
Návod k použití 
Soleoline

Soleo Sono

CZ



 Obrázky 
Soleo Sono 
Přední strana přístroje   

 
 
 

Obr. 1 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Součásti 
zařízení 
a ovládací 
prvky 

1 Regulátor intenzity, kanál I 
2 Regulátor frekvenční složky 
3 Displej 
4 Slot pro SD kartu 
5 Ultrazvuková hlavice 

 6 Držák na ultrazvukovou hlavici (volitelné příslušenství) 
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Zobrazení na 
displeji 

7 Stavový řádek 
8 Ikony na obrazovce 
9 Navigační menu 
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Navigační menu 
Popis funkcí 
 

(A) Zpět Vrátí se o jeden krok zpět 
(B) Terapie Přepne do oblasti terapie 
(C) Oblíbené položky Přepne do seznamu oblíbených položek 
(D) Programy Přepne do nabídky programů 
(E) Protokoly Přepne do nabídky protokolů 

 (F) Listovat zpět Přejde o jednu stránku zpět 
 (G) Listovat dopředu Přejde o jednu stránku dopředu 
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Vypínač 
a přípojky 

11 Hlavní vypínač  
12 Držák síťové pojistky 
13 Přípojka síťového kabelu 
16 Zdířka pro ultrazvukovou hlavici 0,8 / 2,4 MHz 

 18 Typový štítek 
 
Upozornění: Zdířka (14*), (15*) a (17*) nemá u přístroje Soleo Sono žádnou funkci. 
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Ultrazvuková hlavice velká Ultrazvuková hlavice malá 
 
 

 
 



 Vysvětlení symbolů   
 

 
V návodu k obsluze tento symbol označuje nebezpečí. 

  
Pozor! V návodu k obsluze tento symbol označuje „Upozornění“ na možné věcné 

škody. 
  

 
Příložná část, typ BF 

  

 
Řiďte se návodem k použití. 

  

 

Návod k použití 

  

 
Sériové číslo 

  

 
Číslo výrobku 

  

 
Výrobce 

  

 
 

Datum výroby 

  

 
Tento symbol označuje nebezpečná místa na přístroji. 

  

 
Intervalový provoz 
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Platí pro přístroj Soleo Sono (NG). 
 
Tento návod k použití je součástí přístroje.  
Uchovávejte jej v blízkosti přístroje, aby k němu měla obsluhující 
osoba kdykoliv přístup. 
 
Tento návod k použití je platný od října 2016. 

 

 



 Indikace / kontraindikace 
 
1.1 Indikace 1  
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Indikace z ortopedie, 
chirurgie, 
traumatologie, 
revmatologie 
 
 

• Vertebrogenní algické syndromy, např. cervikální syndrom 
• Ankylozující spondylitida (pouze mimo akutní období) 
• Onemocnění kloubů 
• Revmatoidní artritida (pokud je indikována léčba teplem) 
• Artróza 
• Periartropatie 
• Epikondylitida 
• Tendinitida, periostóza, patní ostruha 
• Achillodynie 
• Jizvy, kontraktury, Dupuytrenova kontraktura 
• Poúrazové obtíže 
• Fraktury (zejména při pomalé tvorbě kostního svalku) 

  
Ostatní indikace • Asthma bronchiale 

• Rinopatie 
• Přetrvávající potíže krční páteře po hyperextenzi s opakovanými 

blokádami 
• Bolesti hlavy 
• Bolesti uší 
• Postherpetická neuralgie 
• Funkční poruchy žaludku a dvanáctníku 
• Pelvipatie 
• Funkční obtíže v oblasti malé pánve 



 Indikace / kontraindikace 
 
1.2 Kontraindikace 1  
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Všeobecné 
kontraindikace 

• Bolestivé symptomy nejasného původu 
• Onemocnění, při nichž se nesmí aplikovat teplo, například akutní zánětlivá 

onemocnění 
• Onemocnění, při nichž jsou kontraindikovány mechanické vlivy, například 

žilní trombóza 
• Omezený průtok krve  
• Kardiovaskulární onemocnění či podezření na něj 
• Hemoragická diatéza 
• Krční páteř ošetřujte ultrazvukem pouze do úrovně C3 
• Ultrazvukové ošetření parenchymatózních orgánů nebo orgánů citlivých na 

teplo (varlata, oči, gravidní děloha, játra, ledviny atd.) 
• Oblasti kůže pod anestezií 
• Poruchy vnímání teploty 
• Po ošetření ionizujícím zářením 
• Epifyzární štěrbiny 
• Nádory 
• Elektronické kardiostimulátory 
• Použití na otevřených ranách nebo v jejich blízkosti 
• Omezené reflexy nebo citlivost na bolest 
• Použití v oblasti břicha, pánve nebo beder v období těhotenství nebo při 

podezření na těhotenství 
 
 
Kovové implantáty a endoprotézy  
 
V současnosti již nejsou žádné námitky proti dynamickému ošetření 
ultrazvukem při nízkých hodnotách. 



 Vedlejší účinky 
 2  
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Vedlejší účinky 
ultrazvukové terapie 

Při správné aplikaci nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
 

 



 Pokyny pro použití 
 
3.1 Obecné 3  
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 Před použitím přístroje u pacienta by se měl uživatel seznámit s návodem k 
použití a s jednotlivými metodami ošetření, a dále s indikacemi, 
kontraindikacemi, výstrahami a pokyny k používání. Dále je třeba se řídit 
i dalšími informacemi o ultrazvukové terapii z jiných zdrojů. 

  

 Tento návod k použití uchovávejte vždy v blízkosti přístroje, aby k němu měly 
kdykoliv přístup osoby pověřené jeho obsluhou. 

  

 Celý lékařský systém je vhodný pro použití v blízkosti pacienta. 
  

