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(A) Başlangıç Başlangıç ekranına döner 
(B) Geri Önceki ekrana döner 
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(D) Resistif Resistif moda geçer 
(E) Kapasitif Kapasitif moda geçer 
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Aksesuarlar   

 

   
 

Şek. 6 
 
Uygulama 
başlıkları 

 
 
16 Uygulama başlığı L, 85 mm 
17 Uygulama başlığı M, 60 mm 
18 Uygulama başlığı S, 35 mm 

   
COM-elektrot’lar bağlantı çıkıntısı olan 

 

 
 
19 COM elektrodu, XL, 15 x 20 cm 
20 COM elektrodu, L, 12 x 15 cm 
21 Bağlantı çıkıntısı 

bağlantı çıkıntısı olmayan 
 

 
 
24 COM elektrodu, XL,  
 esnek,15 x 20 cm 
25 COM elektrodu, L,  
 esnek, 12 x 15 cm 
 

Elektrot kablosu 

 
 
22 Konektörlü elektrot kablosu 
 

 
 
26 COM elektrodu için krokodil 
klipsli elektrot kablosu, esnek  
 

İletken krem 

 
23 ThermoTK dozaj pompalı iletken krem 
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 Şekiller 
 
Aksesuarlar   

 

   
 

Esnek COM 
elektrotları için 
sünger cepler 

 
27 Sünger cep, L, 14 x 16,5 cm  
12 x 15 cm COM elektrodu için 

 
28 Sünger cep, XL, 17 x 21,5 cm, 15 x 
20 cm COM elektrodu için 

  
Cırt cırt bantlar 

 
29 Cırt cırt bant 60 cm 

 
30 Cırt cırt bant 120 cm 
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Kullanma talimatlarında bu sembol Tehlike anlamına gelir. 
 

  

Dikkat! 
Kullanım talimatlarında bu sembol olası cihaz zararına işaret eden 
‘Dikkat’ anlamına gelir. 

  
OUT Hasta arayüzleri 
  
R/C Uygulama başlığı için konektör 
  
COM COM elektrodu için konektör 
  

 

 
Kullanım talimatlarına riayet edin 

  

 

 
Kullanım talimatlarını uygulayın 
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Üretim tarihi 

  

 

 
BF tip cihaz 

  
 Erişilebilir sigortaların değeri 

 
  

 

Cihaz iyonize olmayan elektromanyetik ışıma şeklinde enerji yayar. 
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ThermoTK cihazları için geçerlidir 
 
Bu kullanma kılavuzu cihazın ayrılmaz bir parçasıdır. Cihaz ile birlikte, cihazı 
kullanmaya yetkili kişilerin kolayca erişebileceği bir yerde korunmalıdır. 
 
Bu kullanma kılavuzu Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. 



 Endikasyonlar / Kontrendikasyonlar 1  
 

 Sayfa 1  
 

Endikasyonlar • Radyal ve ulnar epikondilit 
• Tendinit 
• Bursit 
• Artroz 
• Spondilartroz 
• Servikobrakiyalji 
• Servikalji 
• Rotator manşet yaralanması 
• Omuz sıkışma sendromu 
• Karpal Tünel Sendromu 
• Lumbalji 
• Lumbosiyatik 
• Trokanterik Bursit 
• Pubalji 
• Piriformis sendromu 
• Ayak bileği burkulması 
• Aşil tendinit 
• Plantar fasiit 
• Miyofasyal tetik nokta tedavisi 
• Kırık sonrası 
• Yırtık Kas 

  
Kontrendikasyonlar • Kalp pili 

• İşitme cihazları 
• Elektrik alanında metal implantlar ve diğer metal nesneler 
• İyi huylu veya kötü huylu tümörlerin etrafında 
• Hemoraji ve kanamaya meyil 
• Hamilelik 
• Tromboz 
• Aktif artroz ve enflamasyonlar 
• Açık yaralar 
• Düşük cilt ya da vücut ısısı 
• Baş bölgesinde tedavi 
• Kalp üzerinde tedavi 
 
Aşağıdaki hastalar için özel ilgi gerekir: 
• duyarlılık bozukluğu olan hastalar 
• sıcaklık algısı kaybı olan hastalar 
• şiddetli otonomik bozukluğu olan hastalar 
• dolaşım stresi ve tedaviden yeterli sonuç alınamama  

durumu göz ardı edilemeyeceği için uyuşturucu ve/veya alkolün etkisi 
altındaki hastalarda 

 



 Yan etkiler 
Birincil amacı 2  

 

 Sayfa 2  
 

Yan etkiler Kontrendikasyonlar dikkate alındığı ve doğru doz uygulandığı sürece bilinen bir 
yan etki bulunmamaktadır. 
 

  
Birincil amaç Cihaz uzun dalga sinyalleri ile terapötik diatermi uygulaması için kullanılır. 
  
Etki şekli Cihaz doku ile etkileşim yoluyla sıcaklık artışını sağlamak için 460 ya da 540 

KHz elektromanyetik alan kullanır. Bu daha iyi iletken dokulara göre daha 
yüksek elektrik direncine sahip dokularda daha fazla enerjiyi güce dönüştürür. 
Kapasitif modda yüzeye daha yakın (deri altı yağ dokusu ve altta yatan kas 
dokusu) doku yapıları ısınır. Diğer yandan rezistif modda daha derin katmanlar 
(kemikler, tendonlar ve ligamentler) ısınır. 
Genellikle koruyucu yağ tabakası veya diğer yapılarla çevrili oldukları için iç 
organların ısınması zordur. 
 
COM elektroduna kıyasla uygulama başlığına sahip daha küçük olan 
piyasemen ile yoğun alan çizgileri oluşturulur. Bundan dolayı, bu tedavi için 
kullanılır. 

 
 
 



 Kullanım talimatları 3  
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 Kullanıcı hastaya cihazla uygulama yapmaya başlamadan önce, işletim 
talimatlarını veya endikasyonları/kontrendikasyonları, uyarıları, kullanma 
talimatlarını ve bireysel tedavi metotlarını öğrenmelidir. Tedavi için diğer bilgi 
kaynakları da dikkate alınmalıdır. 

  

Dikkat! 
Cihazı kullanmadan önce duvar prizinin onaylı, düzgün şekilde topraklanmış 
olduğundan emin olun (elektrik tesisatı DIN VDE 0100 Bölüm 710 veya eşdeğer 
normlara uygun olmalı). Cihaz sadece birlikte verilmiş olan güç kablosuyla 
çalıştırılabilir. Güç kablosu mekanik strese karşı korunmalıdır. 

