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Platné pro přístroj enPulsPro.  
 
Tento návod k použití je nedílnou součástí přístroje.Musí být neustále 
dostupný pro všechny osoby, které mají povoleno s ním pracovat. 
Návod platí od květen 2015. 
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Indikace  Radiální a ulnární epicondylitis 
 Tendinitis calcarea / problémy s ramenem 
 Stav po tupém svalovém zranění 
 Chronický patelární syndrom  
 Syndrom patelární špičky 
 Chronická tendinopatie Achillovy šlachy 
 Fasciitis plantaris 
 Patní ostruha 
 Myofasciální Triggerbod-ošetření,např.na krku 
 Myofasciální Triggerbod-ošetření, např.na zádech,u svalových bolestí zad 
 Bursitis trochanterica 
 Periostitis / Tartan-Syndrom (stav po přetížení) 

  
Kontraindikace  Vaskulární onemocnění v oblasti nebo blízkosti místa ošetření 

 Otevřené rány v oblasti nebo blízkosti místa ošetření 
 Lokální infekce v ošetřované oblasti 
 Užití v oblasti maligních / benigních tumorů 
 Užití přímo nad chrupavkou nebo v oblasti malých facetových kloubů páteře 

Užití přímo nad implantovanými elektronickými přístroji,např.kardiostimulátor, 
srdeční pumpa atd. 

 V oblasti,ve které by mechanická energie ve formě vibrací mohla vést k  
poškození tkání,např. v okolí kovových implantátů  

 Stav po frakturách,po natržení svalu 
 
Celkově se nedoporučuje ošetření 
 Při poruchách srážlivosti nebo ošetření,které by měly za následek poruchu 

srážlivosti  
 V těhotenství  
 U onemocnění s poruchou vasomotoriky v ošetřované oblasti 
 Nad parenchymatickými orgány,např.ošetření nad  plícemi 
 Generalizovaný bolestivý syndrom,např.fibromyalgie 
 U dětí,především v oblasti epifýz 
 
Opatrně u uvedených osob 
 U osob,které vykazují poruchy sensibility 
 U osob,které vykazují vegetativní poruchy 
 U osob pd vlivem drog nebo alkoholu 
U osob s vysokým zatížením oběhového systému a neadekvátní reakcí při 
ošetření. 
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Vedlejší účinky Po ošetřením  přístrojem enPulsPro se mohou vyskytnout – 
                                       podráždění,petechie, hematomy,otoky nebo bolest. 
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 Před použitím přístroje je uživatel povinnen seznámit se s návodem k obsluze, 
jednotlivými ošetřovacími metodami,indikacemi,kontraindikacemi a 
bezpečnostními pokyny.Také musí brát zřetel na další zdroje informací k této 
terapii. 

  

Pozor! 
Před použitím je nutné se ujistit ,že je přístroj zapojen do zásuvky s příslušnou 
ochranou(el.instalace dle DIN VDE 0100 Teil 710). Přístroj smí být zapojen jen 
pomocí dodáváného kabelu.Síťový kabel je chráněn před mechanickým 
poškozením. 

  

Pozor! 
Přístroj může být rušen silným elektromagnetickým polem 
(např.tomograf,rentgen,diatermie).Doporučujeme dodržovat bezpečný odstup. 

  
 enPulsPro není určen pro provoz v explozivním,hořlavém nebo hoření 

podporujícím prostředí. 
  

Přístroj při použití umístěte tak,aby byl umožněn bezprostřední přístup ke 
zdroji el. proudu ,aby bylo možno přístroj vždy okamžitě odpojit. 
 

 Aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem,je nezbytné přístroj 
před každou údržbou a čištěním vypojit z el. proudu. 
 

 Prohlédněte přístroj vždy před použitím.Při poškození nesmí být používán. 

  
  
  
  

Pozor! 
Je doporučeno užívat pouze příslušenství dodávané firmou Zimmer 
MedizinSysteme GmbH . 

  

Pozor! 
Ruční aplikátor není určen k trvalému provozu.Po 6000 rázech doporučujeme 
15 minutovou pauzu. 

  

Pozor! 
Pokud enPulsPro  není přimontován na vozík, dbejte na to,aby byl enPulsPro 
postaven na stabilní podložku. 
 

  

Pozor! 
Doporučujeme nezakrývat větrací otvory na ručním aplikátoru (jak nahoře tak i 
dole), zamezí se tak jeho přehřívání. 
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Uživatelé musí být zaškolení do správného použití a disponovat odpovídajícími 
znalostmi. 

  

 

Pokyny k ošetření,délka a intenzita ošetření vyžaduje medicínské znalosti 
a může být indikována pouze lékaři,terapeuty a příslušným medicínským 
personálem,jejich pokyny je nezbytné se řídit. 

  

 

Během terapie nesmí být pacient nechán bez dozoru. 

  

 

Pacienti užívající léky tlumící či modifikující krevní srážlivost nebo prodlužující 
čas srážení krve (např.léky na bázi kyseliny salicylové) se o pokračování 
terapie  musí poradit s terapeutem.Tito pacienti mohou mít totiž při terapii 
rázovými vlnami sklon ke krvácení nebo tvorbě podlitin. 

  

 

Rázové vlny působí negativně nad parenchymatickými orgány a vyvolávají 
nežádoucí reakce.Proto neošetřujeme plíce,žaludek,střeva a břišní oblast. 

  

 

Použití ve vlhkých oblastech není povoleno a může vést k závažným 
poškozením,nejen uživatele,ale i pacienta. 

  

 

Ošetřovací čas je ohraničen na 4 minuty a pauza na 5 minut. V případě, že je 
tento cyklus přerušen, může dojít k přehřátí ručního aplikátoru. 

 
 



 enPulsPro – v krátkosti 

5  
 

Strana 5  
 

Co je enPulsPro?           Vysoce moderní, inovativní přístroj pro terapii rázovým vlnami. 
  
Terapie rázovými 
vlnami 

Radiální,balistická terapie rázovými vlnami je postup umožňující široké 
využití.Počínaje povrchovými ortopedickými problémy až po hluboko uložené 
myofasciální Trigger body. 

  
Co poskytuje  
enPulsPro? 

Generování rázových vln pomocí ergonomického ručního aplikátoru a výstup 
rázových vln přes speciální hlavy aplikátoru. 
Pomocí enPulsPro lze proniknout v tkáni do hloubky maximálně 35 mm. 

  
Jak vzniká generování 
rázových vln v 
enPulsPro? 

V zadní části ručního aplikátoru je uložena cívka,která vyrábí 
elektromagnetické pole.Projektil je urychlován tímto elmag.polem,naráží 
vpředu na hlavici aplikátoru a vyrábí rázové vlny,které se radiálně rozšiřují do 
tkáně. 

  
Co mluví pro 
enPulsPro? 