Pozor! Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, musí být přístroj před každým 
prováděním údržby a čištění vždy odpojen od elektrické sítě vytažením síťové 
zástrčky ze zásuvky. 

  

Pozor! Před použitím zajistěte, aby se přístroj zapojoval vždy do předpisové elektrické 
zásuvky s ochranným kontaktem (elektrická instalace podle normy DIN VDE 
0100, část 710). Přístroj se smí používat výhradně s přiloženým síťovým 
kabelem. Síťový kabel chraňte před mechanickým přetížením. 

  

Pozor! Magnetická a elektrická pole mohou ovlivňovat funkčnost přístroje. 
Nepoužívejte proto přístroj v blízkosti zařízení, která generují silná 
elektromagnetická pole (rentgenové přístroje, diatermická zařízení, přístroje 
pro magnetickou rezonanci). Udržujte několikametrovou bezpečnostní 
vzdálenost. 

  

Pozor! Přístroj není vhodný pro použití v oblastech s výbušným, hořlavým nebo 
vznětlivým prostředím. 

  

Pozor! Umístěte přístroj při použití tak, aby bylo možné kdykoli přístroj okamžitě 
vytáhnout z elektrické zásuvky, a tím jej odpojit od zdroje napájení.  

  

Pozor! Před použitím přístroj zkontrolujte. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte jej. 
  

Pozor! Smí se používat pouze příslušenství od společnosti Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 

  

Pozor! Přístroj může způsobit poruchy funkce nebo může narušovat provoz přístrojů 
v jeho blízkém okolí. Může být nutné provést vhodná nápravná opatření, 
například přístroj přemístit nebo změnit jeho polohu, případně nainstalovat 
vhodné odstínění. 

  

Pozor! V průběhu celé životnosti produktu se na přístroji ani na lékařském systému 
nesmí provádět žádné změny. 

  

Pozor! K bezpečnému odpojení přístroje od napájecí sítě vytáhněte síťovou zástrčku 
ze zásuvky na pouzdře přístroje nebo ze zásuvky ve zdi. 



 Pokyny pro použití 
 
3.2 Ultrazvuk 3  
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 S ultrazvukovou hlavicí manipulujte opatrně, při hrubém zacházení se mohou 
její vlastnosti změnit. Ultrazvuková hlavice nesmí přijít do kontaktu s ostrými 
nebo špičatými předměty, protože hliníkový materiál hlavice je náchylný na 
poškrábání. 

  
 Použití jiných vazebních prostředků než speciálního ultrazvukového gelu 

SonoPlus může hlavici poškodit.  
  
 Ultrazvukovou hlavici po použití vydezinfikujte běžně prodávanými 

dezinfekčními prostředky na zdravotnické přístroje. 
  
 Před každým použitím zkontrolujte, zda ultrazvuková hlavice není poškozena. 

Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte ji. 
  

Pozor! Při pravidelném používání ultrazvukové hlavice ve vodní lázni 
je nutno přijmout opatření pro ochranu uživatele. Všechny části těla uživatele, 
které jsou ponořeny pod vodu, se musí ochránit pomocí vhodných opatření. Za 
vhodné ochranné opatření se považuje použití tzv. „oblečení zadržujícího 
vzduch“. Tím mohou být například: neoprenové rukavice nebo latexové 
rukavice navlečené přes bavlněné. 

 
 
 



 Výstražné pokyny 
 4  
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Tento přístroj smí používat výhradně zdravotničtí odborníci.  

  

 
Použití přístroje, které se liší od nastavení a způsobů aplikace popsaných 
v návodu k použití, může vést k ohrožení v důsledku nekontrolovatelného 
generování ultrazvukové energie.  

  

 
Během terapie nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru. 

  

 
Veškeré terapeutické pokyny ohledně místa léčby, doby trvání a intenzity 
ošetření vyžadují lékařské znalosti a smí je vydávat pouze oprávnění lékaři, 
terapeuti a nelékařští zdravotničtí odborníci. Tyto pokyny je třeba 
bezpodmínečně dodržovat. 

  

 
Použití ve vlhkých oblastech je nepřípustné a při nedodržování této zásady 
může dojít ke značným škodám a ohrožení pacienta i obsluhujícího personálu. 

  

 
Obalový materiál řádně zlikvidujte. Dbejte na to, aby k přístroji neměly přístup 
děti.  

  

 
U pacientů s implantáty nebo s implantovaným elektronickým přístrojem je 
možné provést ošetření až poté, co se potvrdí, že je ošetření pro pacienta 
bezpečné. 

  

 
Současné připojení pacienta k vysokofrekvenčnímu chirurgickému přístroji 
není přípustné. Může dojít k popálení. 



 Soleoline ve stručnosti 
 5  
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Co je Soleoline? 
 

Vysoce moderní inovativní série výrobků, která nabízí k dispozici 3 různé 
varianty přístrojů. 
 
Soleo Sono 
Vysoce moderní inovativní přístroj pro ultrazvukovou terapii. 
Soleo SonoStim 
Vysoce moderní inovativní kombinovaný přístroj pro elektroterapii 
a ultrazvukovou terapii s možností dodatečného použití vakuové jednotky. 
Soleo Galva 
Vysoce moderní inovativní přístroj pro elektroterapii s možností dodatečného 
použití vakuové jednotky. 

  
Upozornění: Obsluha přístrojů Soleo SonoStim a Soleo Galva je popsána 

v samostatném návodu k použití. 
  
Jaké výhody má 
Soleoline? 

Moderní přehledný barevný displej se znázorněním všech parametrů 
relevantních pro terapii, moderní dotykové ovládání. 
Individuální nastavení spuštění programu a srozumitelné, jednoduché menu 
představují maximální komfort pro uživatele. 
 
Prostorově nenáročná konstrukce umožňuje úsporu místa v ordinaci a je 
ideálně vhodná pro použití při domácích návštěvách. 