  

Dikkat! 
Cihazın güçlü elektromanyetik ortamlara yakın kullanılması (örneğin tomografi, 
röntgen veya diatermi üniteleri) girişime sebep olabilir. Lütfen birkaç metre 
güvenlik mesafesi bırakınız. 

  
 ThermoTK parlayıcı, kolay tutuşan veya yanıcı ortamlarda kullanılmamalıdır. 
  
 Cihaz, kullanım sırasında istendiği anda kolayca erişimle güç kablosu 

bağlantısı kesilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.  
  
 Elektrik çarpması riskini önlemek için herhangi bir bakım veya temizlik 

işleminden önce güç kablosu prizden çıkarılarak elektrik bağlantısı kesilmelidir. 
  
 Kullanmadan önce cihazı kontrol edin. Hasar durumunda cihaz 

kullanılmamalıdır. 
  

Dikkat! 
Sadece Zimmer MedizinSysteme GmbH şirketinin bu cihaz için dizayn ettiği 
aksesuarlar kullanılabilir. Bu, kablo ve elektrotlar için de geçerlidir. 

  

Dikkat! 
ThermoTK cihazını çalıştırmadan önce taşıma çantasından çıkarın. Çanta 
içindeyken cihazı çalıştırmayınız. 
ThermoTK cihazının sabit bir yüzey üzerinde durduğundan emin olun. 

  



 Uyarılar 4  
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ThermoTK sistemini kullanacak kişiler cihazın kullanımı ile ilgili eğitim almalı ve 
gerekli bilgiye sahip olmalıdır. 

  

 

Tedavi bölgesi, süresi ve tedavinin yoğunluğu ile ilgili tedavi talimatları tıbbi bilgi 
gerektirir ve sadece lisanslı doktorlar, terapistler ve yardımcı sağlık personeli 
tarafından verilebilir. Bu talimatların uygulanması zorunludur. 

  

 

Hasta tedavi sırasında dikkatli şekilde takip edilmelidir. 

  

 

İntrakranial, transkardiak ve oksipital servikal tedavilerin uygulanması yasaktır. 
Bu kurala uyulmaması hastayı riske atacaktır. 

  

 

Bir hastanın aynı anda ThermoTK sistemi ve bir yüksek frekans cerrahi 
cihazına bağlanması yasaktır. Bu kurala uyulmaması özellikle elektrotlar altında 
yanıklar ile hastayı riske atar. 

  

 

Islak alanlarda kullanılmamalıdır; aksi takdirde hem hasta hem de kullanıcıya 
ciddi zarar verebilir. 

  

 

Piyasemen asla uygulama başlığı olmadan kullanılmamalıdır. Bu kurala 
uyulmaması hastayı riske atacaktır. 

  

 

COM elektrodu hasta üzerinde her zaman geniş yüzey temasına sahip 
olmalıdır. Aksi takdirde istenmeyen yoğunlukta alan çizgileri oluşabilir ve hasta 
zarar görebilir. 
Bu elektrodun teması tedavi sırasında sürekli kontrol edilmelidir. 

  

 

Bazı implant elektrikli cihazların fonksiyonu, örneğin kalp pili uzun dalga 
cihazları ile tedavi sırasında olumsuz etkilenebilir. Şüpheniz varsa, hastadan 
sorumlu olan hekime danışmalısınız. 

  

 

Hastaya başka cihazlar da bağlanırsa diğer cihazların işleyişi uzun dalga terapi 
cihazından olumsuz etkilenebilir. 

  

 

Hasta tedavi uygulanacak vücut bölgesinde sıcaklık algısı kaybı yaşıyorsa 
sorumlu hekim bilgilendirilmeden uzun dalga tedavisi uygulanmamalıdır. 

  

 

Uzun dalga tedavisi hastalara giysileri üzerinden yapılmamalıdır. Aynı 
zamanda, üzerinde takı gibi metal nesneler bulunduran veya metal içeren 
kıyafetler giyen (örneğin metal düğme, çıtçıt veya tel) hastalarda da uygulama 
yapılmamalıdır. 



 Uyarılar 4  
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Özel teknikler uygulanmadığı sürece hastanın metal implant olan (kemik çivisi 
gibi) vücut bölgeleri tedavi dışında bırakılmalıdır. 

  

 

İşitme cihazları çıkarılmalıdır. 

  

 

Hastalar topraklı veya toprağa yüksek kapasitanslı olup yüksek frekans bandı 
için istenmeyen yollar oluşturabilecek iletken parçalarla temas etmemelidir. 
Özellikle, metal çerçeveli sandalye veya masa kullanılmamalıdır. 

  

 

Uygulama başlığı bağlantı kablolarına dikkat edilmeli ve hasta ile veya iletken 
veya enerji emen nesnelerle temasından kaçınılmalıdır. 

  
  

 



 Kısaca ThermoTK  5  
 

 Sayfa 6  
 

ThermoTK nedir? Son teknoloji ürünü yenilikçi derin ısı tedavisi sistemidir. 
 

  
Peki 
ThermoTK işlevi 
nedir? 

ThermoTK uygulamasında, hasta tarafından algılanmayan bir yüksek frekans 
akımı uygulanmaktadır. 
Yüksek frekans akımı elektromanyetik enerji şeklinde dokuya girer ve orada 
ısıya dönüşür. 

  
ThermoTK cihazının 
avantajları nelerdir? 

Parlak ve modern renkli ekran tedavi için ilgili tüm parametreleri gösterir ve 
modern dokunmatik ekran tedavi esnasında keyifli kullanım ve motivasyon 
sağlar. 
Özel program başlatma yapılandırmasıyla yalın ve basit navigasyon menüsü 
kullanıcılar için kolay ve rahat kullanım sağlar. 
 
Kompakt tasarım yerden tasarruf sağlar ve ev ziyaretlerinde kullanım için 
uygundur. 

 
ThermoTK cihazının 
dikkat çeken 
özellikleri 
 

 
ThermoTK tek tedavi olarak veya hemen her manuel terapi ile entegre bir 
tedavi olarak da kullanılabilir. 
 
Farklı boyutlardaki üç kolay değişebilen uygulama başlığı uygulama alanına 
mükemmel uyum sağlar. 
 

Not: Cihaz tıp uzmanları tarafından kullanılmalıdır. 
(Örneğin doktor, terapist ve yardımcı tıbbi personel). 
 
 



 Sistem açılışı 
 
Kabloların montajı 6  
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Not: ThermoTK cihazını çalıştırmadan önce taşıma çantasından çıkarın.Çanta 
içindeyken cihazı çalıştırmayınız. 
ThermoTK cihazının stabil bir yüzey üzerinde olduğundan emin olun. 