Inovativní technika umožnila vznik kompaktního přístroje bez kompresoru. 
Moderní,přehledný, barevný display s přednastavenými terapeutickými 
schématy,moderní dotyková klávesnice, a možnost současného zapojení 
dvou ručních aplikátorů rozšiřuje možnosti ošetření. 
Individuální nastavení programů a jednoduchá uživatelsky přátelská obsluha 
nabízí nejvyšší komfort pro uživatele. 
 
Stupňovitě nastavitelná frekvence a různé druhy hlav aplikátoru umožňují 
zvolit terapii dle aktuálního stavu pacienta. 

 
Co mluví ještě pro 
enPulsPro? 

Integrovaná VAS-stupnice  dává orientační přehled průběhu onemocnění a 
úspěšnosti terapie. 

  
Oblast využití enPulsPro je terapeutický systém k elektromagnetickému generování a 

aplikaci radiálních rázových vln v ortopedii a fyzioterapii. 
  
Upozornění: Užití přístroje je vyhrazeno pro medicínskou oblast (lékaři, terapeuti,příslušný 

zdravotnický personál). 
 
enPulsPro je určen a konstruován výhradně pro ošetření povrchových 
ortopedických problémů u lidí a zvířat. 



 Uvedení přístroje do provozu 
 
Montáž kabelů 6  

 

Strana 6  
 

Upozornění: V případě,že enPulsPro není umístěn na vozíku Syscart,dbejte na to aby byl  
postaven na stabilní podložku. 
 

 
Upozornění: 
 

Dbejte na to,aby se síťový spínač přístroje nacházel před zapnutím v poloze 
„0“. 

 
  
Zapojení síť. 
kabelu 

Zapojte síť.kabel do zdířky (13) a připojte do sítě. 

 
  
Upozornění: Přístroj smí být zapojen jen do zásuvky s ochranou. 

 
  
Připojení ručního 
aplikátoru 

Připojte ruční aplikátor do zdířky Kanál I(15) nebo Kanál II (16) a odložte. 

 
  
Upozornění: Dbejte na to,aby byla na ruční aplikátor správně a zcela našroubována hlavice 

aplikátoru. 

 
  
Připojení nožního 
spínače 

Připojte nožní spínač do zdířky (17) a umístěte na podlahu. 

 
  
Zapnutí přístroje Zapněte přístroj spínačem (6). 

 
  
Vypnutí přístroje Vypněte přístroj spínačem (6).Aby byl přístroj zcela odpojen ze sítě, 

vypněte kabel ze zásuvky. 

 
  

Pozor! 
Všechny kabely musí být chráněny před mechanickým poškozením nebo 
přiskřípnutím. 
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Upozornění: Změny základního nastavení lze provést pouze ze základní obrazovky. 
 

  
Základní obrazovka Po zapnutí přístroje a samotestování se otevře základní obrazovka. 

 
 

 
 

  
Upozornění: Pomocí tlačítka „Start“ (2)se ihned změnízákladní obrazovka.   
  
Konfigurační menu 
 

V konfiguračním menu lze měnit výrobní nastavení a volit individuální 
parametry. 
 

Volba         Pomocí tlačítka „Nastavení“ (1) se otevře obrazovka „Nastavení“. 
konfigurace 
 
 
 
 

 
 

 
 
Možnosti nastavení  budou představeny následně.Základní nastavení 
jsou přednastaveny z výroby. 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

1 

8 
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(1) Počáteční 
nastavení 

1. Start menu: 
Individuální možnosti počátečního nastavení 
 

2. Startovací obrazovka: 
Volba možnosti mezi 2 typy  startovacích obrazovek. 
Volba následuje po zvolení odpovídajícího řádku. 
 
 

3.Pozdrav: 
Pomocí tlačítka “Pozdrav“ se otevře okno s klávesnicí – abecedou  pro zadání 
individuálního pozdravu na startovací obrazovce.  
Pomocí tlačítka „OK“ se uloží zadaný text. 
Pomocí tlačítka „Přerušit“ se lze vrátit  zpět do konfiguračního menu. 

  
(2) Řeč Volba řeči.  

Volba následuje přímo po volbě příslušného řádku. 
  

(3) Nastavení času Pomocí tlačítka „Datum“ se otevře menu k zadání času. 
Zde se ukáže aktuální čas a aktuální datum. 
Změna času a datumu následuje volbou šipek nahoru a dolů. 
Pomocí tlačítka „OK“ se uloží změněné nastavení. 
Pomocí tlačítka „Přerušit“ se lze vrátit zpět do konfiguračního menu. 
 

  
(4) OK Pomocí tlačítka „OK“  se změní startovací obrazovka. 
  
(5) Verze Pomocí tlačítka „Verze“ se otevře okno s informacemi o aktuální softwarové 

verzi. 
  
(6) Standardní 
nastavení 

Pomocí tlačítka „Standard“  se nastaví zpět výrobní nastavení. 

  
(7) Kalibrace 

obrazovky 
Pomocí tlačítka „Kalibrace obrazovky“ se otevře obrazovka k provední 
kalibrace.Zde lze provést opravu nedostatečné přesnosti obrazovky.  
Ke kalibraci vedou pokyny na obrazovce. 
 

  
(8) Audio-/ Grafické- 
nastavení 

1. Světlost: 
Možnost nastavení světlosti obrazovky. 
 
2. Síla zvuku: 
Možnost nastavení síly zvuku a signálního tónu. 
Nastavení lze provést pomocí šipek. 
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(9) Ruční aplikátor V tomto poli – počitadle - je uveden počet rázů aplikátoru (ů). 

 
  
Údržba „Údržba“ není určena pro uživatele.Slouží jen pro servisní služby  při 

opravách.  
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Ruční aplikátor Ruční aplikátor (7) se skládá z generátoru rázových vln,ventilátoru k odvodu 
tepla a otvoru pro zašroubování různých hlavic.Je spojen s řídící jednotkou 
(1). 
 

  
Upozornění: Generátor rázových vln v ručním aplikátoru je díl,který se po čase opotřebuje. 

Musí být po určitém čase vyměněn,protože ztratí funkčnost. 
. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantuje životnost generátoru minimálně 2 

miliony rázů.V závislosti na vydávaném výkonu a užívané frekvenci může být 
generátor využíván i po 2 milionech rázů. 
 
Bližší informace o nutnosti výměny generátoru jsou popsány v kapitole 18. 
 

  

 

Při ošetřování ručním aplikátorem musí být vždy nasazena a našroubována 
některá z hlavic aplikátoru. 
 

  
Intervalový provoz 
 

 

Ruční aplikátor není určen k trvalému provozu. 
Teplo vznikající třením zvyšuje teplotu hlavice aplikátoru  a s prodlužující se 
dobou ošetření pak nelze vyloučit termické poškození pacienta. 
Viz grafika v kapitole 9.1. – maximální hodnoty pro ošetření.Po dosažení 
zadané hodnoty se ošetření přeruší a terapie může pokračovat až po 
dosažení pokojové teploty. 
 