  
K čemu slouží  
Soleo Sono 

Generování terapeutického ultrazvuku prostřednictvím moderní 
multifrekvenční ultrazvukové hlavice. 

  
Inovace 
v Soleo Sono? 

SonoSwing, inovace v oblasti ultrazvukové terapie: 
• ultrazvuková hlavice s dvěma frekvencemi. 
• libovolně volitelná hloubka průniku pomocí procentuálního nastavení 

frekvenčních složek. 
  
Upozornění: Používání přístroje je vyhrazeno pouze zdravotnickým odborníkům (např. 

lékařům, terapeutům, nelékařským zdravotnickým odborníkům). 
 



 Použití v souladu s určením  6  
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 Série výrobků Soleoline zahrnuje 3 různé varianty přístrojů: 
 
Soleo Sono 
Ultrazvukový terapeutický přístroj k ošetřování terapeutickým ultrazvukem. 
Soleo SonoStim 
Kombinovaný přístroj k ultrazvukové terapii a elektroterapii s možností 
dodatečného použití vakuové jednotky. 
Soleo Galva 
Elektroterapeutický přístroj s možností dodatečného použití vakuové 
jednotky. 



 Uvedení přístroje do provozu  
 
7.1 Montáž kabelu 7  
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Upozornění: Na kabelech se nachází barevné šipky, které slouží jako orientační pomůcky 
pro správné připojení kabelu k přístroji. 

  
Ultrazvuková terapie Zapojte ultrazvukovou hlavici do odpovídající zdířky (16).  
  
Připojení síťového 
kabelu 

Připojte síťový kabel do odpovídající zdířky (13) a zapojte jej do sítě. 

  
Upozornění: Přístroj se smí připojovat pouze do zásuvek s ochranným kontaktem. 
  
Zapnutí přístroje Přístroj se zapíná pomocí kolébkového přepínače (11). 
  
Vypnutí přístroje Přístroj se vypíná pomocí kolébkového přepínače (11).  

Aby se přístroj úplně (všemi póly) odpojil od elektrické sítě, je nutno 
vytáhnout síťový kabel. 

  
Pozor! Všechny kabely musí být chráněny před skřípnutím nebo jinými druhy 

mechanického poškození. 
  
Upozornění: Všechna tlačítka, menu a podmenu se aktivují přímo na obrazovce 

stisknutím prstu. 
 
 



 Základní nastavení 
 
8.1 Obecné 8  
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Upozornění: Následující popisy vycházejí ze základních nastavení z výroby. 
  
Upozornění: Změny základních nastavení je možné provádět pouze prostřednictvím 

úvodní obrazovky. 
  
Úvodní obrazovka Po zapnutí přístroje a samočinném testu se otevře úvodní obrazovka. 

 

 
 
 

  
  
Upozornění: Tlačítkem (1) se přepnete rovnou do obrazovky terapie. 
  
 

 
  
Konfigurační menu 
 

V konfiguračním menu můžete změnit výrobní nastavení a individuálně je 
přizpůsobit dle potřeby. 

  
Výběr konfigurace Stisknutí tlačítka (2) otevře obrazovku „Nastavení“. 

 
  

2 1 



 Základní nastavení 
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Možnosti nastavení jsou popsány níže. 
Na obrazovce jsou znázorněna základní nastavení, jak jsou naprogramována 
z výroby. 

  
(1) Nastavení Start Individuální možnosti výběru nastavení po spuštění. 

Výběr se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
(2) Jazyk Výběr jazyka.  

Výběr se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
(3) Uvítací text Stisknutím tlačítka (3) se otevře okno s alfabetickou klávesnicí pro zadání 

individuálního uvítacího textu na úvodní obrazovce. 
  
(4) Storno Stisknutím tlačítka (4) se ukončí prováděná činnost. 
  
(5) OK Stisknutím tlačítka (5) se uloží provedené změny a program se přepne na 

úvodní obrazovku. 
  
(6) Verze Stisknutím tlačítka (6) se otevře okno s informacemi o aktuální softwarové 

verzi. 
  
(7) Load Default Stisknutím tlačítka (7) se obnoví výchozí nastavení z výroby. 
  
(8) Tón Pomocí této volby lze zapnout nebo vypnout signální tóny. 
  
(9) Barevné schéma Stisknutím tlačítka (9) lze přepínat mezi světlým nebo tmavým pozadím 

obrazovky. 
  
(10) Spořič obrazovky Možnost nastavení, od kterého okamžiku se má aktivovat spořič obrazovky. 
  
(11) Jas Možnost nastavení jasu. K nastavení se používají šipky. 
  
(12) Hlasitost Možnost nastavení hlasitosti. K nastavení se používají šipky. 

10 12 3 11 

4 

6 7 

8 

2 
1 

5 

9 13 



 Základní nastavení 
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Upozornění: Stisknutí tlačítka (13) otevře obrazovku „Nastavení – Ultrazvuk“. 
  
Nastavení 
ultrazvuku 

 
 

 
  
(1) Jednotka Možnost nastavení jednotky intenzity na sloupcovém grafu. 

Výběr se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  
(2) Průnik Možnost nastavení (50 až 95 %) hraniční hodnoty průniku. 

K nastavení se používají šipky. 
  
(3) UZ hlavice, 

kalibrace průniku 
Aby se kompenzovalo možné chybné nastavení ultrazvukové hlavice, která 
vznikla v průběhu provozní doby, lze provést jeho kalibraci.  

2 3 

1 



 Základní nastavení 
 
8.3 Údržba 8  
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Údržba 

 
 

 Stisknutím tlačítka (1) se otevře menu údržby. 
 
V menu údržby lze provádět aktualizace softwaru.  
 
Informace o provedení aktualizace softwaru obdržíte v době, kdy je daná 
aktualizace plánována. 