  
Not: 
 

Cihaz güç anahtarının “0” konumunda olduğundan emin olun. 
  
Güç kablosunu prize 
takın 

Önce güç kablosunu cihaz üzerinde ona ait (8) sokete takın ve diğer ucunu da 
duvar prizine takın. 

  
Not: Cihaz sadece topraklı prizlerde kullanılabilir. 
  
Piyasemeni takın Piyasemeni (7) soketine takın. 
  
Not: Piyasemen içinde bir uygulama başlığı bulunduğundan ve başlığın doğru 

şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun. 
 

COM elektrodunu 
kabloya takın 

COM elektrot bağlantı çıkıntısına kablo konektörünü takın. 
 

 
Esnek COM 
elektrodunu kabloya 
takın 

 
Krokodil klipsli esnek COM elektroduna takın. 

  
Cihazın çalıştırılması Cihazı arkadaki basma butonlu anahtardan (10) açın. 
  
Cihazın kapatılması Cihazı arkadaki basma butonlu anahtardan (10) kapatın. 

Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için (bütün kutuplar) güç kablosunu 
çekip çıkarın. 

  

Dikkat! 
 
Tüm kablolar sıkışma ya da diğer mekanik hasarlardan korunmalıdır. 

  
 



 Temel ayarlar  
 
7.1 Yapılandırma 7  
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Not: Temel ayarlarda değişiklikler veya kayıtlı bilgilere ulaşma sadece ana 
ekrandan mümkündür.Aşağıdaki açıklamaların tamamı fabrika ayarlarına 
dayanmaktadır. 
 

Başlangıç ekranı Cihaz açıldıktan sonra öz sınama gerçekleşir ve başlangıç ekranı açılır 
 

 
 

Not: "Start" (Başlat) butonuna (3) basılması ile doğrudan Kapasitif ekran moduna 
geçilir. 
 

Yapılandırma 
seçimi 

Yapılandırma butonuna (1) basıldığında yapılandırma ekranı açılır. 

  
Yapılandırma 
menüsü 

Yapılandırma menüsünde fabrika ayarları değiştirilebilir ve özel ayarlamalar 
yapılabilir. 

 
Başlangıç ayarları 

 
 
 

 
Ayarlar aşağıda açıklanmıştır.  
Fabrika varsayılan ayarları ekranda gösterildiği şekilde programlanabilir. 
 

 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

7 

8 

9 

10 
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7.1 Yapılandırma 7  
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(1) Ses seviyesi Kontrol panelleri aktivasyonu ile uyarı sesi seviyesi ayarlanır. Ayar, iki ok 
butonu kullanılarak yapılır. 

 
(2) Tuş sesleri Tuş sesi için aktivasyon ve devre dışı bırakma seçeneği. 

İlgili satıra basarak seçim yapılır. 
  
(3) Başlangıç ayarları  Başlangıç ayarları için özel seçenek: 

- Kapasitif mod 
- Resistif mod 
- Tedavi 
İlgili satıra basarak seçim yapılır. 

  
(4) Dil Dil seçimi: 

- Almanca  
- İngilizce 
- İtalyanca 
İlgili satıra basarak seçim yapılır. 
 

(5) Hoş Geldiniz 
mesajı 

Alana dokunduğunuzda başlangıç ekranı için bir hoş geldin mesajı girmenizi 
sağlayan alfabetik klavyenin bulunduğu bir pencere açılır. 
“Save” (Kaydet) butonuna dokunduğunuzda girdiğiniz mesaj kaydedilir. 
 

(6) Kablo kontrolü Kablo kontrol testi piyasemen ve elektrot işlevlerini kontrol eder. 
İlgili satıra basarak seçim yapılır. 
Testle ilgili ayrıntılar için Bölüm 15’e bakınız. 
 

(7) OK Butonun aktivasyonu kullanıcıyı ana ekrana götürür ve değiştirilen ayarları 
kaydeder. 
 

(8) Varsayılan Butonun aktivasyonu fabrika varsayılan ayarlarını geri getirir. 
 

(9) Sürüm Butonun aktivasyonu güncel yazılım sürümü ile ilgili bilgileri içeren bir pencere 
açar. 
 

  
(10) Parlaklık Ekran aydınlatması parlaklığının ayarlanması. Ayar, iki ok butonu kullanılarak 

yapılır. 
 



 Temel ayarlar  
 
7.2 Bilgi 7  
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Bilgi 
seçimi  

 
 
“Informations” (Bilgi) butonunun (2) etkinleştirilmesi bilgi ekranını açar. 

  
Bilgi menüsü “Informations” (Bilgi) menüsünden ThermoTK terapisi ilkesi ile ilgili kullanıcı 

bilgileri ve diğer genel bilgiler elde edilebilir. 
 

 
 

  

(1) Kullanıcı bilgileri Alanın aktivasyonu kullanıcı bilgileri ekranını açar. 
Ok butonlarını kullanarak ileri ve geri gidebilirsiniz. 

 
  

(2) ThermoTK 
     Bilgi 

Alanın aktivasyonu ThermoTK tedavi prensibi hakkında 
genel bilgi ekranını açar. 
Ok butonlarını kullanarak ileri ve geri gidebilirsiniz. 

  
(3) Geri Butonunu aktivasyon kullanıcıyı ana ekrana taşır. 

 
  

2 

1 

2 

3 



 ThermoTK nasıl kullanılır 
 
8.1 Kullanımla ilgili öneriler 8  
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Not: 
 

Aşağıdaki öneriler sadece kılavuz niteliğindedir ve mutlaka hastanın bireysel 
durumuna göre adapte edilmelidir. 
 

Modlar 
 
 
 

2 farklı tedavi modu mevcuttur. 
1. Kapasitif mod: 
Kas sistemi gibi yüzeysel konumlu yapılar için. 
2. Resistif mod: 
Tendon ve ligament gibi daha derin yapılarda uygulama için. 
 

Uygulama başlıkları 
 
 
 
COM elektrotlar 
 
 
 
Not: 
 
 
Esnek COM 
elektrotlar 
 
 
COM elektrodun 
konumlandırılması  
 
Sünger cepler 
 
 
 
Esnek COM elektrot 
ve sünger cebi ile 
uygulama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farklı boyutlarda 3 uygulama başlığı.  
S: dar alanlarda uygulama için 
L / M: geniş yüzeylerde uygulama için 
 
Farklı boyutlarda 2 COM elektrot.  
XL: geniş uygulama alanları için. 
L:  küçük uygulama alanları için. 
 
Yeni aksesuarların eklenmesi ile artık esnek COM elektrot, bir ıslak sünger 
cebi ile ve ThermoTK iletken kremle birlikte de kullanılabilmektedir. 
 