  
Upozornění: Upozorňujeme na to,že na následující straně 11 popsané překročení teploty 

ručního aplikátoru ,je jen technické odpojení z provozu,které slouží k ochraně 
mechanických částí uvnitř ručního aplikátoru.Nejde o přehřátí hlavice 
aplikátoru. 
 

  
Doporučení: Abychom předešli přerušení terapie po 6 000 rázech,doporučujeme střídat 

ruční aplikátory na jednotlivá ošetření. 
Během práce s jedním aplikátorem se druhý ochladí a pak je ihned připraven 
k dalšímu provozu. 
 

  
Upozornění: 
 

Při střídání ručních aplikátorů v průběhu terapie zůstává nepřerušeno 
nastavení pulzní frekvence a počet rázů.Pulzní energie se však nastaví na 
 „0“ a musí být znovu zvolena. 
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Kontrola teploty/ -
regulace ručního 
apikátoru 

Mechanismus vzniku rázu zapříčiňuje ohřívání aplikátoru.Pro prodloužení 
životnosti aplikátoru je zde zabudován teplotní sensor.Ten zabezpečuje 
ochranu proti přehřátí automatickým vypnutím. 
 
Vedle kontroly teploty poskytuje enPulsPro  též teplotní regulaci v ručním 
aplikátoru.Po jeho uvedení do provozu se nastartuje ventilátor a zastaví se   
až po dosažení vhodné teploty. 
 
Pokud je dosaženo kritické hranice, dojde k ochlazování a na displayi se 
objeví hlášení, že došlo k přehřátí a provoz je dočasně přerušen. 
Na displayi se objeví: “Přehřátí aplikátoru.Nechte prosím aplikátor ochladit.“ 
Není možné vydávat pulzy.  
 
Po potvrzení tlačítkem „OK“ se na stavovém řádku objeví „Přehřátí“ a 
informace o tom,kdy ruční aplikátor dosáhne provozní teploty. 
 
Jakmile ruční aplikátor dosáhne provozní teploty, zmizí hlášení o přehřátí a na 
stavovém řádku se objeví „Připraven“.Terapie pak může dále pokračovat. 
 

  
Hlavice aplikátoru K terapii slouží 3 druhy hlavic aplikátoru. 
  
Výměna hlavic 
aplikátoru 

Výměnu hlavic ,jejich vyšroubování (proti směru hodinových ručiček) a 
zašroubování (ve směru hodinových ručiček) lze provést ručně. 
 

  
Upozornění: Hlavice aplikátoru je díl,kteý se opořebuje a musí být po určité době vyměněn 

(viz kapitola 14.2 Údržba). 
  
Nožní spínač Nožní spínač umístěte tak,aby byl při terapii snadno dosažitelný.Nožní spínač 

reaguje na stlačení z jakéhokoli směru,není nutno jeho sešlapávání věnovat 
pozornost. 
 
Aby nedošlo k poškození, doporučujeme spínač sešlapávat lehce, přední částí 
nohy,ne patou. 
 
Spínač nemá žádnou aretaci, do provozu se spouští hned sešlapáváním. 
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Terapie Držte aplikátor tak, jak je vyobrazeno na fotografii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
enPulsPro  pracuje s mechanickou energií, která je přes ruční aplikátor 
přenášena na pacienta. 
 
Proto nasazujeme aplikátor svisle na oblast ošetření nebo ošetřovaný bod. 
 
 

Během terapie lze pracovat lokálně staticky nebo v určité oblasti dynamicky. 
K omezení podráždění kůže pacienta je doporučeno užít dodávanou   
enPuls Lotion. 
 

Vzhledem ke hmotnosti ručního aplikátoru není nutné tlačit na ošetřovanou 
oblast/bod.Působí sám svou vahou.Druhou volnou ruku lze využít k 
polohování a usnadnění terapie. 
Je samozřejmě možné,v případě potřeby,vyvinout tlak  nebo působit v jiném 
směru než svislém. 
 

Pozor! 
Při použití enPuls Lotion nebo jiných prostředků musí být hlavice aplikátoru 
zakryta silikonovou krytkou. 
 

  

Upozornění: Přes ergonomickou stavbu ručního aplikátoru a využití vlastní hmotnosti při 
terapii ,může docházet k zatížení rukou terapeuta. 
 
Doporučená ochranná opatření: 
- omezení doby zátěže 
- pasivní podpora díky hmotnosti 

  
Upozornění: Pacient musí být během terapie stále pozorován. 
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Upozornění: Všechna tlačítka,menu a podmenu jsou na obrazovce aktivována pomocí 
dotyku prstů. 

 
  
Start programu 

 
Pomocí tlačítka „Start“ na start obrazovce se otevře program.  

  
Volba aplikátoru  Zvolte dle zvolené terapie vhodnou hlavici aplikátoru a našroubujte do ručního 

aplikátoru. 
 

  
Ruční aplikátor / 
hlavice aplikátoru 

Nasaďte ruční aplikátor na zvolený bod/pole.Aby se zamezilo dráždění 
kůže,lze před ošetřením v oblasti užít  enPuls Lotion. 

  

Pozor! 
Při užití enPulsLotion je nutné užít na hlavici aplikátoru  silikonovou krytku. 
 

  
Nastavení pulzní 
energie 

Nastavte pulzní energii levým voličem. 

  
Upozornění: enPulsPro nabízí dvě možnosti pulzního režimu. 

 
Pulzní režim s předvolbou počtu rázů  
Pulzní režim s předvoleným počtem pulzů se ukončí po dosažení nastaveného 
množství pulzů. 
Nožní spínač se vypne,již dále není možné pulzy vydávat. 
S terapií lze pokračovat po opakovaném nastavení počtu pulzů. 
 
Pulzní režim bez předvolby počtu pulzů 
Při volbě pulzního režimu bez předvolby počtu pulzů nebude terapie 
automaticky ukončena.Dokud bude aktivován nožní spínač,pulzy budou 
vydávány.Při tomto režimu je aktivní pouze vzestupné počítadlo rázů.  
. 

  
Start terapie Terapii spustíme aktivizací nožního spínače. 

Údaj na stavovém řádku se změní z „Připraven“ na „Aktivní“. 
 

  
Upozornění: Nejdříve přiložte aplikátor na požadovanou oblast a až poté spusťte terapii 

pomocí nožního spínače. 

 
  
Konec terapie Terapii přerušíme a ukončíme, jakmile nebude sešlápnutý nožní spínač. 

Údaj na stavovém řádku se změní z „Aktivní“ na „Připraven“. 
Během terapie musí být pacient pozorně sledován,při problémech musí být 
terapie vždy přerušena. 
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Popis údajů a 
přepínacích oken   

 
 

 
 

 
 
 

  
(1) Pulzní energie Ukazuje nastavenou pulzní energii.Při aktivní terapii je svislý graf vyplněn. 

Nastavení pulzní energie musí proběhnout před vydáním pulzů.Pulzní energie 
je nastavitelná od 60 -185 mJ v 10 mJ krocích. 
 