  
 K otevření menu údržby zadejte heslo „armin“. 

 
Všechny ostatní uvedené body nejsou pro uživatele relevantní. 
 
Stisknutí tlačítka (2) přepne do menu Nastavení – Všeobecně. 

  

1 

2 
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Spuštění programu 
 

 
 
 
 
Stisknutí tlačítka (1) otevře obrazovku Programy. Zde se provádí výběr 
požadovaného programu. 

  
Programy 
Soleo Sono 

 
 

 
V přístroji Soleo Sono je k dispozici 9 různých programů: 

  
Výběr programu Výběr požadovaného programu ultrazvukové terapie se provádí přímo 

stisknutím daného řádku. 

1 
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Obrazovka terapie Po výběru programu ultrazvukové terapie se otevře obrazovka terapie. 
 

 
 

  
Upozornění: Před zahájením léčby zkontrolujte, zda údaje v okně parametrů (zde 

hodnota 5 cm²) souhlasí s připojenou ultrazvukovou hlavicí. 
  
Nastavení intenzity Regulace intenzity se provádí pomocí levého regulátoru intenzity (1). 

 

 
 
 

  
Upozornění: Změna procentuálního poměru frekvencí se provádí pomocí pravého 

regulátoru (2). 

1 

2 

3 
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Spuštění terapie 
 
 

  
 
 
 
Pomocí tlačítka (3) se spustí terapie. (3) se změní na (4). Na sloupcovém 
grafu se zobrazuje nastavená dávka a doba terapie se zkracuje po 
sekundách. Zobrazení průniku je aktivní. 

  
Konec terapie Po uplynutí času terapie ohlásí akustický signál konec terapie a hodiny se 

nastaví na 00:00. Intenzita automaticky klesne na nulu, zmizí zobrazení 
sloupcového grafu a zobrazení průniku bude neaktivní.  
 
Čas terapie se po ukončení terapie automaticky nastaví na původní hodnotu 
a (4) se změní na (3). 

 

4 
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Popis zobrazených 
prvků a tlačítek 

 
 

 
 
 
 

(1) Intenzita Sloupcový graf znázorňuje aktuální nastavenou intenzitu. Nastavení intenzity 
se provádí pomocí levého regulátoru. 

  
(2) Start/Stop Stisknutím tlačítka (2) se terapie spustí nebo zastaví. 
  
(3) Čas terapie Zobrazuje čas terapie pro zvolený program. 

Pomocí tlačítek + / - lze přednastavený čas terapie buď prodloužit, nebo 
zkrátit. Po spuštění terapie se zde zobrazuje zbývající čas terapie. 

  
(4) Stavový řádek Ve stavovém řádku se zobrazují označení aktuálních programů ultrazvukové 

terapie. 
  
(5) Průnik Zobrazení průniku. Průnik je znázorněn číselně v procentech.  
  
(6) Hloubkový efekt Sloupcový graf znázorňuje aktuální poměr frekvencí 0,8 MHz (800 KHz) ke 

2,4 MHz v procentech. Stisknutím tlačítka (6) se otevře okno Hloubkový efekt. 
Zde můžete změnit nastavení procentuálních poměrů frekvencí. K nastavení 
se používají šipky. 

  
(7) Parametry Znázorňuje parametry aktuálního programu terapie. Zobrazují se parametry 

Provozní režim, Frekvence, Střída a aktuální používaná hlavice. Okno 
s parametry ultrazvuku se otevře po stisknutí tlačítka (7). 
Zde lze změnit parametry podle potřeby uživatele. Parametry se vybírají 
přímo. Pokud má parametr modré podkreslení, lze v něm provádět změny. 
Pomocí tlačítek šipek lze zvyšovat či snižovat hodnoty v rámci nastavené 
definice. 
Zde se také přepíná ultrazvuková hlavice na terapii ve vodní lázni (viz kapitolu 
9.3). 
 

1 

7 

6 

3 

2 5 4 
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Upozornění: 
 

Pokud se provádí ultrazvuková terapie ve vodní lázni, je nutno před vlastní 
terapií přenastavit kontrolu teploty ultrazvukové hlavice. 

  
Provedení 
 
 

Stisknutím tlačítka (1) 
 
 

 
 
se otevře okno s parametry ultrazvuku. 
 

 
 

  
Aktivace tlačítka 
Vodní lázeň 
 

Stisknutím tlačítka (2) a potvrzením se přenastaví kontrola teploty 
ultrazvukové hlavice pro terapii ve vodní lázni. 

  
Upozornění: Při ukončení terapie ve vodní lázni se může stát, že teplota ultrazvukové 

hlavice bude příliš vysoká pro terapii mimo vodní lázeň. 
To se projeví zobrazením hlášení „Temperování ultrazvukové hlavice“. V této 
době není možné provádět terapii. Když je proces temperování ultrazvukové 
hlavice dokončen, hlášení zmizí a v terapii lze dále pokračovat. 

 

1 

2 
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SD karta Na SD kartu se ukládají uživatelem definovaná nastavení a seznamy 
indikací. 

  
 Pokud není SD karta v přístroji vložena, zobrazí se při stisknutí tlačítka 

„Oblíbené“ nebo „Indikace“ hlášení: 
 
„Nebyla nalezena SD karta“.  
 
K používání funkcí „Oblíbené“ nebo „Indikace“ je zapotřebí SD karta. 
 
Zasuňte kartu a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. 

  
Upozornění: Deaktivujte hlášení dle popisu v kapitole 18. 
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 Pomáhá při výběru terapie a přináší doporučení pro terapii. 
  
Protokoly (1) otevře menu s doporučenými druhy terapie. 

 

 
 

  
Výběr terapie 
podle oblasti na těle 

Výběr oblasti na těle se provádí kliknutím na bílý čtverec. 