Boyutları farklı 2 esnek COM elektrot. 
XL: geniş uygulama alanları için. 
L:  küçük uygulama alanları için. 
 
COM elektrot/esnek COM elektrot mümkünse tedavi edilecek alanın üzerine 
yerleştirilmelidir. 
 
2 farklı boyutta sünger cep. 
XL: esnek COM elektrot XL için 
L: esnek COM elektrot L için  
 
Bol suyla sünger cebi ıslatın ve içine esnek COM elektrodu yerleştirin. 
Elektrodun sünger cebe tamamen yerleştiğinden ve elektrotun ciltle temas 
etmediğinden emin olun. Gerekli olursa elektrodu sabitlemek için bir cırt cırt 
bant kullanın. 
 
 
Sünger cep her zaman tedavinin başından itibaren ve tedavi süresince iyi 
şekilde nemlendirilmiş olmalıdır. Sünger cep kurursa, hastada yanıklara yol 
açabilir. 
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ThermoTK kremi 
 
 
 
Not: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tedavi süresi: 
 
 
 
Uygulama: 
 
 

 
İdeal enerji transferi sadece özel iletken ThermoTK kremi ile garanti edilebilir. 
 
 
Sadece özellikle bu kullanım için geliştirilmiş iletken ThermoTK kremi kullanın. 
 
ThermoTK iletken krem terapistin cilt üzerinde optimum şekilde kayarak tedavi 
yapabilmesini sağlar. 
ThermoTK İletken krem son derece cilt dostudur ve hassas ciltler için bile 
uygundur. 
 
ThermoTK krem mükemmel kayganlık özelliğine sahiptir. Bunun bir sonucu 
olarak, genellikle tedavi için gerekli olan krem miktarı azdır ve sarf maliyeti 
azaltılabilir. 
 
 
 
Tedavi alanına ve hastalığın durumuna bağlı olarak, tavsiye edilen tedavi 
süresi 10 ila 20 dakika arasıdır. 
 
 
Uygulama hoş bir ılıklık hissi oluşturmalıdır ve hastanın öznel algısına dayanır. 

Not: Hasta tedavi sırasında dikkatli şekilde takip edilmelidir. 
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Not: Aşağıdaki açıklamaların tamamı fabrika ayarlarına dayanmaktadır. 

 
Not: Tüm butonlar, menüler ve alt menüler ekrana dokunarak veya dokunmatik 

kalemle doğrudan aktive edilebilir. 
 

 
Başlangıç ekranı  
 
 

 

 
 
Start” (Başlat) düğmesinin (3) aktivasyonuyla Kapasitif ekran modu açılır. 
 

  
Tedavi ekranı 

 
  

3 
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Uygulama başlığı 
seçimi  

Yapmak istediğiniz tedavi için uygun olan uygulama başlığını seçin ve 
piyasemene doğru şekilde takın. 

 
COM elektrot 
Seçimi 
 
ThermoTK kremi 
Uygulama 
 
 
 
 
COM elektrot 
konumlandırma 
 

 
Yapmak istediğiniz tedavi için uygun COM elektrodu seçin. 
 
 
ThermoTK kremi COM elektroda sürün ve COM elektrodun yüzeyine tamamen 
eşit şekilde dağıtın. 
Aynı zamanda ThermoTK kremi tedavi bölgesine de sürün ve bölgenin 
tamamına eşit şekilde dağıtın. 
 
 
Tedavi alanına göre elektrodu yerleştirin. 
 

Piyasemen / 
uygulama başlığının 
sabitlenmesi 

Piyasemeni seçilen tedavi noktasına / bölgesine sabitleyin. 

  
Tedavinin 
başlatılması 
 

“Start” (Başlat) butonunun etkinleştirilmesi ve gücün ayarlanması ile tedavi 
başlar.“Start” (Başlat) düğmesinin işlevi durdur olarak değişir. 
 

  
Not: 
 
Not: 

“Start” (Başlat) butonu devre dışı olursa, üretim durur. 
 
Tedavi sırasında kontrolör kullanılarak güç azaltılabilir veya arttırılabilir. 

  
Not: Tedavi piyasemen hastaya yerleştirildikten sonra başlamalıdır. 
  
Tedavinin 
sonlandırılması 

“Stop” (Durdur) butonunun aktivasyonu tedaviyi sonlandırır. “Stop” 
(Durdur)düğmesinin işlevi “Start” (Başlat) olarak değişir. Tedavi süresi 00:00 
olarak geri ayarlanır.  

  
Not: Hasta tedavi sırasında dikkatli şekilde takip edilmelidir. Sorun olursa tedaviyi 

ayarlayın veya tedaviyi kesin. 
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Ekran elemanlarının 
ve butonlarının 
açıklaması 

 

 
 
 

  
 

(1) Çubuk grafik Seçilen akımı gösterir. Tedavi aktif olduğunda çubuk grafik  
dolar. Çubuk grafiğin içindeki renk seçilen güç ayarına göre değişir. Düşük güç 
için mavi, yüksek güç için yeşil. 

  
(2) Vücut 
bölgelerinin 
gösterimi 

Başlık çubuğundaki ifadenin yanı sıra vücut /iskelet bölümlerinin ekranda 
gösterilmesi seçilen mod ile ilgili bilgi verir (burada: kapasitif mod) 

  
(3) Durdurma Devam eden tedavi esnasında butonun aktivasyonu tedavi süresini durdurur 

ve tedaviyi sona erdirir. Güç 00:00’a döner ve tedaviye devam etmek için tekrar 
ayarlanması gerekir. 
“Stop” (Durdur) düğmesinin işlevi “Start” (Başlat) olarak değişir. 
“Start” (Başlat) butonuna basılıp güç butonunun ayarlanmasıyla terapi devam 
eder.  

  
(4) Başlat / Durdur “Start” (Başlat) düğmesinin aktivasyonu ile işlevi “Stop” (Durdur) olarak değişir. 

“Stop” (Durdur) düğmesinin aktivasyonu ile işlevi “Start” (Başlat) olarak değişir 
ve tedavi süresi 0:00 olarak geri ayarlanır.  
“Stop” (Durdur) butonunun aktivasyonu “Start” (Başlat) düğmesi işlevini geri 
getirir. 
 

(5) Süre Tedavinin başlamasından önce saat göstergesi 00:00 olarak ayarlanır. 
Tedavinin başlangıcından itibaren güç üretildikçe süre ekranda ilerler. 

  
(6) Kuplaj  Kuplaj limit değeri yüzde göstergesi 

Yetersiz kuplaj seviyesi varsa, bir sinyal sesi duyulur  
 ve çubuk güç göstergesi sıfıra geri döner. 
 

