoekjes (cellulose, papier) 
 algemeen verkrijgbare alcoholvrije desinfectiemiddelen voor metaal en 

kunststoffen met een bactericide, virucide en schimmeldodende werking, 
of zogeheten wipes. Neem de gebruiksinstructies van de betreffende 
fabrikanten in acht. 

 
Wij raden aan minstens een keer per week en bij tekenen van mogelijke 
contaminatie een desinfectie uit te voeren. Overleg hierover met uw 
hygiënespecialist. Voer vóór de desinfectie altijd een reiniging uit. 
 
De behuizing en voetschakelaar kunnen worden gedesinfecteerd met een 
veegdesinfectiemiddel. Veeg alle oppervlakken af met een volgens de 
voorschriften van de fabrikant van het desinfectiemiddel bevochtigde, niet-
druipende zachte doek of voorbevochtigde desinfectiedoekjes (zogeheten 
'wipes'). Neem eventueel ook voorschriften voor afdrogen of nareiniging in 
acht. 
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Applicatorkop/ 
Handstuk 

Reiniging (alleen handmatig): 
 
Hulpmiddelen: 
 wegwerpdoekjes (cellulose, papier) 
 alcoholvrije kunststofreiniger (bijv. reiniger voor medische producten) 
 
Verwijder vóór reiniging de siliconenbeschermkap van de applicatorkop. Ga 
daarna te werk zoals is beschreven onder "Behuizing/voetschakelaar". 
 
Desinfectie (alleen handmatig): 
 
Hulpmiddelen: 
 wegwerpdoekjes (cellulose, papier) 
 algemeen verkrijgbare alcoholvrije desinfectiemiddelen voor metaal en 

kunststoffen met een bactericide, virucide en schimmeldodende werking, 
of zogeheten wipes. 

 
Wij raden aan minstens een keer per week en bij tekenen van mogelijke 
contaminatie een desinfectie uit te voeren. Overleg hierover met uw 
hygiënespecialist. Voer vóór de desinfectie altijd een reiniging uit. 
Verwijder vóór desinfectie de siliconenbeschermkap van de applicatorkop. Ga 
daarna te werk zoals is beschreven onder "Behuizing/voetschakelaar". 

  
Siliconenbeschermk
ap 

Reiniging, handmatig: 
 
Hulpmiddelen: 
 drinkwater, handwarm 
 bak, bijv. nierschaal 
 borstel, bijv. middelharde tandenborstel 
 alcoholvrije kunststofreiniger (bijv. reiniger voor medische producten) 
Verwijder vóór reiniging de siliconenbeschermkap van de applicatorkop. Maak 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant in een bak een oplossing met de 
reiniger. Doe de siliconenbeschermkap in de oplossing. Reinig met de borstel 
het volledige binnen- en buitenoppervlak van de beschermkap. Spoel de kap 
tot slot af onder stromend water. 
 
Desinfectie, handmatig: 
 
Hulpmiddelen: 
 bak, bijv. nierschaal 
 algemeen verkrijgbare alcoholvrije desinfectiemiddelen voor metaal en 

kunststoffen met een bactericide, virucide en schimmeldodende werking 
 
Wij raden aan minstens een keer per week en bij tekenen van mogelijke 
contaminatie een desinfectie uit te voeren. Overleg hierover met uw 
hygiënespecialist. Voer vóór de desinfectie altijd een reiniging uit. 
Maak volgens de aanwijzingen van de fabrikant in een bak een oplossing met 
het desinfectiemiddel. Doe de siliconenbeschermkap in de oplossing.  
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Zorg dat het hele binnen- en buitenoppervlak van de beschermkap is 
bevochtigd. Laat de beschermkap zo lang in de oplossing staan als de 
fabrikant van het desinfectiemiddel aangeeft. Spoel de kap tot slot af onder 
stromend water. 
 
Reiniging/desinfectie, machinaal: 
 
Voorbereiding: 
Zichtbaar vuil moet vóór de reiniging/desinfectie worden verwijderd door een 
handmatige reiniging. Ga daarbij te werk zoals hierboven is aangegeven. 
 