  
(2) Volba  
ručního aplikátoru 

Připojení ručního aplikátoru: 
Pokud je aplikátor připojen,je v okně „Volba kanálu“,tento připojený ruční 
aplikátor znázorněn.Ruční aplikátor je automaticky aktivován nezávisle na 
připojeném kanálu. 
 
Volba dvou ručních aplikátorů: 
Při připojení dvou ručních aplikátorů je nejdříve aktivován ruční aplikátor na 
kanálu I. 
Aktivace požadovaného ručního aplikátoru následuje přímou volbou v okně 
volby aplikátoru. 
Aktivovaný ruční aplikátor je znázorněn modře. 
 

(3) VAS-Před Aktivace okna VAS-Před otvírá obrazovku k měření subjektivních pocitů bolesti 
před ošetřením. 

  
(4) VAS-Po Aktivace okna VAS-Po  otvírá obrazovku k měření subjektivních pocitů bolesti 

po ošetření. 
  
 Přesný postup při měření je podrobně popsáno v kapitole 8.8 . 

1 

2 3 4 

5 
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(5) Modus Ukazuje nastavený druh provozu.Při aktivaci okna „Modus“ se objeví možnosti 
volby z různý druhů provozu: 
Sériový pulz, Burst 4 pulzy, Burst 8 pulzů, Burst 12 pulzů. 
Volba požadovaného provozu následuje po kliknutí na příslušný řádek. 
 

  
(6) Frekvence 
 

Ukazuje nastavenou frekvenci. 
Frekvenční oblast :1 Hz-22 Hz,nastavitelná pravým voličem.Maximální 
frekvence je závislá na nastaveném energetickém stupni. 

  
(7) Paměť 
 

Kliknutím na tuto ikonu lze zadat individuální označení programu a jeho 
uložení do seznamu paměti nebo oblíbených. 
 

  
(8) Směr počítání Volbou tohoto tlačítka stanovíme směr počtání (vzestupný nebo sestupný). 
  
(9) Počet pulzů 
 

Údaj o předvolených pulzech a aktuálně vydaných pulzech,i v případě,že 
neprovedeme předvolbu.Je znázorněn směr odpočítávání ,vzestupný nebo 
sestupný. 
 
Volbou tohoto tlačítka se otevře menu pro zadání počtu pulzů.Předvolbu je 
možné nastavit po 100 nebo 1 000 rázech. 
 

(10) Reset Vzestupný počet se nastaví na 0, sestupný počet se vrátí na nastavenou 
předvolbu. 
 

  
(11) Stavový řádek Ukazuje informace o stavu terapie.Pokud terapie není aktivní,na stavovém 

řádku je text „Připraven“,při probíhající terapii se objeví text „Aktivní“. 
 

  
(12) Titulek Udává název aktuálního programu. 
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SD-Karta Na  SD-kartě se nachází uživatelem definovaná nastavení a indikační 

seznam. 
Pokud není SD karta zasunuta,objeví se při volbě tlačítek „Oblíbené“ , 
„Paměť“  a „VAS“ hlášení: 

  
 „SD karta nenalezena“ 

 
Pro užití „Oblíbené“,“Paměť“ a „VAS“ je SD karta nutná.  
 
Zasuňte kartu a potvrďte tlačítkem „OK“: 

 
  
Upozornění: Deaktivace hlášení viz kapitola 17. 
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 Menu „Doporučení k terapii“ slouží k podpoře při volbě terapie.  
 

  

Terapie Volbou tlačítka „Terapie“ se otevře menu „Doporučení k terapii“. 
 

 
 

  

Upozornění: V menu „Terapie“ jsou k dispozici dvě možnosti volby požadované terapie: 
-pomocí tělního regionu 
-pomocí seznamu diagnóz 

  

Volba pomocí 
tělních regionů 

Volba tělesných regionů se provádí kliknutím na modrý kroužek. 
 

 
 

Volba tělního regionu  Po volbě tělního regionu (zde loket) se otevře okno s doporučením k terapii v 
oblasti lokte. 
 

 
 

Volba typu onemocnění následuje přímo kliknutím na řádek. 
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Volba ze seznamu  
diagnóz 
 

Volbou tlačítka „Seznam“se otevře seznam indikací. 
 

 
 

  
Upozornění: Nezáleží na tom,jestli volíte diagnózu pomocí tělního regionu nebo podle 

seznamu,oba tyto kroky vedou ke stejnému vyobrazení a doporučení k terapii. 
 

  
Volba různého stádia 
onemocnění 

Volba různého stádia onemocnění následuje přímo kliknutím na příslušný 
řádek (zde: akutní). 
 

 
  

Informace o terapii Po volbě daného stádia onemocnění se otevře další okno s podrobným 
popisem terapie a informacemi o ošetření. 
 

 
  
Volba terapeutického 
programu 

Volbou tlačítka „Terapie“ se otevře obrazovka s odpovídajícím programem. 

  
Upozornění: Po zvolení terapie se lze k těmto informacím zpět vrátit pomocí tlačítka „Info“. 
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 Parametry předdefinovaného programu mohou být individuálně změněny a 
uloženy do paměti.  

  
Uložení a označení 
programu 
 
 

Volbou tlačítka „Uložit“ se otevře pole k zadání názvu programu. 
  

 
 

Zadání názvu programu nastavíme pomocí klávesnice. 
  
Upozornění: Programy mohou být uloženy do „Oblíbených“ nebo do seznamu „Paměti“. 

K dispozici je 120 míst.  
  

Uložení do 
Oblíbených / Paměti 

Volbou tlačítka (1) se otevře program „Oblíbené“ a program se automaticky 
uloží. 
Pomocí tlačítka (2) se otevře „Paměť“ a program se automaticky uloží. 
 
Volba tlačítka „OK“ se obrazovka zavře a převezme program do 
požadovaného seznamu. 
 
Program bude vždy uložen v seznamu na první volné místo. 
 
Pomocí tlačítka (3) se přeruší proces ukládání. 

  
Upozornění: Pokud bude ukládán program bez označení,na obrazovce se objeví hlášení: 

 
„Zadejte, prosím, jméno!“ 
 
Potvrďte tlačítkem „OK“, zadejte název programu a pokračujte v ukládání. 

 

1 

2 

3 
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 Do seznamu „Oblíbených“ lze uložit individuální programy. 
 

Lze je využít k: 
 

1. vyvolání terapie,  
2. zpracování (přesouvat pořadí nebo vymazávat). 

 
Upozornění: Kroky k vyvolání nebo přepracování seznamu „Oblíbených“/“Paměti“ jsou 

identické,proto zde budou popsány postupy pouze u seznamu „Oblíbených“. 
 

  

Volba seznamu 
„Oblíbené“ 
 

Volbou tlačítka „Oblíbené“ se otevře seznam „Oblíbené“. 
 