Not: Kuplaj seviyesinin duyarlılığı özel olarak ayarlanabilir veya devre dışı 
bırakılabilir. 
VA 10 değerinin altında ise kuplaj devre dışıdır. 
Akustik sinyal yok. 
Zaman ilerlemeye devam eder. 

  

1 2 3 

4 

5 

6 
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Ayarlar 
Kuplaj seviyesi 

“Coupling Display” (Kuplaj Ekranı) butonunun etkinleştirilmesi istenilen kuplaj 
seviyesini ayarlamak veya değeri silmek için yeni bir pencere açar. 
 

 
 

 
 
(1) Sayısal 
Klavye 

Kuplaj değeri girmek için sayısal tuş takımı 
 % 1 – 100. 
 

(2) Ekran Ayarlanan değeri gösterir. 
 
(3) OK 

 
Butonun aktivasyonu kullanıcıyı tedavi ekranına taşır. 

 
(4) İptal 

 
Aktivasyon anahtarı girişi iptal eder. 

 
(5) Otomatik 
Ayarlar 
 
 
 
 
 
 
 
Not: 
 
Not: 
 

 
Tedavi alanının anatomik özelliklerine uygun optimal kuplaj düzeyini seçmek 
için kuplaj seviyesi duyarlılığı, uygulamadan önce otomatik olarak belirlenebilir. 
 
Butonun aktivasyonu kuplaj seviyesinin belirlenmesi için yeni bir pencere açar. 
Ekrandaki talimatlara uygun şekilde tedavi edilecek alanda kuplaj testini 
gerçekleştirin. 
 
Bölüm 8.2’de anlatıldığı gibi tedavi için hazırlık sırasında testi yapın. 
 
Eğer 0 girerseniz kuplaj devre dışı kalır.Kuplajın deaktivasyonu 
önerilmemektedir. 
Kuplaj devre dışı bırakılırsa kuplajın kontrolü olmadan durmaksızın güç üretilir. 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 “Treatment recommendations” (Tedavi önerileri) menüsü tedavi seçiminde 

yardımcı olmak için kullanılır ve uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. 
  
Tedavi “Treatment” (Tedavi) butonunun aktivasyonu “Treatment recommendations” 

(Tedavi önerileri) menüsünü açar.  
 

 
 

  
Seçim 
Vücut bölgesi 

Vücut bölgesi seçimi mavi daire tıklanarak yapılır. 
 

  
Semptom 
seçimi  

İstenilen vücut bölgesi seçildikten sonra, seçilen vücut bölgesi semptomları 
penceresi açılır. 
 

 
 

Detaylı semptomlar doğrudan satıra tıklanarak seçilir. 
  
Detaylı semptom 
seçimi 

Semptomların seyrinin seçimi ilgili satırda doğrudan yapılır. 
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Tedavi bilgisi Detaylı semptomların seçilmesinden sonra, detaylı tedavi bilgisini gösteren 

yeni bir pencere açılır. 
 
 

 

 
 

Tedavi programının 
seçilmesi  
 
 
Hasta pozisyonu: 

“Treatment” (Tedavi) butonunun etkinleştirilmesi ilgili programın tedavi 
ekranını açar. 
 
 
2 Aşamalı program: 
İki aşamalı program kullanılırken, 1. aşamanın sonunda mod kapasitiften 
resistife veya tam tersi sırayla geçiş yapar. 
2. aşama için terapi yeniden başlatılmalıdır. 
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Şebeke voltajı 
 

100 - 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Sigorta 
 

2 x T2A, 250V 
 

Güç girişi 
 

160 VA 
 

Güç çıkışı  
 

120 W efektif (350 Wtepe) 100’eΩ 
 

Frekans  
 

460 kHz (Resistif Mod) 
540 kHz (Kapasitif Mod) 
 

Doğruluk  
 

± %20 
 

Koruma sınıfı I 
 

Uygulama sınıfı  
 

BF 
 

Çalışma modları  
 

Kapasitif ve Resistif  
 

Ebatlar 
 

E 32 cm x Y 19 cm x D cm 24m 
 

Ağırlık 
 

3,4 kg (aksesuarlar hariç kontrol cihazı) 
 

Kullanım 
 

10 °C - 25 °C, % 20 - % 80 bağıl nem, 
700 hPa-1060 hPa için yoğunlaşma olmadan 
 

Taşıma 
 

-10 °C - 50 °C, % 10 - % 90 bağıl nem, 
700 hPa-1060 hPa için yoğunlaşma olmadan 
 

Depolama 
 

-10 °C - 50 °C, % 10 - % 90 bağıl nem, 
700 hPa-1060 hPa için yoğunlaşma olmadan 
 

  
Not: Sadece orijinal ambalajında depolama ve taşıma. 
  
 Teknik değişiklik hakkı saklıdır! 
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 Bakım veya temizlik yapmaya başlamadan önce her zaman ana anahtarı 

kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. 
  
Kaplama Kaplamayı sentetikler için sıradan alkolsüz temizlik maddesi ile veya ılık sabun 

solüsyonu (örn. deterjan) ile temizleyin 
 
Dezenfeksiyon işlemini sentetik ve metal cihazlar için uygun alkolsüz 
dezenfektanla gerçekleştirin. 

  
Piyasemen 
Uygulama başlığı 
COM elektrot 

Cihazı sentetikler için kullanılan sıradan alkolsüz temizlik maddesi ile veya ılık 
sabunlu solüsyonla (örn. deterjan) ile temizleyin. 
 
Dezenfeksiyon işlemini sentetik ve metal cihazlar için uygun alkolsüz 
dezenfektanla gerçekleştirin. 

  
Not: Temizleme ve dezenfeksiyon sıklığını belirlemek için lütfen ilgili kılavuzu 

dikkate alın. 
  
Not: Dezenfektanları uygularken üreticisinin kullanım talimatlarına uyun. 
  
Not: Temizlerken sistemin içinin ıslanmadığından emin olun. 

Lütfen solventler, ağartıcı, aşındırıcı, mum cila veya aerosol spreyler 
kullanmayın. 

  
Not: Cihazı sadece hijyenik ortamlarda kullanın. 
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 Ürün CE işaretini taşımaktadır. 
 

0068 
 
AB Tıbbi Ürünler Direktifi 93/42/EEC ile uyumludur ve bu direktife ait Ek-1’in 
gereksinimlerini karşılamaktadır. 
 