  
Výběr klinického 
obrazu nemoci 

Po výběru požadované oblasti na těle se otevře okno s různými 
onemocněními v oblasti ramene. 
 
Výběr klinického obrazu se provádí přímo stisknutím daného řádku.  
 

 
 

 Pomáhá při výběru terapie a přináší doporučení pro terapii. 
  

  

1 
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Informace o terapii Po výběru klinického obrazu se otevře další okno s detailními informacemi 

o terapii a s návrhem programu. 
 

 
  
Výběr programu 
terapie 
 
 

Po stisknutí tlačítka (1) se otevře obrazovka terapie s odpovídajícím 
programem. 

1 
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 Parametry předdefinovaných programů lze individuálně změnit a uložit.  
  
Uložení a označení 
programu 
 
 

 
 
 
Stisknutí tlačítka (1) otevře klávesnici pro zadání označení programu. 

 
Buď můžete převzít přednastavené označení programu, nebo můžete 
prostřednictvím klávesnice zadat nové. 

  
 

 
 

  
Upozornění: K dispozici je 120 paměťových míst. 
  

Uložení do seznamu 
oblíbených položek 

Stisknutím tlačítka (2) se program uloží do seznamu oblíbených položek. 
Program se ukládá vždy na první volné místo v seznamu. 
Stisknutím tlačítka (3) se proces ukládání zruší. 

  
Upozornění: Pokud je stisknuto tlačítko (1) bez zadání označení programu, zobrazí se 

následující hlášení: 
 
„Prosím, zadejte název!“ 
Potvrďte hlášení, zadejte označení programu a opakujte postup uložení. 

 
  

1 

3 

2 
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 V seznamu oblíbených položek jsou uvedeny jednotlivé uložené programy. 
 
Odsud je lze 
 
1. načíst pro terapii,  
2. upravit (přesunout na jiné místo a vymazat). 

  
Výběr seznamu 
oblíbených položek 
 

Stisknutí tlačítka (1) otevře seznam oblíbených položek. 

Vyvolání programu Výběr požadovaného programu se provádí přímo stisknutím odpovídajícího 
řádku. Poté se otevře obrazovka terapie. 

  
Úpravy seznamu 
oblíbených položek 
 
 
 

 
 
 
Stisknutí tlačítka (2) otevře režim editace nebo výmazu. 
Výběr programů, které se mají upravit, se provádí přímo stisknutím daného 
řádku. 

2 

1 
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Úprava oblíbených 
položek 

  
 
 
 
Stisknutím tlačítka (1) se posune program nahoru. 
Stisknutím tlačítka (2) se posune program dolů. 
Stisknutím tlačítka (3) se program vymaže. 
Stisknutím tlačítka (4) se potvrzuje úprava. 

  
 Stisknutím tlačítka (3) se vyvolá kontrolní dotaz: 

 

 
 
 
 
Stisknutím tlačítka (5) se program vymaže. 
Stisknutím tlačítka (6) se ukončí provádění výmazu. 

  
Vyvolání programu Výběr požadovaného programu se provádí přímo stisknutím daného řádku. 
  

1 3 2 4 

5 
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Síťové napětí 100–240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Síťová pojistka 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Příkon max. 60 VA 
  
Třída krytí I 
  
Příložná část Typ BF 
  
Druh provozu Intervalový provoz: 30 minut zapnuto, 10 minut vypnuto 
  
Rozměry 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Hmotnost 2,1kg 
  
Provoz +10 °C až +35 °C, 30% až 75% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace,  

při 700 hPa – 1060 hPa 
   
Přeprava -10 °C až +50 °C, 10% až 90% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace,  

při 700 hPa – 1060 hPa 
  
Skladování -10 °C až +50 °C, 10% až 90% relativní vlhkost vzduchu bez kondenzace,  

při 700 hPa – 1060 hPa 
  
Upozornění: Přístroj skladujte a přepravujte pouze v původním obalu. 
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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Ultrazvukové hlavice  
  
Frekvence 0,8 MHz a 2,4 MHz 
  
Malá ultrazvuková 
hlavice 

1 cm², ERA = 0,67 cm² při 0,8 MHz,  
0,65 cm² při 2,4 MHz 

  
Maximální výkon 1,0 W při 0,8 MHz, 0,5 W při 2,4 MHz 
  
Stupně intenzity 0,1 až 1 W/cm² eff. v intervalech po 0,1 W/cm² 
  
Velká ultrazvuková 
hlavice 

5 cm², ERA = 2,3 cm² při 0,8 MHz,  
2,38 cm² při 2,4 MHz 

  
Maximální výkon 6,9 W při 0,8 MHz, 7,1 W při 2,4 MHz 
  
Stupně intenzity 0,1 až 3 W/cm² eff. v intervalech po 0,1 W/cm² 
  
Přesnost ± 20 % 
  
Typy ultrazvuku 1. Trvalý ultrazvuk 

2. Impulzní ultrazvuk, nastavitelné frekvence impulzů: 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Střída: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Zaměnitelnost Ultrazvukové hlavice jsou kalibrovány z výroby a lze je bez problémů vyměnit. 
  
Příložná část Oscilační ultrazvuková hlavice 

 
 



 Čištění 
Dezinfekce 
 11  

 

 
 Strana 27  

 

 

-  Před zahájením údržby a čištění se musí přístroj vždy vypnout hlavním 
vypínačem a vytáhnout ze síťové zásuvky. 

 
-  Dbejte na to, abyste při čištění a dezinfekci nepoškodili nápisy a štítky na 

přístroji (např. výstražná upozornění, popisy ovládacích prvků, typový štítek). 
 
-  Dbejte na to, aby při čištění a dezinfekci nepronikly do přístroje žádné 

tekutiny. Nepoužívejte spreje. 
 