Procedure: 
Voer een machinale reiniging en desinfectie uit met de volgende parameters: 
 Reinigingsmiddel: neodisher® MediClean forte (fabrikant: Dr. Weigert) 
 Reiniging: 10 minuten bij 55°C 
 Desinfectie: 5 minuten bij 93°C 

 
Opmerking: Het materiaal is geschikt voor stoomsterilisatie bij 134°C. 

  

 

Voorzichtig: Als brandbare oplossingen voor reiniging en desinfectie worden 
gebruikt, moet voldoende tijd worden gewacht om de oplossingen te laten 
verdampen voordat het apparaat wordt gebruikt. Anders kan er brand ontstaan. 

  
Geschikte 
desinfectiemiddelen 

De volgende middelen zijn geschikt voor handmatige desinfectie: 
• mikrozid® sensitiv wipes 
• Antifect FF 
• Gigasept FF 
• Quartamon Med 

 
Neem de gebruiksinstructies van de betreffende fabrikanten in acht. 

  
Opmerking: Gebruik het apparaat alleen in een hygiënisch probleemloze omgeving. 
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 Dit product heeft een CE-markering 
 

 
 
volgens EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.  
 
 

Fabrikant Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Levering  
Art.nr.  
5418-01 1 Besturingsapparaat enPuls Version 2.0  
5413 1 handstuk versie 2.2  
93133521 1 applicatorkop 6 mm 
93133511 1 applicatorkop 15 mm 
93133502 1 applicatorkop 25 mm 
65135110 10 siliconenbeschermkappen 
50500038 1 lotion enPuls / ZWave 
94130411 1 voetschakelaar 
93130312 1 houder voor handstuk 
118* 1 netvoedingskabel 
10102854 1 gebruiksaanwijzing 
87053009 1 Transportkoffer 

 
Accessoires  
Art.nr.  
5413 Handstuk versie 2.2  
93130312 Houder voor handstuk 
93133521 Applicatorkop 6 mm 
93133511 Applicatorkop 15 mm 
93133501 Applicatorkop 25 mm 
65135110 Siliconenbeschermkap 
50500038 Lotion enPuls / ZWave 
94130411 Voetschakelaar 
118* Netsnoer 
87053009 Transportkoffer met schuiminleg 
  
 * Standaardkabel. Meer landspecifieke stekkervarianten leverbaar.  

 Wend u indien nodig tot uw leverancier. 
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 Voor de enPuls Version 2.0 heeft de fabrikant geen gecombineerde apparatuur 

voorzien.  
 
Iedereen die in weerwil van deze voorschriften apparaten combineert en 
daarmee een medisch systeem gebruikt, doet dit op eigen risico.  
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 De enPuls Version 2.0 wordt geproduceerd volgens de veiligheidsvoorschriften 

van DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH aanvaardt als fabrikant alleen 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het apparaat, 
als: 
 
• het apparaat tijdens gebruik is aangesloten op een voorgeschreven geaard 

stopcontact en de elektrische installatie voldoet aan DIN VDE 0100 deel 710; 
• het apparaat volgens de gebruiksinstructies wordt gebruikt; 
• uitbreidingen, nieuwe instellingen of wijzigingen alleen worden uitgevoerd 

door personen die daartoe door Zimmer MedizinSysteme GmbH zijn 
gemachtigd; 

• de gebruiker vóór gebruik van het apparaat en het handstuk gecontroleerd 
heeft of de functionele veiligheid, de algemene staat en de mechanische 
integriteit in orde zijn; 

• het apparaat uitsluitend door personeel met een relevante training wordt 
gebruikt; 

• het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar en/of een brandgevaarlijke 
atmosfeer wordt gebruikt; en 

• het apparaat onmiddellijk van de netvoeding wordt gescheiden zodra er 
vloeistof naar binnen dringt. 
 

Het apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker 
onderhouden moeten worden. 
 

  

 
Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. 
Service en vervanging kunnen alleen door gecertificeerde servicetechnici van 
de firma Zimmer MedizinSysteme GmbH worden uitgevoerd. 
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 Voordat service- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet het 
apparaat altijd met de hoofdschakelaar zijn uitgeschakeld en moet de 
netvoedingsstekker uit het stopcontact zijn getrokken. 
 