Ürün Direktifin Ek IX’una göre Sınıf IIb olarak sınıflandırılmıştır. 
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Parça no. Teslimat kapsamı 
4800 1  Kontrol cihazı ThermoTK 
50600300 1 ThermoTK manyetik sistemli piyasemen 
50600400 1 Konektör ile elektrot kablosu 
98550110 1 ThermoTK muz fiş ile elektrot kablosu 
50600335 1 Uygulama başlığı, S, 35 mm, manyetik sistemli, izole 
50600360 1 Uygulama başlığı, M, 60 mm, manyetik sistemli, izole 
50600385 1 Uygulama başlığı, L, 85 mm, manyetik sistemli, izole 
50600410 1 COM elektrodu, XL, bağlantı çıkıntısı ile, 15 X 20 cm 
50600420 1 COM elektrodu, kapalı, L, bağlantı çıkıntılı, 12 x 15 cm 
50600415 1 Esnek COM elektrodu, XL, bağlantı çıkıntısız, 15 x 20 cm 
50600425 1 Esnek COM elektrodu, L , bağlantı çıkıntısız, 12 x 15 cm 
50600435  Sünger cebi, XL, 17 x 21,5 cm, 1 çift 
50600445  Sünger cep, L, 14 x 16,5 cm, 1 çift 
230 1 Cırt cırt bant, 60 cm 
231 1 Velcro bant, 120 cm 
50600110 2 ThermoTK iletken krem, dozaj pompalı 
118 1 Güç kablosu 
10102467 1 Kullanım Kılavuzu 
50600500 1 ThermoTK taşıma çantası 
65800410 2 Dokunmatik kalemler 
65280210 4 Manyetik sıralama tarakları 
10102033 1 Sipariş formu: Conductive Creme for Thermo TK 

Parça no. Aksesuarlar 
50600300 1 ThermoTK manyetik sistemli piyasemen 
98550110 1 ThermoTK krokodil klipsli elektrot kablosu 
68550110 1 ThermoTK muz fişli elektrot kablosu 
50600600 1 ThermoTK krokodil klips 
50600335 1 Uygulama başlığı, S, 35 mm, manyetik sistemli, izole 
50600360 1 Uygulama başlığı, M, 60 mm, manyetik sistemli, izole 
50600385 1 Uygulama başlığı, L, 85 mm, manyetik sistemli, izole 
50600415 1 Esnek COM elektrodu, XL, bağlantı çıkıntısız, 15 x 20 cm 
50600425 1 Esnek COM elektrodu, L, bağlantı çıkıntısız, 12 x 15 cm 
50600435  Sünger cebi, XL, 17 x 21,5 cm, 1 çift 
50600445  Sünger cep, L, 14 x 16,5 cm, 1 çift 
230 1 Cırt cırt bant, 60 cm 
231 1 Velcro bant, 120 cm 
50600200 1 Manyetik sistemsiz ThermoTK Piyasemen 
50600400 1 Konektör ile elektrot kablosu 
50600235 1 Uygulama başlığı S, 35 mm, manyetik sistemsiz 
50600260 1 Uygulama başlıkları, M, 60 mm, manyetik sistemsiz 
50600285 1 Uygulama başlığı, L, 85 mm, manyetik sistemsiz 
50600410 1 COM elektrodu, XL, bağlantı çıkıntılı, 15 X 20 cm 
50600420 1 COM elektrodu, L, bağlantı çıkıntılı, 12 X 15 cm 
50600110 1 ThermoTK iletken krem, dozaj pompalı 
118 1 Güç kablosu 
10102467 1 Kullanım Kılavuzu 
50600500 1 ThermoTK taşıma çantası 
65800410 1 Dokunmatik kalem 
65280210 4 Manyetik sıralama tarakları 
10102033 1  Sipariş formu: Conductive Creme for Thermo TK 
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 Üretici ThermoTK için herhangi bir cihaz kombinasyonu veya diğer cihazlara 
bağlantı planlamamıştır. 
 
Bu hükümleri ihlal ederek cihazları birleştirip medikal bir sistem oluşturan kişiler 
riski tamamen üzerlerine almış kabul edilmektedir. 
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 ThermoTK mevcut geçerli tıbbi cihaz standartları ile uyum içinde üretilmiş ve 

test edilmiştir. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH sadece aşağıdaki durumlarda cihazın 
güvenliği ve güvenilirliğinden sorumlu tutulabilir: 
 
• cihaz onaylı, topraklı duvar prizinde kullanılmışsa ve elektrik tesisatı DIN 

VDE 0100 Bölüm 710 ile uyumlu ise, 
• cihaz Kullanma Kılavuzuna uygun şekilde kullanıldıysa, 
• eklemeler, yeniden yapılandırmalar veya modifikasyonlar Zimmer 

MedizinSysteme tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmış ise, 
• kullanıcılar, cihazı kullanmadan önce cihazın ve piyasemenin doğru şekilde 

çalıştığından, mekanik olarak sağlam ve iyi durumda olduğundan emin ise, 
• cihaz, sadece doğru şekilde eğitim almış personel tarafından çalıştırılmışsa, 
• cihaz, tehlikeli alanlarda ve / veya yanıcı ortamlarda kullanılmamışsa, 
• sıvıya maruz kaldığı anda cihazın güç kaynağı bağlantısı derhal kesilmiş ise. 

 
Cihaz kullanıcı tarafından bakım yapılması veya tamir edilmesi gereken 
herhangi bir parça içermemektedir. 
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 Bakım veya temizlik yapmaya başlamadan önce her zaman ana anahtarı 
kapatın ve elektrik fişini prizden çekin. 
 

Uygulama başlıkları/ 
COM elektrotları 

Uygulama başlıklarının ve COM elektrotların yüzeyini çatlak ve diğer hasarlar 
için kontrol edin. Yüzey hasar görmüşse parçanın değiştirilmesi gerekir. 
 

Elektrot kablosu COM elektrot ve piyasemen elektrot kablosunu düzenli şekilde hasar veya 
çatlak açısından kontrol edin. Hasar durumunda, kablonun değiştirilmesi 
gerekir. 
 

Uygulama başlıkları Uygulama başlığını değiştirirken piyasemen üzerinde ilerleyebileceği son 
noktaya kadar sıkıştırıldığından emin olun. 
 

Konektör Elektrot kablosu konektörünün sağlamlığını düzenli olarak kontrol edin.  
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Fonksiyon testi 
 

Piyasemen ve COM elektrot fonksiyonlarını düzenli aralıklarla kontrol edin. 
Bu amaçla test kablosu ile düzenli kontroller yapın. 
 
Aşağıda açıklanan test işlemini uygulayın: 
• COM elektroduna uygulama başlığını tutun. 
• “Start” (Başlat) butonuna basın. Fonksiyon testi tamamlanana kadar 

bekleyin. 
 