-  Pokud by se při čištění nebo dezinfekci do přístroje dostala tekutina, odstavte 

jej z provozu, zajistěte, aby nebyl znovu uveden do provozu a kontaktujte 
servis. 

 
-  Přístroj a jeho příložná část jsou při použití na nezraněné a zdravé pokožce 

považovány co do hygieny za nekritické. 
  
Skříň/kabely Čištění: Skříň a všechny kabely lze při viditelném znečištění čistit běžně 

prodávanými čisticími prostředky na plasty bez obsahu alkoholu. Otírejte 
povrchy přístroje měkkým hadříkem, navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) 
v čisticím prostředku podle pokynů výrobce, dokud neodstraníte všechny 
nečistoty. 

  
 Dezinfekce: Doporučujeme provádět dezinfekci minimálně jednou týdně, 

a dále v případě podezření na možnou kontaminaci. Dezinfekci konzultujte 
s odborným hygienikem. Před dezinfekcí vždy provádějte čištění. 
 
Skříň a všechny kabely lze dezinfikovat otíráním. Za tímto účelem používejte 
běžně prodávaný dezinfekční prostředek na kovy a plasty bez obsahu 
alkoholu, který má baktericidní, virucidní a fungicidní účinek. Dodržujte 
aplikační pokyny výrobce dezinfekčního prostředku. Všechny povrchy přístroje 
otírejte měkkým hadříkem, navlhčeným (ale ne zcela nasáklým) v čisticím 
prostředku podle pokynů výrobce, případně vlhčenými dezinfekčními ubrousky 
(tzv. Wipes).  
Dodržujte přitom případně i předpisy pro sušení nebo dodatečné čištění. 

  
Ultrazvukové hlavice Čištění: Postupujte stejným způsobem, jak je popsáno v části „Skříň/kabely“.  
  
 Dezinfekce: Postupujte stejným způsobem, jak je popsáno v části 

„Skříň/kabely“.  
  

 

Pokud se k čištění a dezinfekci používají hořlavé roztoky, je nutno před 
použitím přístroje ponechat dostatek času na odpaření roztoku. V opačném 
případě by mohlo dojít ke vznícení. 

  
Upozornění: Přístroj používejte pouze v hygienicky bezvadném prostředí. 

 



 Označení CE / Výrobce 
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 Produkty nesou označení CE v souladu 
 

 
 
se směrnicí ES o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.  

  
Výrobce Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Rozsah dodávky Soleo Sono 
Číslo výrobku  
5312-01 1 základní přístroj 
(viz níže) 1 multifrekvenční ultrazvuková hlavice 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 síťový kabel 
1 návod k použití 

  
  
Příslušenství  
Číslo výrobku  
4200 Multifrekvenční ultrazvuková hlavice 0,8 a 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Multifrekvenční ultrazvuková hlavice 0,8 a 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Síťový kabel 
91290210 Držák na ultrazvukovou hlavici 
6 SonoPlus, 1 láhev 
87054002 Taška na Soleoline 
87053001 Kufr na Soleoline 
10102530 Návod k použití 
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 Pro Soleo Sono není výrobcem doporučena žádná kombinace 
přístrojů. 
 
Kdo i přes toto upozornění přístroje kombinuje a vytváří tak 
zdravotnický systém, činí tak na vlastní odpovědnost. 

 



 Bezpečnost a údržba  
 15  

 

 
 Strana 31  

 

 Přístroj Soleo Sono je vyroben podle bezpečnostních předpisů normy EN 
60601-1.  
 
Společnost Zimmer MedizinSysteme nese jako výrobce odpovědnost za 
bezpečnost a spolehlivost pouze v případě, že: 
 
• je přístroj zapojen do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem a že 

elektrická instalace splňuje požadavky normy DIN VDE 0100, část 710, 
• přístroj se používá v souladu s návodem k obsluze, 
• rozšíření, úpravy nastavení nebo modifikace provádí pouze osoby, které 

k tomu byly pověřeny společností Zimmer MedizinSysteme, 
• uživatel se před použitím přístroje ujistil o jeho provozní bezpečnosti 

a o řádném stavu, 
• před každým použitím se kontrolujte, zda ultrazvuková hlavice, kabel 

a konektory nevykazují poškození (například praskliny), která by mohla 
narušit bezpečnost přístroje, 

• přístroj používá pouze řádně vyškolený personál, 
• přístroj se nepoužívá v oblastech ohrožených explozí a/nebo v hořlavém či 

vznětlivém prostředí, 
• při proniknutí tekutin do přístroje uživatel okamžitě odpojí přístroj ze sítě. 

 
Přístroj neobsahuje žádné díly, u nichž by mohl provádět údržbu a opravy sám 
uživatel. 

  

 

Pojistky a ostatní náhradní díly smí vyměňovat pouze vyškolený servisní 
personál. 
Výměna lithiových baterií neškolenými osobami může být nebezpečná. 

  

 

Servis přístroje smí provádět výhradně kvalifikovaný personál. Všechny popisy 
potřebné pro servis jsou k dispozici v servisní příručce k Soleoline nebo si je 
můžete vyžádat u výrobce. Společnost Zimmer MedizinSysteme vám na 
vyžádání poskytne rovněž schémata zapojení, seznamy konstrukčních 
součástí, popisy, kalibrační pokyny nebo další dokumenty. 
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 Přístroj Soleo Sono provede po zapnutí samočinný test, který provádí kontrolu 
vnitřních součástí.  
 
Pokud se při tomto testu vyskytne chyba, zobrazí se chybové hlášení. 
 
Dále lze provést také rozšířený funkční test dle následujícího popisu. 

  
 Tyto kontroly by se měly provádět alespoň jednou měsíčně, nebo v případě 

pochybností o funkčnosti přístroje. 
  