Vyvolání programu  Volba požadovaného programu následuje po kliknutí na odpovídajícím řádku 
 

  

 
Zpracování seznamu 
„Oblíbené“ 
 

 
 
Volbou tlačítka (1) a (2) lze přecházet na jednotlivé řádky. 
Tlačítkem(1) se listuje dopředu a tlačítko (2) listuje nazpět. 
 
Tlačítkem(3) se tevře obrazovka „Editovat oblíbené“ a zpracování probíhá 
volbou odpovídající řádky. 
  

3 

2 

1 
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Zpracovat Oblíbené 

 
 
Tlačítko (1) vede zpět do programů. 
Tlačítkem (2) přesunujeme program nahoru. 
Tlačítkem (3) přesunujeme program dolů. 
Tlačítkem (4) rušíme program. 

  
Upozornění: Tlačítkem (4)se vyvolá bezpečnostní otázka: 

 
„Chcete program skutečně zrušit?“ 
 
Tlačítkem „Ano“ bude program zrušen. 
Tlačítkem „Ne“se přeruší vymazání. 

1 
2 

4 
3 
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Informace VAS enPulsPro umožňuje hodnotit stupnici bolestivost pomocí vizuální analogické 
stupnice VAS. To je vhodné využít při terapii bolesti. 
 Pomocí stupnice bolesti lze měřit subjektivní sílu bolesti pacienta. 
 
Pacient označí na stupnici 0-10,jak je silná jeho aktuální bolest,při hodnotě 
0=žádná bolest a 10=největší představitelná bolest 
 
Měření se provádí vždy před a po ošetření. 
 
Při opakové dokumentaci, dává tato metoda přehled o úspěšnosti terapie. 
 

  
VAS-seznam Pomocí pole „VAS-Před“ / „VAS-Po“  se na displayi otevře obrazovka “VAS“. 

 
Ve VAS-seznamu jsou: 
1. uloženi pacienti pro měření 
2. již uložení pacienti,lze je vyvolat pro další měření  
3. zpracování dat (v pořadí přesunutí nebo vymazání) 
 
 
 

 
 

 
Pomocí tlačítka (1) se otevře pole k zadání jména pacienta. 
Pomocí tlačítka (2) se přeruší tento postup a program se vrátí na obrazovku s 
terapií. 

  
VAS-zpracování  
seznamu 

Pomocí tlačítka (3) se zpracuje program přímo volbou řádky a otevře se 
obrazovka ke zpracování dat. 
Tlačítkem“Zrušit“ se zruší program. 
Tlačítkem“Přesunout“ se přesune program na jiné místo, nahoru nebo dolů. 
Pomocí tlačítka (4) a(5) se listuje dopředu nebo dozadu stránkami VAS 
seznamu. 
 

1 

2 

3 

4 
5 
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Vložení nového 
pacienta 

Volbou pole „VAS-Před“ se na displayi otevře VAS obrazovka.Tlačítkem „Nový“ 
se otevře pole k zadání jména pacienta. 

 
 
Zadejte jméno pacienta.Pomocí tlačítka „Uložit“ se data uloží a automaticky se 
objeví obrazovka se stupnicí bolesti. 
 

  
VAS-Před 
provedení 
 

Pacient označí na stupnici od 0 -10 své aktuání pocity bolesti před terapií- 
tato stupnice se uloží a bude zaznamenána modrou čarou.Pomocí tlačítka 
„OK“ dojde k přepnutí na obrazovku terapie. 
 

 
  
VAS-Po provedení Stanovení pocitů bolesti po terapii následuje po aktivizaci pole „VAS-Po“. 

 
  
Upozornění: Provedení „VAS-Po“ je identické jako provedení „VAS-Před“ a proto nebude 

znovu popsáno. 
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Opakované měření  Již uložené pacienty vyvoláme ve VAS seznamu kliknutím na odpovídající 

řádek.  
Po kliknutí na řádek se automaticky otevře obrazovka se stupnicí bolesti, 
abychom mohli provést nové měření. 
 

  
Upozornění: Pro jednoho pacienta může být uloženo 40 měření. 

Pokud je dosaženo tohoto čísla,objeví se následující informace: 
„Bylo dosaženo maximálního počtu měření pro jednoho pacienta. 
Je možné uložit pouze 40 měření.“ 
 
Pokud chceme u pacienta provést další měření,založíme nového pacienta. 
Pomocí tlačítka „OK“ se uzavře toto okno s hlášením. 
 

  
Vyhodnocení VAS Pomocí tlačítka „Vyhodnocení“ lze vyvolat v navigační liště VAS-zápis   

průběhu terapie u jednotlivého pacienta. 
 
Volba pozorovaného pacienta následuje přímou volbou na řádku.Po volbě 
řádky se otevře automaticky obrazovka s křivkou průběhu terapie. 
 

 
  
Tabulka Pomocí tlačítka „Tabulka“ se znázorní průběh terapie ve formě tabulky. 
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Základní přístroj 
Napájení 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Pojistky 2 x T3A15L, 250V 
Příkon 250VA 
  
Ochranná třída I  
Užitná třída BF 
  

Frekvence 1 Hz – 22 Hz, nastavitelná v 1 Hz-krocích 
 3 Burst-Modus s  4, 8 nebo 12 impulsy  
  
Energetické stupně 60 – 185 mJ (na aplikátoru) volitelné po 10 mJ krocích 

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

  

Druh provozu Intervalový provoz 
  

Přesnost ± 20% 
  

Rozměry  
enPulsPro s vozíkem V 138 cm x Š 53 cm x D 52 cm 
enPulsPro V   30 cm x Š 35 cm x D 20 cm 
Vozík V 109 cm x Š 53 cm x D 52 cm 
  

Hmotnost 
enPulsPro s vozíkem 

 
19,3 kg 

enPulsPro   3,8 kg 
Vozík 15,5 kg 
 

Ruční aplikátor 
Rozměry 230 mm dlouhý,průměr 50 mm 
Hmotnost 850 g 
  

Garance 2.000.000 rázů na generátor 
  

Hlavice aplikátoru 6 / 15 / 25 mm průměr / vyměnitelné bez nářadí 
150.000 rázů garantováno 

  

Provoz  10 bis 25 °C, 20% až 80% rel.vlhkost, bez kondenzace 
při 700 hPa – 1060 hPa 

  

Skladování /  
Transport 

-10 bis 50 °C, 10% až 90% rel. vlhkost,bez kondenzace  
při 700 hPa – 1060 hPa 

  

Upozornění: Skladování a transport pouze v originálním balení. 
  
 Technické změny vyhrazeny! 
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– Před čištěním a údržbou musí být přístroj vypnut a odpojen ze zásuvky 
 
– Dbejte na to,že při čištění nesmí být poškozeny nápisy na přístroji 
(např.varovné cedulky,popisky zapojení,typové označení) 
 
– Dbejte na to,aby při čištění a desinfekci nevnikla tekutina do přístroje,ručního 
aplikátoru nebo do nožního spínače.Neužívejte spraye. 
Pokud tekutina do přístroje, ručního aplikátoru nebo nožního spínače vnikla, 
odstavte přístroj z provozu,nezapínejte a uvědomte servis. 
 