“Cable control ok” (Kablo kontrolü tamam) mesajı, fonksiyonlar garanti altında. 
“NEGATIVE cable control” (NEGATİF kablo kontrolü) mesajı, kontrol ünitesine 
COM elektrotun ve piyasemenin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol 
edin. Testi tekrarlayın. 
 
Hata yine oluşursa teknik servis / müşteri hizmetlerini bilgilendirmelisiniz. 
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 ThermoTK cihazı için Almanya’da güvenlik kontrolü (STK) ve metroloji kontrolü 

(MTK) gerekli değildir. 
 
Almanya’da, yürürlükteki MPBetreibV (Tıbbi Cihaz Direktifi) ve BGV A3 
(Elektrik sistemleri ve ekipmanları yönetmeliği) uygulanmıştır. 
Ürünü çalıştırırken bunlara dikkat edilmelidir. 

  
Not: Bu koşullar cihazın Almanya’da kullanımı için gereklidir. 

Eğer varsa kendi ülkenizin farklı ulusal yönetmeliklerine uyun. 
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Piyasemen arızası 
Güç çıkışı yok 

Olası neden 1 
Piyasemen cihaza doğru şekilde takılmamış. 
Sorun düzeltme 1. sebep 
Piyasemen fişinin cihaza doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.  
Tam olarak takılmış olmalıdır. 
Piyasemen kablosunda hasar veya düğümlenme var mı, kontrol edin. 
 
Olası neden 2 
Elektrot kablosu üniteye doğru şekilde bağlanmamış veya elektrot kablosu 
konektörü COM elektroduna doğru şekilde takılmamış. 
Sorun düzeltme 2. sebep 
Elektrot kablosunun cihaza doğru şekilde takılmış olduğundan emin olun. Tam 
olarak takılmış olmalıdır. 
Konektörün COM elektroduna doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. 
 
Olası neden 3 
Konektörün kirliliği sebebiyle konektör ve COM elektrot arasında temas sorunu. 
Sorun düzeltme 3. sebep 
Konektörü temizleyin. 

  
Güç aktarımı yok Olası neden 1 

Kayganlaştırıcı olarak iletken krem kullanılmamış. 
Sorun düzeltme 1. sebep 
Sadece ThermoTK kremi kullanıldığından emin olun. 
 
Olası neden 2 
İç kablo hasarı 
Sorun düzeltme 2. sebep 
Kablo testini yaparak kontrol edebilirsiniz. 
Hata verirse teknik servise / müşteri hizmetlerine bilgi verin. 
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Cihaz arızası Ana anahtarda tepki yok /ekran karanlık 
 
Olası neden 1 
Şebeke bağlantısı 
Sorun düzeltme 1. sebep 
Elektrik kablosu fişinin elektrik prizine düzgün şekilde takılı olup olmadığını 
kontrol edin ve cihaz konektörünün cihaz portuna sıkı şekilde takılı olduğundan 
emin olun. 
Şebeke kablosunun sağlamlığını kontrol edin 
Güç kaynağını ve elektrik fişini kontrol edin. 
 
Olası neden 2 
Sigorta 
Sorun düzeltme 2. sebep 
Cihazın güç kaynağı giriş soketinin üzerinde bulunan ince tel sigortalar 
elektrikle ilgili bir sorun olduğunda şebeke bağlantısını keser. 
http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/traffic/vissim_download.pl adresine bakınız. 
Kapağı açın ve sigortaları kontrol edin. 

  

 
Sigortayı sadece aynı isimde olanı veya eşdeğeri ile değiştirin. Bunu 
yapmadan önce tüm güç kaynağını olası arızalar için kontrol edin. 
 
Hata yine oluşursa teknik servis / müşteri hizmetlerini bilgilendirmelisiniz. 

 
  

Dağıtım Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Telefon +49 731 9761-0 
Faks +49 731 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Üretici Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) İTALYA 

  
Cihazın imhası  Cihaz evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Elektrikli atıklar için ulusal 

yönetmelikleri dikkate alın veya distribütörünüze başvurun. 
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ThermoTK gibi tıbbi elektrikli cihazlar için elektromanyetik uyum (EMC) ile ilgili özel önlemlerin alınması ve bu cihazların bu 
kullanım kılavuzunda veya ekindeki belgelerde öngörülen EMC bilgisine göre kurulup çalıştırılması gerekmektedir. 
 
Taşınabilir ve mobil RF iletişim sistemleri (örneğin cep telefonları) tıbbi elektrikli ekipman ile etkileşebilir.  
 
ThermoTK sadece teslimat ve aksesuarlar kapsamında belirtilen orijinal parçalarla çalıştırılabilir. Cihazın başka şebeke 
kablosuyla kullanımı artan yayılım veya azalan girişim bağışıklığına sebep olabilir. 
 
Kılavuz ve imalatçının beyanı – Elektromanyetik emisyonlar  

ThermoTK cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır: ThermoTK müşterisi veya 
kullanıcısı cihazın bu tür bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Girişim testleri Uyumluluk Elektromanyetik ortam kılavuzu 

RF emisyonları CISPR 11 Grup 2 ThermoTK cihazı amaçlanan işlevi sağlayan 
elektromanyetik enerjiyi yaymalıdır. Yakında bulunan 
cihazlar etkilenebilir. 

RF emisyonları CISPR 11 B sınıfı ThermoTK yerleşim alanlarında ve bu amaçla 
kullanılan alanlara enerji sağlayan kamu elektrik 
şebekesine doğrudan bağlı yapılar da dâhil olmak 
üzere tüm yapılarda kullanıma uygundur. 

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2 A sınıfı 

Voltaj dalgalanma emisyonları ve titreşim 
IEC 61000-3-3 

Uyumlu 

Tablo 201, EN 60601-1-2: 2010 
 
Cihaz diğer ekipmanların yanında veya üzerinde kullanılmamalıdır. Yan yana veya üst üste yerleştirmek gerekiyorsa cihazın 
kullanılacak olan yapılandırmada normal çalışıp çalışmadığı gözlenerek kontrol edilmelidir. 
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Kılavuz ve imalatçı beyanı - Elektromanyetik bağışıklık  

ThermoTK cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır: ThermoTK müşterisi veya 
kullanıcısı cihazın bu tür bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Elektromanyetik 
bağışıklık testi 

IEC 60601-Test 
seviyesi 

Uyum düzeyi Elektromanyetik ortam - Kılavuz 

Elektrostatik deşarj 
(ESD) IEC61000-4-2 

±6 kV temas 
 
± 8 kV hava 

±6 kV temas 
 
± 8 kV hava 

Zemin ahşap, beton veya seramik karo 
olmalıdır. Zemin sentetik malzemeyle kaplı ise 
bağıl nem en az %30 olmalıdır. 