Ultrazvuk Zvolte ultrazvukovou hlavici a pokryjte její povrch vodivým gelem. Při nízkém 

výkonu a po spuštění terapie musí zobrazení průniku ukazovat hodnotu přes 
90 %. 
Proveďte test nejprve pro jednu hlavici, pak pro druhou.  
Poté ultrazvukové hlavice očistěte. 

  
 



 Bezpečnostní kontrola 
Metrologická kontrola 
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 Pro přístroj Soleo Sono neplatí v Německu povinnost provádět bezpečnostní 
kontrolu dle §6 Nařízení pro provozovatele zdravotnických prostředků 
(MPBetreibV). Tento přístroj není uveden v příloze 1 tohoto nařízení. 

  
 Metrologická kontrola podle §11 Nařízení pro provozovatele zdravotnických 

prostředků (MPBetreibV) také není pro přístroj Soleo Sono nutná. Tento 
přístroj není uveden v příloze 2 tohoto nařízení.  

  
 V Německu je dále potřeba dodržovat směrnici DGUV (předpis 3 – Elektrická 

zařízení a provozní prostředky) v aktuálním platném znění. 
  
Upozornění: Tyto pokyny platí pro provozování přístroje v Německu. Dbejte na dodržování 

případně odlišných předpisů ve vaší zemi. 



 Chybová hlášení  
Odstraňování chyb 
Likvidace 18  
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Chybové hlášení  
SD karty 
 

Pokud není SD karta v přístroji vložena, zobrazí se při stisknutí tlačítka 
„Oblíbené“ hlášení: 
 
„Nebyla nalezena SD karta“.  
 
K používání funkce „Oblíbené“ je zapotřebí SD karta. 
 
Zasuňte kartu a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. 

  
Poruchy Na displeji se zobrazí hlášení s popisem vzniklé chyby, například: „Nebyl 

nalezen ultrazvuk“ 
 
Některé chyby jsou zobrazeny i s odpovídajícím číslem chyby (např. „Chyba 
při samočinném testu X/XX/X“). 
 
V některých případech se dá chyba odstranit tak, že přístroj vypnete, pět 
sekund počkáte a poté jej znovu zapnete.  
 
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte zákaznický servis. 
Můžete tak učinit buď prostřednictvím svého obchodního zástupce, nebo 
prostřednictvím centrální kanceláře v Neu-Ulm. 

  
 Přístroj vracejte zpět pouze v původním obalu. 

 
V případě dotazů nebo poruch přístroje nás kontaktujte na této adrese: 

  
Centrála Zimmer MedizinSysteme GmbH 

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

  
Likvidace Přístroj vracejte zpět pouze v původním obalu. Likvidaci smí provádět pouze 

závod v Neu-Ulm. 
 
V zahraničí (Evropa) dodržujte platné národní předpisy pro likvidaci. Případně 
se obraťte na svého obchodního zástupce. 
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Zdravotnické elektrické přístroje, jako je např. Soleo Sono, podléhají zvláštním preventivním opatřením ohledně EMC 
(elektromagnetické kompatibility) a je nutno je instalovat a uvádět do provozu podle pokynů uvedených v návodu k použití 
a v doprovodné dokumentaci. 
 
Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení (např. mobilní telefony, přenosné telefony) mohou ovlivňovat zdravotnické 
elektrické přístroje. 
 
Soleo Sono se smí používat pouze s originálními díly uvedenými v seznamu rozsahu dodávky a příslušenství. Provoz 
zařízení s jinými díly může vést k vyššímu vyzařování nebo ke snížení odolnosti přístroje proti rušení! 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – Elektromagnetické rušení 

Přístroj Soleo Sono je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo 
uživatel Soleo Sono musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Měření rušivých emisí Kompatibilita Elektromagnetické prostředí – směrnice 

Vysokofrekvenční vyzařování podle CISPR 11 Skupina 2 Přístroj Soleo Sono musí ke svému řádnému 
fungování vyzařovat elektromagnetickou 
energii. Tím mohou být ovlivněny elektronické 
přístroje v jeho blízkosti. 

Vysokofrekvenční vyzařování podle CISPR 11 Třída B Přístroj Soleo Sono je vhodný k použití ve 
všech prostorách včetně obytných oblastí, 
které jsou přímo připojeny k veřejné 
distribuční síti, zásobující též budovy určené 
k obytným účelům. 

Vyzařování harmonických frekvencí podle IEC 
61000-3-2 

Třída A 

Emise způsobené kolísáním napětí/blikavé 
emise podle normy IEC 61000-3-3 

Kompatibilní 

Tabulka 201 podle EN 60601-1-2:2006-10 
 
Zařízení nesmí být používáno bezprostředně vedle jiných přístrojů, ani se na ně nesmí stavět. Pokud je nutné používat 
zařízení v blízkosti jiných přístrojů nebo pokud na nich musí být postaveno, musí být zařízení sledováno, aby byl ověřen 
správný provoz v tomto použitém uspořádání. 
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Směrnice a prohlášení výrobce – Odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Soleo Sono je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo 
uživatel Soleo Sono musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Testy odolnosti proti 
rušení 

Zkušební úroveň IEC 
60601 

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí - směrnice 

Elektrostatický výboj 
(ESD) podle IEC 61000-4-
2 

Kontaktní výboj ±6 kV 
 
Výboj vzduchem ±8 kV 

Kontaktní výboj ±6 
kV 
 
Výboj vzduchem ±8 
kV 

Podlahy musejí být dřevěné nebo z betonu 
nebo z keramických dlaždic. Pokud je podlaha 
pokryta syntetickým materiálem, musí být 
relativní vzdušná vlhkost nejméně 30 %. 

Rychlé přechodové rušivé 
veličiny/bursts podle 
normy IEC 61000-4-4 

±2 kV pro síťové 
vedení 
 
±1 kV pro vstupní a 
výstupní vedení 

±2 kV pro síťové 
vedení 
 
nevztahuje se 

Jakost napájecího napětí musí odpovídat 
obvyklému komerčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí. 