 Zimmer garandeert 150.000 pulsen voor iedere applicatorkop.  
Nadat dit aantal pulsen is bereikt, wordt aanbevolen de applicatorkop te 
vervangen. 
Los daarvan moet de applicator worden vervangen wanneer de 
therapieresultaten minder worden of als een vervorming van de applicator 
zichtbaar is. Om die reden moet er regelmatig een visuele controle worden 
uitgevoerd. 
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 De enPuls Version 2.0 voert na inschakeling een zelftest uit waarbij alle interne 

componenten worden getest.  
 
Als er een fout optreedt, wordt een foutmelding weergegeven. 
 
Daarnaast kan een uitgebreidere functietest worden uitgevoerd zoals hierna 
wordt beschreven. 
 

 Deze test dient maandelijks of bij twijfel aan de juiste werking van het apparaat 
te worden uitgevoerd. 
 

Opmerking: Voordat u de functietest uitvoert, controleert u of het handstuk en de 
voetschakelaar correct op het apparaat zijn aangesloten. 
Controleer of de netvoedingskabel correct op het apparaat is aangesloten en of 
er een verbinding met het elektriciteitsnet is. 

  
Functietest Schakel het apparaat in. 

 
Bedien de voetschakelaar kort – de ventilator en schokgolfgenerator starten 
onmiddellijk, waarbij de schokgolfgenerator moet werken in de frequentie die 
op het scherm wordt weergegeven (standaardwaarde 5 Hz). 

  
Opmerking: Schakel de enPuls Version 2.0 uit nadat de functietest is voltooid. 

 
Als vervolgens direct een therapie moet worden gegeven, stelt u de gewenste 
behandelparameters in en gaat u verder te werk zoals in hoofdstuk 8 is 
beschreven. 
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 Het apparaat enPuls Version 2.0 valt niet onder bijlage 1 van de Duitse 
MPBetreibV (Gebruikersvoorschriften voor medische producten). 
 
Het apparaat valt niet onder bijlage 2 van de Duitse MPBetreibV 
(Gebruikersvoorschriften voor medische producten). 
 
In Duitsland moet ook de geldende versie van DGUV-voorschrift 3 
(Elektrische systemen en apparaten) in acht worden genomen. 

  
Opmerking: Deze voorschriften zijn van toepassing op gebruik van het apparaat in 

Duitsland. Neem eventueel afwijkende nationale voorschriften in uw land in 
acht. 

 
 
 



 Foutmeldingen 
Fouten oplossen 
Verwijdering 17  

 

 Pagina 34  
 

Uitval van het 
handstuk 

Op de statusregel verschijnt de melding 'Gereed' maar ondanks activering van 
de voetschakelaar wordt er geen puls gegeven. 
 
Mogelijk oorzaak 1 
Handstuk/voetschakelaar niet correct aangesloten of defect. 
Oplossing voor oorzaak 1  
Controleer of de voetschakelaar en het handstuk correct zijn aangesloten. De 
stekkers moeten volledig zijn vergrendeld. 
Controleer de kabel van de voetschakelaar op beschadigingen of knikken. 
Controleer of de schakelknop van de voetschakelaar kan bewegen of is 
geblokkeerd. 
 
Mogelijk oorzaak 2 
Het programma is niet correct ingesteld. 
Oplossing voor oorzaak 2  
Controleer of de pulsenergie is ingesteld. 

  
Verstoorde werking 
van het handstuk 

Onregelmatige schokgolven/overmatige opwarming van het handstuk 
 
Mogelijk oorzaak 1 
Slijtage van de applicatorkop/moeizame beweging door afschuren 
Oplossing voor oorzaak 1 
De applicatorkoppen zijn slijtageonderdelen en moeten na een zeker aantal 
pulsen worden vervangen.  
 
Verwijdering van schuursel: 
Verwijder de applicatorkop van het handstuk en reinig de achterste pal grondig. 
Houd het handstuk vervolgens zonder applicatorkop met de opening omlaag 
en geef met een frequentie van 2 of 5 Hz op het laagste energieniveau enkele 
pulsen (maximaal 10). Plaats de applicatorkop daarna weer terug. 
Als de fout nog steeds optreedt, moet de applicatorkop worden vervangen. 
 