Elektriksel hızlı geçici / 
patlama IEC 61000-4-4 

enerji besleme hatları 
için ±2 kV 
 
giriş ve çıkış hatları 
için ± 1 kV 

enerji besleme 
hatları için ±2 kV 
 
giriş ve çıkış hatları 
için ± 1 kV 

Şebeke güç kalitesi tipik ticari ortam veya 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. 

Gerilim darbesi 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV diferansiyel 
mod 
 
± 2 kV ortak mod 

± 1 kV diferansiyel 
mod 
 
± 2 kV ortak mod 

Şebeke güç kalitesi tipik ticari ortam veya 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. 

Güç kaynağı giriş 
hatlarındaki voltaj 
düşüşleri, kısa kesintiler 
ve voltaj değişiklikleri 
IEC 61000-4-11 

<% 5 UT 
(UT’de >%95 düşüş 
0,5 döngüde) 
 
%40 UT 
(UT’de %60 düşüş 5 
döngüde) 
 
% 70 UT 
(UT’de %30 düşüş 
25 döngüde) 
 
<% 5 UT 
(UT’de >%95 düşüş 5 
saniye için ) 

<% 5 UT 
(UT’de >%95 düşüş 
0,5 döngüde) 
 
%40 UT 
(UT’de %60 düşüş 5 
döngüde) 
 
% 70 UT 
(UT’de %30 düşüş 
25 döngüde) 
 
<% 5 UT 
(UT’de >%95 düşüş 
5 saniye için ) 

Şebeke güç kalitesi tipik ticari ortam veya 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. ThermoTKcihazı kullanıcısının 
elektrik kesintileri sırasında uygulamaya 
devam etmesi gereklidir. ThermoTKcihazının 
kesintisiz bir güç kaynağından güç alması 
veya pil desteği tavsiye edilmektedir. 

Güç frekansı (50/60 Hz) 
manyetik alanı IEC 
61000-4-8 için 

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanları tipik ticari 
ortam veya hastane ortamında bulunan tipik 
bir yer için geçerli olan seviyelerde olmalıdır. 

Not: UT test düzeyinin uygulanmasından önceki AC güç gerilimidir. 
Tablo 202 EN 60601-1-2: 2010 
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ThermoTK cihazı ana özellikleri: girişimsiz yüksek-akım elektromanyetik enerji aktarımı ve tüm fonksiyonların girişimsiz 
kullanımı. 
 
Kılavuz ve imalatçı beyanı - Elektromanyetik bağışıklık  

ThermoTK cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. ThermoTKmüşterisi veya 
kullanıcısı cihazın bu tür bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

Girişim 
bağışıklığı testi 
testler 

IEC 60601-Test 
seviyesi 

Uyumluluk 
derecesi 

Elektromanyetik ortam - Kılavuz 

İletilen RF 
bozulma 
değişkenleri 
IEC 61000-4-6 
 
Işınan RF 
bozulma 
değişkenleri 
IEC 61000-4-3 

3 V efektif değer  
150 KHz - 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz - 2.5 GHz 

3 V efektif değer  
150 KHz - 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz - 2.5 GHz 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, kablolar da 
dâhil olmak üzere ThermoTK cihazının herhangi 
bir parçasına, verici frekansı için geçerli denklemle 
hesaplanan, önerilen ayırma mesafesinden daha 
yakın şekilde kullanılmamalıdır. 
 
Önerilen ayrım mesafesi: 
 
d = 1,17√P 
 
d = 1,17√P 80 MHz - 800 MHz 
 
d = 2.33 √P 800 MHz - 2,5 GHz 
 
Burada P, verici üreticisine göre watt (W) 
cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü 
derecesidir ve d, metre cinsinden (m) önerilen 
ayırma mesafesidir. 
 
Sabit RF vericiler için alan kuvvetleri, bir saha 
araştırmasında saptandığı gibi afrekans aralığında 
uyum seviyesinden düşük olmalıdır.b 
 
Aşağıdaki sembolle işaretlenen cihazların yakınında 
parazit meydana gelebilir: 
 

 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerli olur. 
NOT 2 Bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve kişilerden 
kaynaklanan absorpsiyon ve yansımadan etkilenebilir. 

a  Cep telefonları ve telsizler, amatör radyolar, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınları için baz istasyonları gibi 
sabit vericilerin saha kuvvetleri teorik olarak kesin bir şekilde tahmin edilemez. Sabit vericiler sebebiyle ortaya çıkan 
elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik saha araştırması gerçekleştirilmelidir. ThermoTK 
cihazının kullanıldığı yerdeki ölçülen saha kuvvetinin belirtilen geçerli uyumluluk seviyesinin üzerinde olması halinde cihazın 
normal şekilde çalıştığının doğrulanması için gözlemlenmesi gereklidir. Sıra dışı performans gözlenirse, ThermoTK 
cihazının yeniden ayarlanması veya yeniden konumlandırma gibi ilave önlemler uygulanması gerekebilir. 
 
b 150 kHz ila 80 MHz’lik frekans aralığı üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m’nin altında olmalıdır. 
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Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları ile ThermoTK cihazı arasındaki tavsiye edilen ayrım mesafesi 

ThermoTK cihazı RF bozulmalarının kontrollü olduğu elektromanyetik bir ortamda kullanıma yöneliktir. ThermoTK cihazının 
müşterisi veya kullanıcısı taşınabilir ve mobil HF iletişim cihazı (vericiler) ile ThermoTK cihazı arasında, iletişim cihazının 
maksimum çıkış gücüne göre aşağıda tavsiye edilen minimum ayrım mesafesini koruyarak elektromanyetik parazitlerin 
önlenmesine katkıda bulunabilir: 

Vericinin nominal maksimum çıkış 
gücü 

W 

Vericinin frekansına göre ayrım mesafesi 
m 

150 KHz - 80 MHz 
d = 1,17√P 

80 MHz - 800 MHz 
d = 1,17√P 

800 MHz - 2.5 GHz 
d = 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Yukarıda sıralananların dışında maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için metre (m) olarak tavsiye edilen mesafe d ve 
vericinin imalatçısına göre vericinin watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü değeri P olmak üzere, vericinin frekansına 
uygulanan formül kullanılarak belirlenebilir. 
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerli olur. 
NOT 2 Bu yönergeler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılar, nesneler ve kişilerden 
kaynaklanan absorpsiyon ve yansımadan etkilenebilir. 
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Junkersstraße 9
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