Rázová napětí (surges)  
podle IEC 61000-4-5 

±1 kV protifázové 
napětí 
 
±2 kV soufázové 
napětí 

±1 kV protifázové 
napětí 
 
±2 kV soufázové 
napětí 

Jakost napájecího napětí musí odpovídat 
obvyklému komerčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí. 

Přerušení napětí, 
krátkodobé výpadky a 
fluktuace napájecího 
napětí podle normy IEC 
61000-4-11 

<5 % UT 
(>95% pokles UT na ½ 
cyklu) 
 
40 % UT 
(60% pokles UT na 5 
cyklů) 
 
70 % UT 
(30% pokles UT na 25 
cyklů) 
 
<5 % UT 
(95% pokles UT na 5 
sekund) 

<5 % UT 
(>95% pokles UT na 
½ cyklu) 
 
40 % UT 
(60% pokles UT na 5 
cyklů) 
 
70 % UT 
(30% pokles UT na 
25 cyklů) 
 
<5 % UT 
(95% pokles UT na 5 
sekund) 

Jakost napájení musí odpovídat obvyklému 
komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. 
Pokud uživatel přístroje Soleo Sono potřebuje 
zajistit nepřetržitý provoz i v případě 
přerušovaného napájení, doporučujeme 
použít k napájení přístroje Soleo Sono 
nepřerušitelný zdroj nebo baterii. 

Magnetické pole při 
napájecí frekvenci (50/60 
Hz) podle IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetická pole při síťové frekvenci by měla 
odpovídat obvyklým hodnotám, které se 
vyskytují v komerčním nebo nemocničním 
prostředí. 

Poznámka: UT je síťové střídavé napětí před použitím zkušební úrovně. 
Tabulka 202 podle EN 60601-1-2:2006-10 
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Nejdůležitější funkční vlastnosti přístroje Soleo Sono: bezporuchové generování ultrazvuku a bezporuchové ovládání všech 
funkcí při dodržení nastavených parametrů. 
 
Směrnice a prohlášení výrobce – Odolnost proti elektromagnetickému rušení 

Přístroj Soleo Sono je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí s níže popsanými parametry. Zákazník nebo 
uživatel Soleo Sono musí zajistit, aby bylo zařízení v takovém prostředí používáno. 

Testy 
odolnosti 
proti 
rušení 

Zkušební úroveň 
IEC 60601 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetické prostředí - směrnice 

Vedené VF 
rušivé 
veličiny 
podle IEC 
61000-4-6 
 
Vyzařované 
VF rušivé 
veličiny 
podle IEC 
61000-4-3 

3 VEfektivní hodnota 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

3 VEfektivní hodnota 
150 KHz až 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

Přenosné a mobilní rádiové přístroje a jejich 
kabely nesmí být používány v takové blízkosti 
přístrojů Soleo Sono, která je menší než 
doporučená separační vzdálenost, která je 
počítána na základě porovnání vysílacích 
frekvencí. 
 
Doporučená oddělovací vzdálenost: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 0,35 √P pro 80 MHz až 800 MHz 
 
d = 0,7 √P pro 800 MHz až 2,5 GHz 
 
kde P je jmenovitý výkon vysílače ve wattech 
(W) podle údajů výrobce vysílače a d je 
doporučená separační vzdálenost v metrech 
(m) 
 
Intenzita pole stacionárního rádiového vysílače 
by měla být na všech frekvencích podle 
zkoumání v místěa menší než úroveň shodyb. 
 
V blízkosti přístrojů označených následujícím 
symbolem je možné rušení: 
 

 

POZNÁMKA 1 Pro 80 Hz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice nemusejí být platné ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin má vliv 
absorpce a odraz od budov, předmětů a lidí. 
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a Intenzity pole stabilních vysílačů, jako např. základnové stanice radiotelefonů a mobilní pozemní radiové vysílače, 
amatérské radiové vysílače, rozhlasové AM a FM a televizní vysílače nemohou být teoreticky přesně předem určeny. Aby 
bylo zjištěno elektromagnetické prostředí s ohledem na stacionární vysílač, musí být zvážena studie elektromagnetických 
jevů na stanovišti. Pokud v terénu naměřené intenzity polí na místech, kde se bude zařízení Soleo Sono používat, přesahují 
výše uvedené hodnoty pro shodu, je nutno přístroj Soleo Sono sledovat, aby byla zajištěna jeho řádná funkce. Pokud 
zpozorujete neobvyklé výkonové charakteristiky, může být nutné přijmout další opatření, například provést změnu orientace 
nebo přemístění přístroje Soleo Sono. 
 
b U frekvenčního rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by měla být být síla pole menší než 3 V/m. 
 
Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními radiofrekvenčními telekomunikačními přístroji 
a přístrojem Soleo Sono 

Přístroj Soleo Sono je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí, kde je proměnlivost vysokofrekvenčního rušení 
kontrolována. Zákazník nebo uživatel přístroje Soleo Sono může zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude 
dodržovat minimální separační vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními telekomunikačními přístroji 
(vysílači) a přístrojem Soleo Sono, jak je uvedeno níže, v závislosti na výstupním výkonu komunikačního zařízení. 

Jmenovitý výkon vysílače 
W 

Separační vzdálenost v závislosti na frekvenci vysílače 
m 

150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz až 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon není ve výše uvedené tabulce uveden, může být doporučená separační 
vzdálenost d v metrech (m) zjištěna použitím rovnice, která je uvedena u příslušného sloupce, přičemž P je maximální 
jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1 Pro 80 MHz a 800 MHz platí větší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice nemusejí být platné ve všech případech. Na šíření elektromagnetických veličin má vliv 
absorpce a odraz od budov, předmětů a lidí. 
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Soleoline
Návod k použití

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