Mogelijk oorzaak 2 
Slijtage van de schokgolfgenerator 
Oplossing voor oorzaak 2 
De schokgolfgenerator is een slijtageonderdeel en moet na 2 miljoen pulsen 
worden vervangen. 
Controleer in het configuratiemenu het totale aantal pulsen van het apparaat.  
Als het totale aantal van 2 miljoen is bereikt of overschreden, moet de 
schokgolfgenerator worden vervangen. 
Neem voor vervanging van de schokgolfgenerator contact op met de 
deskundige buitendienstmedewerker of met de centrale in Neu-Ulm. 
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Applicator niet 
gevonden 

Op de statusregel verschijnt de mededeling 'Geen applicator gevonden'. 
 
Mogelijk oorzaak  
Handstuk niet of niet goed aangesloten 
Oplossing voor oorzaak 
Controleer of het handstuk correct is aangesloten. De stekker moet volledig 
zijn vergrendeld. 

  
Uitval van het 
apparaat 

Geen reactie op de hoofdschakelaar/display blijft donker 
 
Mogelijk oorzaak 1 
Verbinding met het elektriciteitsnet 
Oplossing voor oorzaak 1 
Controleer of de voedingsstekker goed in het stopcontact zit en de 
apparaatstekker stevig in de bus van het apparaat is gestoken. 
Controleer de netvoedingskabel op beschadigingen. Vervang de 
netvoedingskabel als er zichtbare beschadigingen zijn. 
Controleer het stroomnet en het stopcontact. 
 
Mogelijk oorzaak 2 
Zekering 
Oplossing voor oorzaak 2 
In de ingangsbus voor netvoeding van het apparaat bevinden zich 
fijnzekeringen die de netvoeding in geval van een elektrisch probleem 
onderbreken. Open de klep en controleer de zekeringen. Vervang eventueel de 
defecte zekering. 

  

 
Vervang de zekering alleen door een zekering met exact dezelfde 
naam/waarde. Controleer vooraf de stroomvoorziening volledig op mogelijke 
fouten. 
 
Als de fout opnieuw optreedt, moet u absoluut contact opnemen met de 
service/klantenservice. 
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Foutmelding  
SD-kaart 
 

 

Als er geen SD-kaart is aangebracht, krijgt u bij bediening van de knoppen 
'Favorieten' de melding: 
 
'Er is geen SD-kaart gevonden'.  
Voor gebruik van 'Favorieten' is een SD-kaart vereist. 
 
Plaats de kaart in de opening en bevestig dit met 'OK'. 

  
  
Waarschuwing te 
hoge temperatuur 

Als de temperatuur van het handstuk een kritische grens bereikt, wordt een 
afkoelfase gestart. Dit wordt op het display weergegeven met de volgende 
melding: 
 
'Te hoge temperatuur in de applicator. Laat de applicator afkoelen.' 
 
Wanneer deze melding verschijnt, kunnen er geen pulsen meer worden 
gegeven. 
 
Nadat u de melding met OK' hebt bevestigd, keert u terug naar het 
therapiescherm. Daar wordt op de statusregel weergegeven wanneer het 
handstuk de bedrijfstemperatuur weer bereikt. 

  
 Bij andere functiestoringen schakelt u het apparaat uit en na 5 seconden 

wachten weer in. Als de fout zich dan nog voordoet, informeert u de 
klantenservice via de centrale in Neu-Ulm. 

  
Centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Duitsland 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Verwijdering Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd naar 

de fabriek. In Duitsland mag het apparaat alleen via de fabriek in Neu-Ulm tot 
afval worden verwerkt. 
 
Buiten Duitsland wordt de verwijdering binnen Europa overgenomen  
door de handelaar die Zimmer MedizinSysteme vertegenwoordigt. 
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Voor medische elektrische apparatuur zoals de enPuls Version 2.0 zijn ten aanzien van EMC (elektromagnetische 
compatibiliteit) bijzondere veiligheidsmaatregelen van toepassing. Deze apparaten moeten volgens de EMC-aanwijzingen in 
de gebruiksaanwijzing of in de begeleidende documentatie worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld. 
 
Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons, mobieltjes) kan een uitwerking hebben op 
medische elektrische apparaten. 
 
De enPuls Version 2.0 mag uitsluitend worden gebruikt met de originele netvoedingskabel die in de lijst van het geleverde 
pakket wordt vermeld. 
Als het apparaat met een andere netvoedingskabel wordt gebruikt, kan dit leiden tot verhoogde uitstraling of een 
verminderde immuniteit van het apparaat. 
 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische interferentie 

Het apparaat enPuls Version 2.0 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is 
beschreven. De klant of de gebruiker van de enPuls Version 2.0 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een 
dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietests Conform Richtlijnen voor elektromagnetische 
omgeving 

HF-emissies volgens CISPR 11 Groep 1 De enPuls Version 2.0 gebruikt HF-energie 
uitsluitend voor de interne functies. De HF-
emissies zijn daarom zeer laag en het is 
onwaarschijnlijk dat deze interferentie kunnen 
veroorzaken in elektronische apparatuur in de 
nabijheid. 

HF-emissies volgens CISPR 11 Klasse A De enPuls Version 2.0 is geschikt voor 
gebruik in alle omgevingen, inclusief in 
woonomgevingen en omgevingen die direct 
op het openbare elektriciteitsnetwerk zijn 
aangesloten waarop ook gebouwen zijn 
aangesloten die worden gebruikt voor 
woondoeleinden. 

Harmonische emissies volgens IEC 
61000-3-2 

Klasse A 

Emissies van 
spanningsfluctuaties/flikkeringen volgens 
IEC 61000-3-3 

Compliantie 

 
Het apparaat mag niet direct naast of gestapeld op andere elektrische apparatuur worden gebruikt. Als het gebruik nabij of 
gestapeld op andere apparaten noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of het apparaat volgens het beoogde gebruik 
werkt in die opstelling. 
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Het apparaat enPuls Version 2.0 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is 
beschreven. De klant of de gebruiker van het apparaat enPuls Version 2.0 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een 
dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstests IEC 60601- testniveau Compliantieniveaus Richtlijnen voor 
elektromagnetische omgeving 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
volgens IEC 61000-
4-2 

±6 kV contactontlading 
 
±8 kV luchtontlading 

±6 kV contactontlading 
 
±8 kV luchtontlading 

Vloeren dienen van hout, beton of 
keramische tegels te zijn. Als de 
vloer bedekt is met synthetisch 
materiaal, dient de relatieve 
luchtvochtigheid ten minste 30% te 
zijn. 

Snelle elektrische 
transiënten en 
lawines volgens IEC 
61000-4-4 

±2 kV voor 
netvoedingskabels 
 
±1 kV voor ingangs- en 
uitgangslijnen 

±2 kV voor netvoedingskabels 
 
Niet geschikt voor ingangs- en 
uitgangsleidingen 

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische kantoor- of 
ziekenhuisomgeving te zijn. 

Piekspanningen 
(surges) 
volgens IEC 6100-
4-5 

±1 kV differentiële modus 
 
±2 kV gewone modus 

±1 kV differentiële modus 
 
±2 kV gewone modus 

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische kantoor- of 
ziekenhuisomgeving te zijn. 

Spanningsdalingen, 
korte 
onderbrekingen en 
fluctuaties in de 
voedingsspanning 
volgens IEC 61000-
4-11 

<5% UT 
(>95% daling van UT  
gedurende ½ periode) 
 
40% UT 
(60% daling van UT  
gedurende 5 perioden) 
 
70% UT 
(30% daling van UT  
gedurende 25 perioden) 
 
<5% UT 
(>95% daling van UT  
gedurende 5 seconden) 

<5% UT 
(>95% daling van UT  
gedurende ½ periode) 
 
40% UT 
(60% daling van UT  
gedurende 5 perioden) 
 
70% UT 
(30% daling van UT  
gedurende 25 perioden) 
 
<5% UT 
(>95% daling van UT  
gedurende 5 seconden) 

De netvoedingskwaliteit dient die 
van een typische kantoor- of 
ziekenhuisomgeving te zijn. Als de 
gebruiker de enPuls Version 2.0 bij 
stroomstoringen toch wil gebruiken, 
wordt aanbevolen de 
stroomvoorziening van de enPuls 
Version 2.0 te regelen met een 
ononderbreekbare voeding of 
batterij. 