– Přístroj a jeho díly užíváme při ošetření nezraněné ,zdravé a čisté kůže. 
 

  
Skříňka / nožní 
spínač 

Čištění: Přístroj, nožní spínač a všechny kabely čistíme obvyklými 
bezalkoholovými čistícími prostředky. 
 

  
 Desinfekce: Doporučujeme minimálně jednou týdně provádět desinfekci. 

Držte se pokynů Vašich hygieniků.Desinfekci provádějte vždy po čištění.  
Skříňka a nožní spínač mohou být desinfikovány .Desinfekci provádějte 
obvyklými ,bazalkoholovými desinfekčními prostředky vhodnými pro umělou 
hmotu,jež jsou baktericidní,virucidní a fungicidní. 
  

  
Hlavice aplikátoru / 
ruční aplikátor 

Čištění: Sejměte před čištěním silikonovou krytku z hlavice.Postupujte pak 
stejně, jak je udáváno v odstavci Skříňka/nožní spínač. 
  
 

  
 Desinfekce: Sejměte před čištěním silikonovou krytku z hlavice:Postupujte pak 

stejně, jak je udáváno v odstavci Skříňka/nožní spínač. 
 

  

 

Optarně: Pokud se používají k čištění hořlavé čistící roztoky nebo 
desinfekce,musí se dostatečně dlouho počkat,aby došlo k odpaření roztoku. 
 

  
Upozornění: Užívejte přístroj jen v hygienicky nezávadném prostředí. 
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Pozor ! 

 
Při užívání oleje,musí být nasazena silikonová krytka,zabrání se tak vniknutí 
oleje do ručního aplikátoru.Při neužívání této krytky může dojít k průniku oleje,  
následnému  zanesení aplikátoru a poruchám funkce. 
 

  
Upozornění: V tomto případě pak nemůže být uznána záruka. 

 
 



 CE-označení 
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 Produkt má CE-označení 
 

 
 
dle EG-směrnice o medicínských prostředcích  93/42/EWG.  
 
 

 
 
 



 Obsah dodávky a příslušenství 
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Obsah dodávky  
v kombinaci s vozíkem 
Art.Nr.  
5430xxx 1 Přístroj enPulsPro  
9160xxx 1 Vozík s odkládacím držákem 
5413xxx 1 Ruční aplikátor 
93133521 1 Hlavice aplikátoru 6 mm 
93133511 1 Hlavice aplikátoru 15 mm 
93133502 1 Hlavice aplikátoru 25 mm 
65135110 10 Silikonové krytky 
50500038 1 enPuls Lotion 
94130410 1 Nožní spínač 
65410410 1 Pěnový box pro uložení příslušenství 
117 1 Kabel do sítě 
10102066 1 Návod k použití 
63061010 1 Šablona 

 
Obsah dodávky 
stolní přístroj 

 

Art.Nr.  
5430xxx 1 Přístroj enPulsPro 
5413xxx 1 Ruční aplikátor 
93133521 1 Hlavice aplikátoru 6 mm 
93133511 1 Hlavice aplikátoru 15 mm 
93133502 1 Hlavice aplikátoru 25 mm 
65135110 10 Silikononová krytka 
50500038 1 enPuls Lotion 
94130410 1 Nožní spínač 
65410410 1 Pěnový box pro uložení  příslušenství 
117 1 Kabel do sítě 
65410110 1 Držák pro ruční aplikátor 
10102066 1 Návod k použití 
63061010 1 Šablona 

 
Příslušenství  
Art.Nr.  
5413xxx Ruční aplikátor 
65410110 Držák pro ruční aplikátor 
93133521 Hlavice aplikátoru 6 mm 
93133511 Hlavice aplikátoru 15 mm 
93133502 Hlavice aplikátoru 25 mm 
65135110 Silikonová krytka 
50500038 enPuls Lotion 
94130410 Nožní spínač 
93410210 Držák pro nožní spínač 
65410410 Pěnový box pro uložení příslušenství 
117 Kabel do sítě 
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 Pro přístroj enPulsPro nejsou výrobcem doporučené žádné kombinace. 

 
Pokud budete přesto přístroj kombinovat s jiným medicínským systémem,je to 
na Vaši odpvědnost. 
 

 



 
 Bezpečnost a údržba 

 
14.1 Bezpečnost 14  
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 enPulsPro je zhotoven dle bezpečnostních předpisů DIN EN 60601-1 .  
 
Zimmer MedizinSysteme může nést zodpovědnost jako výrobce pro 
bezpečnost a spolehlivost,pokud 
 
 je přístroj připojen do předepsané zásuvky,která odpovídá elektrické instalaci 

dle DIN VDE 0100 Teil 710 , 
 je přístroj používán v souladu s návodem k použití, 
 jsou rozšiřování,nové nastavení a jiné změny prováděny pouze pracovníky 

pověřenými výrobcem Zimmer MedizinSysteme , 
 se uživatel před užitím přístroje a ručního aplikátoru přesvědčí,že jsou v 

pořádku a bez mechanického poškození 
 je přístroj užíván proškoleným personálem, 
 je přístroj provozován v prostředí bez nebezpečí exploze a hoření, 
 dojde k vniknutí tekutiny do přístroje a přístroj bude hned vypnut. 

 
Přístroj neobsahuje žádné díly,které by měly být uživatelem opravovány. 

 



 
 Bezpečnost  a údržba 

 
14.2 Údržba 14  
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 Před čištěním a údržbou musí být přístroj vypnut a vypojen ze zásuvky. 
 
 

  
Zkouška nárazové 
koncovky 

Na konci hlavice aplikátoru se nachází opotřebovatelná část,u níž dochází k 
deformaci a zkrácení.Malá deformace této části nemá vliv na funkci. 
 

Při větší deformaci nárazové koncovky nebo při silném zkrácení se musí 
hlavice aplikátoru vyměnit. 
 
Pro pravidelnou kontrolu hlavice aplikátoru je dodávána zkušební šablona. 
Touto šablonou zjišťujeme opotřebení koncovky. 
Zkoušky provádíme podle toho jak často přístroj používáme,minimálně jednou 
měsíčně. 
 
Vyšroubujte hlavici aplikátoru a koncovku změřte přiloženou šablonou. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Mezera  Aplikátor v pořádku 

Zkušeb.šablona 

Zkušeb.šablona 

Pokud se šablona dotýká přímo hlavice   došlo k opotřebení 



 Funktční test 
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 enPulsPro provádí po zapnutí vlastní testování, které prozkouší vnitřní 

komponenty. 
 
Při vyskytnutí chyby se objeví chybové hlášení. 
 
Vedle toho se provádí funkční test, jak bude dále popsáno. 
 
Tato zkouška se provádí měsíčně nebo při pochybnostech o správné funkci. 