Magnetisch veld bij 
de 
spanningsfrequentie 
(50/60 Hz) volgens 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden bij de 
netfrequentie moeten voldoen aan 
de normale waarden zoals in een 
kantoor- of ziekenhuisomgeving. 

Opmerking: UT is de netwisselspanning vóór toepassing van het testniveau. 
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Essentiële kenmerken van de enPuls Version 2.0 zijn storingvrije afgifte van schokgolven en storingvrije bediening van alle 
functies. Een ononderbreekbare werking is voor het beoogde gebruik niet vereist. 
 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Het apparaat enPuls Version 2.0 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder is 
beschreven. De klant of de gebruiker van het apparaat enPuls Version 2.0 dient ervoor te zorgen dat het apparaat in een 
dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteits- 
tests 

IEC 60601-
testniveau 

Conformiteits- 
niveau 

Richtlijnen voor elektromagnetische 
omgeving 

Geleide HF-
storingen 
volgens IEC 
61000-4-6 
 
Uitgestraalde 
HF-storingen 
volgens IEC 
61000-4-3 

3 VEffectieve waarde 
150 kHz tot 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

3 VEffectieve waarde 
150 kHz tot 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

Draagbare en mobiele zendapparatuur mag niet 
dichter bij  
de enPuls Version 2.0, inclusief de kabels, 
worden gebruikt dan de aanbevolen 
scheidingsafstand, berekend op basis van de 
vergelijking die van toepassing is op de frequentie 
van de zender. 
 
Aanbevolen scheidingsafstand: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P voor 80 MHz tot 800 MHz 
 
d= 0,7 √P voor 800 MHz tot 2,5 GHz 
 
waarbij P staat voor het nominale vermogen van 
de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de 
zender, en d voor de aanbevolen 
scheidingsafstand in meters (m). 
 
De veldsterkte van vaste HF-zenders, zoals 
bepaald door een elektromagnetische meting ter 
plaatsea moet lager zijn dan het 
compliantieniveau in elk frequentiebereikb. 
 
Er kan zich interferentie voordoen in de buurt van 
apparatuur met het volgende symbool: 
 

 

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door 
de absorptie en reflectie van gebouwen, objecten en mensen. 
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a De veldsterkte van vaste zenders zoals basisstations voor radiotelefoons en mobiele radio’s, amateurradio’s, AM- 
en FM-radiouitzendingen en TV-uitzendingen kan niet theoretisch nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische 
omgeving met betrekking tot vaste HF-zenders te beoordelen, dient een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse te worden 
overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de enPuls Version 2.0 wordt gebruikt, hoger is dan het hierboven 
beschreven HF-compliantieniveau, moet worden gecontroleerd of de enPuls Version 2.0 normaal functioneert. Indien er 
afwijkende prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld heroriëntering of 
verplaatsing van het apparaat enPuls Version 2.0. 
 
b Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder dan 3 V/m zijn. 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur en het apparaat 
enPuls Version 2.0  

Het apparaat enPuls Version 2.0 is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin HF-storingen worden 
beheerst. De klant of de gebruiker van het apparaat enPuls Version 2.0 kan, zoals hieronder aanbevolen, 
elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand in acht te nemen tussen draagbare en 
mobiele HF-telecommunicatieapparatuur (zenders) en het apparaat enPuls Version 2.0, afhankelijk van het 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

 
Nominale capaciteit van de zender 

W 
Scheidingsafstand afhankelijk van de zendfrequentie 

m 

150 kHz tot 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz tot 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz tot 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

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

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

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

Bij zenders waarvoor het maximale nominale vermogen hierboven niet wordt weergegeven, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in 
meters (m) worden bepaald met de toepasselijke vergelijking voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale 
vermogen van de zender is in watt (W), volgens de fabrikant van de zender. 
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 
OPMERKING 2: Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door de absorptie 
en reflectie van gebouwen, objecten en mensen. 
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Gebruiksaanwijzing

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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