  
Upozornění: Před provedením funkčního testu zkontrolujte,zda je správně zapojen ruční 

aplikátor a nožní spínač.Vyzkoušejte též,zda je přístroj správně zapojen do 
sítě. 
 

  
Funkční stest Zapněte přístroj. 

 
Krátce stlačte nožní spínač – větrák a generátor se okamžitě nastartuje při 
frekvenci (5 Hz jako standardní hodnota). 
 
 

  
Upozornění: Po ukončení funkčního testu přístroj vypněte. 

Pak může být znovu prováděna další terapie,nastavte požadované parametry 
a postupujte,jak je popsáno v kapitole 8. 
 

 
 



 Bezpečnostně technická kontrola/ 
měřící kontrola 
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 Pro přístroj enPulsPro je v Německu požadována bezpečnostně technická 
kontrola a měřící kontrola. 
  
V Německu platí mezi jinými MPBetreibV (Medizinprodukte-
Betreiberverordnung) jakož i  BGV A3 (BG-Vorschrift – Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel) v jejich atuálním znění. 

  
Upozornění: Tyto předpisy platí pro uživatele v Německu.Dbejte odlišných předpisů,které 

platí ve Vaší zemi. 
 

 
 
 



 Chybová hlášení 
Odstranění chyb 
Likvidace 
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Funkční výpadek 
ručního aplikátoru 

Ve stavovém řádku se objeví hlášení „Připraven“ a přesto po aktivizaci nožního 
spínače aplikátor nefunguje 
 

 
Možná příčina 1 
Ruční aplikátor / nožní spínač nejsou správně zapojeny nebo jsou defektní. 
Odtranění příčiny 1  
Zkontrolujte, zda jsou nožní spínač a ruční aplikátor správně zapojeny. 
Zástrčka musí zcela zacvaknout. 
Zkontrolujte, zda není kabel od nožního spínače poškozen nebo přiskřípnut. 
Zkontrolujte,zda je nožní spínač řádně funkční a pohybuje se do všech stran. 
Možná příčina 2 
Není nastaven správný program. 
Odstranění příčiny 2  
Zkontrolujte, zda je nastavena pulzní energie. 
 

  
Funkční porucha 
ručního aplikátoru 

Nepravidený výdej rázových vln/přehřívání ručního aplikátoru. 
 
Možná příčina 1 
Opotřebování hlavice aplikátoru / obtížný chod díky opotřebení 
Odstranění příčiny 1 
Hlavice aplikátoru jsou opotřebitelné díly a musí být po určitém počtu rázů 
vyměněny.  
Vyšroubujte hlavici z ručního aplikátoru a vyčistěte zadní část,na aplikátor  
hlavici zpět nenasazujte,ale vydejte cca 10 rázů při frekvenci 2 nebo 5 Hz, 
teprve pak znovu hlavici na aplikátor našroubujte. 
Pokud se porucha vyskytuje i nadále,je nutné hlavici vyměnit. 
Možná příčina 2 
Opotřebení generátoru 
Odtranění příčiny 2 
Generátor je opotřebitelný díl a po 2 milionech rázů by měl být vyměněn. 
Zkontrolujte v menu celkový počet rázů,pokud bylo dosaženo nebo překročeno 
2 miliony rázů,pak musí být generátor vyměněn. 
Pro výměnu generátoru se obraťte na zastoupení firmy Zimmer 
Medizinsysteme, nebo na centrálu v Neu Ulmu. 



 Chybová hlášení 
Odstranění chyb 
Likvidace 
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Aplikátor nenalezen Ve stavovém řádku se objeví hlášení“Aplikátor nenalezen“. 

 
Možná příčina  
Ruční aplikátor není správně připojen. 
Odstranění příčiny 
Zkontrolujte,zda je ruční aplikátor správně připojen,zástrčka musí plně 
zacvaknout. 
 

  
Funkční výpadek 
přístroje 

Nereaguje po zapnutí / display se nerozsvítí 
 
Možná příčina 1 
Síťové připojení 
Odtranění příčiny 1 
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen v přístroji a do zásuvky. 
Zkontrolujte, zda není kabel do sítě poškozen. 
Zkontrolujte elektrickou síť a  zásuvku. 
 
Možná příčina 2 
Pojistky 
Odstranění příčiny 2 
Ve vstupní zdířce přístroje se nachází pojistky,které v případě problémů s el. 
napětím mohou vypadnout.Otevřte záklopku a zkontrolujte pojistky.V případě 
potřeby defektní pojistky vyměňte. 
 

  

 

Pojistky nahraďte jen pojistkami stejné hodnoty.Zkontrolujte předem elektrickou 
přípojku. 
Pokud se chyba objeví znovu,volejte servis. 

 



 Chybová hlášení 
Odstranění chyb 
Likvidace 
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Chybová hlášení  
SD-Karte 
 

 

Pokud není SD-karta zasunuta,objeví se při použití tlačítka „Oblíbené“ 
,„Paměť“  a „VAS“ hlášení : 
 
„SD karta nenalezena“. 
Vložte SD kartu a potvrďte „OK“. 

 
Varovné hlášení před 
přehřátím 

Pokud bude dosaženo kritické hranice teploty,zahájí se ochlazovací fáze  
a na displayi se objeví hlášení,že další výdej rázů bude přerušen. 
 
„Přehřátí aplikátoru. Nechte prosím aplikátor vychladit“. 
 
Po tomto hlášení nedochází již k dalšímu výdeji rázů. 
 
Po potvrzení hlášení „OK“ se na obrazovce ve stavovém řádku objeví,kdy 
dosáhne ruční aplikátor opět provozní teploty. 
 

  
 Při jiných poruchách vypněte přístroj,počkejte 5 s a opět zapněte.Pokud se 

chyba opět vyskytne,volejte servis. 
 

  
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 musí být v originálním balení zaslán zpět k výrobci. 

Likvidace se smí provádět jen přes závod v Neu Ulmu. 
V evropských zemích je likvidace prováděna pověřenými zastoupeními  
firmy Zimmer MedizinSysteme . 
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Medizinische elektrische Geräte, wie z.B. enPulsPro, unterliegen bezüglich der EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) 
besonderen Vorsichtsmaßnahmen und müssen gemäß den in der Gebrauchsanweisung bzw. den Begleitpapieren 
enthaltenen EMV-Hinweisen installiert und in Betrieb genommen werden. 
 
Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen (z.B. Mobiltelefone, Handys) können medizinische elektrische 
Geräte beeinflussen. 
 
enPulsPro darf nur mit dem in der Liste des Lieferumfangs angegebenen Original-Netzkabel betrieben werden. 
Der Betrieb des Gerätes mit einem anderen Netzkabel kann zu erhöhten Aussendungen oder einer reduzierten Störfestigkeit 
des Gerätes führen! 
 

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störaussendungen 

Das Gerät enPulsPro ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. 
Der Kunde oder der Anwender des enPulsPro sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben 
wird. 

Störaussendungsmessungen Übereinstimmung Elektromagnetische Umgebung - Leitlinie 

HF-Aussendungen nach CISPR 11 Gruppe 1 Das Gerät enPulsPro verwendet HF-Energie 
ausschließlich zu seiner inneren Funktion. 
Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering 
und es ist unwahrscheinlich, dass 
benachbarte elektronische Geräte gestört 
werden. 

HF-Aussendungen nach CISPR 11 Klasse B Das Gerät enPulsPro ist für den Gebrauch in 
allen Einrichtungen einschließlich denen im 
Wohnbereich und solchen geeignet, die 
unmittelbar an das öffentliche 
Versorgungsnetz angeschlossen sind, das 
auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken 
genutzt werden. 

Aussendungen von Oberschwingungen 
nach IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Aussendungen von 
Spannungsschwankungen/Flicker nach 
IEC 61000-3-3 

Stimmt überein 

 
Das Gerät darf nicht unmittelbar neben oder mit anderen gestapelt angeordnet verwendet werden. Wenn der Betrieb nahe 
oder mit anderen Geräten gestapelt erforderlich ist, sollte das Gerät beobachtet werden, um seinen bestimmungsgemäßen 
Betrieb in dieser benutzten Anordnung zu überprüfen. 
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Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit 

Das Gerät enPulsPro ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde 
oder der Anwender des Gerätes enPulsPro sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird. 

Störfestigkeitsprüfungen IEC 60601- Prüfpegel Übereinstimmungspegel Elektromagnetische Umgebung 
- Leitlinien 

Entladung statischer 
Elektrizität (ESD) nach 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV Kontaktentladung 
 
± 8 kV Luftentladung 

± 6 kV Kontaktentladung 
 
± 8 kV Luftentladung 

Fußböden sollten aus Holz oder 
Beton bestehen oder mit 
Keramikfliesen versehen sein. 
Wenn der Fußboden mit 
synthetischem Material versehen 
ist, muss die relative Luftfeuchte 
mindestens 30% betragen. 

Schnelle transiente 
elektrische 
Störgrössen/Bursts nach 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV für Netzleitungen 
 
± 1 kV für Eingangs- und 
Ausgangsleitungen 

± 2 kV für Netzleitungen 
 
Nicht anwendbar für 
Eingangs- und 
Ausgangsleitungen 

Die Qualität der 
Versorgungsspannung sollte der 
einer typischen Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen. 

Stoßspannungen (Surges) 
nach IEC 6100-4-5 

± 1 kV Gegentaktspannung 
 
± 2 kV Gleichtaktspannung 

± 1 kV Gegentaktspannung 
 
± 2 kV Gleichtaktspannung 

Die Qualität der 
Versorgungsspannung sollte der 
einer typischen Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen. 

Spannungseinbrüche, 
Kurzzeitunterbrechungen 
und Schwankungen der 
Versorgungsspannung 
nach IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% Einbruch der UT für 
½ Periode) 
 
40% UT 
(60% Einbruch der UT für 5 
Perioden) 
 
70% UT 
(30% Einbruch der UT für 
25 Periode) 
 
<5% UT 
(>95% Einbruch der UT für 
5 Sekunden) 

<5% UT 
(>95% Einbruch der UT für 
½ Periode) 
 
40% UT 
(60% Einbruch der UT für 5 
Perioden) 
 
70% UT 
(30% Einbruch der UT für 25 
Periode) 
 
<5% UT 
(>95% Einbruch der UT für 5 
Sekunden) 

Die Qualität der Versorgung sollte 
der einer typischen Geschäfts- 
oder Krankenhausumgebung 
entsprechen. Wenn der 
Anwender des enPulsPro 
fortgesetzte Funktion auch beim 
Auftreten von Unterbrechungen 
der Energieversorung fordert, 
wird empfohlen, den enPulsPro 
aus einer unterbrechungsfreien 
Stromversorgung oder einer 
Batterie zu speisen. 

Magnetfeld bei der 
Versorgungsfrequenz 
(50/60 Hz) nach IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetfelder bei der 
Netzfrequenz sollten den 
typischen Werten, wie sie in 
Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung 
vorzufinden sind, entsprechen. 

Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel. 
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Wesentliche Leistungsmerkmale des enPulsPro sind: störungsfreie Abgabe von Stoßwellen, störungsfreie Bedienung aller 
Funktionen. Ein unterbrechungsfreier Betrieb ist bei der bestimmungsgemäßen Anwendung nicht erforderlich. 
 

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit 

Das Gerät enPulsPro ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde 
oder der Anwender des Gerätes enPulsPro sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird. 

Störfestigkeits- 
prüfungen 

IEC 60601-
Prüfpegel 

Übereinstimmungs- 
Pegel 

Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien 

Geleitete HF-
Störgrößen 
nach IEC 
61000-4-6 
 
Gestrahlte HF-
Störgrößen 
nach IEC 
61000-4-3 

3 VEffektivwert 
150 kHz bis 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz bis 2,5 GHz 

3 VEffektivwert 
150 kHz bis 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz bis 2,5 GHz 

Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in 
keinem geringeren Abstand zum  
enPulsPro einschließlich der Leitungen 
verwendet werden als dem empfohlenen 
Schutzabstand, der nach der für die 
Sendefrequenz zutreffenden Gleichung 
berechnet wird. 
 
Empfohlener Schutzabstand: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P für 80 MHz bis 800 MHz 
 
d= 0,7 √P für 800 MHz bis 2,5 GHz 
 
mit P als Nennleistung des Senders in Watt 
(W) gemäß Angaben des Senderherstellers 
und d als empfohlenem Schutzabstand in 
Meter (m). 
 
Die Feldstärke stationärer Funksender sollte 
bei allen Frequenzen gemäß einer 
Untersuchung vor Orta geringer als der 
Übereinstimmungs-Pegel seinb. 
 
In der Umgebung von Geräten, die das 
folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen 
möglich: 
 

 

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. 
ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen 
wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst. 
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a Die Feldstärke stationärer Sender, wie z.B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, 
Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender kann theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. 
Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie der 
elektromagnetischen Phänomene des Standortes erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an 
dem das Gerät enPulsPro benutzt wird, die obigen Übereinstimmungs-Pegel überschreitet, sollte das Gerät enPulsPro 
beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale 
beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. eine veränderte Ausrichtung oder ein 
anderer Standort des Geräts enPulsPro. 
 
b Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein. 

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem Gerät 
enPulsPro  

Das Gerät enPulsPro ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen 
kontrolliert sind. Der Kunde oder der Anwender des Geräts enPulsPro kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen 
zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) 
und dem Gerät enPulsPro – abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben – 
einhält. 

 

Nennleistung des Senders 
W 

Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz 
m 

150 kHz bis 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz bis 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz bis 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 

Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Meter (m) unter 
Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt 
(W) gemäß Angabe des Senderherstellers ist. 
ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich. 
ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch 
Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst. 
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enPulsPro 

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

Návod k použití
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