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(C) Φυλλομέτρηση προς τα εμπρός Μετάβαση στην επόμενη 
(D) Φυλλομέτρηση προς τα πίσω Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα 
(E) Μνήμη Μετάβαση στην περιοχή αποθήκευσης 
(F) Ενδείξεις Μετάβαση στο μενού ενδείξεων 
(G) Προγράμματα Μετάβαση στον κατάλογο προγραμμάτων 
(H) Προτιμώμενα Μετάβαση στην περιοχή προτιμώμενων 
(I) Ηλεκτροθεραπεία Μετάβαση στον κατάλογο προγραμμάτων ηλεκτροθεραπείας 
(J) Υπέρηχος Μετάβαση στον κατάλογο προγραμμάτων θεραπείας 

υπερήχων 
(K) Συνδυασμένο Μετάβαση στον κατάλογο προγραμμάτων συνδυασμένης 

θεραπείας 
(L) Αναρρόφηση Μετάβαση στην οθόνη Αναρρόφηση 
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 Επεξήγηση των συμβόλων   
 

   
 

 

 

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κίνδυνο στις οδηγίες χρήσης . 
 

  

Προσοχή! 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει «Προσοχή» για πιθανές υλικές ζημίες στις οδηγίες 
χρήσης. 

  

 

 
Τμήμα εφαρμογής τύπου BF 

  

 

 
Οδηγίες χρήσης 

  

 

 
Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης 

  

 

 
Αριθμός σειράς 

  

 

 
Αριθμός προϊόντος 

  

 

 
Κατασκευαστής 

  

 

 
Ημερομηνία παραγωγής 

  

 

 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει επικίνδυνα σημεία στη συσκευή 

  

 
Διακοπτόμενη λειτουργία 30 λεπτά σε λειτουργία, 10 λεπτά εκτός λειτουργίας 
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Ισχύει για τη συσκευή PhySys, έκδοση SD.  
 
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης θεωρείται ως μέρος της συσκευής. 
Πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τη συσκευή ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή στη 
διάθεση του επιφορτισμένου με τη χρήση της συσκευής προσωπικού.  
 
Τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών: Ιούλιος 2017 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.1 Ενδείξεις ηλεκτροθεραπείας 1  

 

 
 Σελίδα 1  

 

Θεραπεία προαγωγής 
της  
αιμάτωσης 

• Λειτουργικές διαταραχές αιμάτωσης 
• Αγγειοθεραπεία σε περιπτώσεις σακχαρώδους διαβήτη 
• Αγγειονευροπάθεια (σύνδρομο Raynaud) 
• Ακροκυάνωση 
• Φλεβικές αγγειακές παθήσεις 
• Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια 
• Συγγενής αντανακλαστική δυστροφία 
• Σύνδρομο Sudeck (στάδιο II) 
• Λεμφικό οίδημα 
• Θεραπεία του προσωπικού νεύρου (ως προκαταρκτική θεραπεία) 
• Χρόνια τεταμένοι μύες 
• Πάθηση περιφερικών αρθρώσεων (χρόνια) 
• Ριζικά σύνδρομα σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης  

(υποξείες και χρόνιες καταστάσεις) 
• Ρήξεις συνδέσμων 
• Τενοντοθυλακίτιδα 
• θυλακίτιδα 

  
Αναλγητική θεραπεία • Διαστρέμματα, θλάσεις, κακώσεις μυών, τενόντων, αρθρώσεων και οστών 

• Μυαλγίες μεγάλης έκτασης 
• Πολυαρθραλγίες 
• Παθήσεις των αρθρώσεων, φλεγμονώδεις 
• Χρόνια πολυαρθρίτιδα (ρευματοειδής αρθρίτιδα), 

θεραπεία κατά το διάστημα περιορισμένης φλεγμονής 
• Διάχυτα άλγη σε περιπτώσεις περιαρθροπαθειών, αρθρίτιδας, συνδρόμου Bechterew 
• Τενοντίτιδα των τενόντων του ώμου, τενοντοθυλακίτιδα 
• Τοπικές και ψευδοριζικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
• Ριζική βλάβη 
• Χειρουργικές επεμβάσεις στους μεσοσπονδύλιους δίσκους 
• Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
• Χρόνιες επώδυνες καταστάσεις, επώδυνη πάθηση 
• Νόσος της πυέλου (η λεγόμενη φλεγμονή των προσαρτημάτων) 
• Νόσος της πυέλου (η λεγόμενη προστατίτιδα) 
• Νευραλγίες 
• Νευρίτιδα 
• Πολυνευροπάθεια 
• Ριζικά σύνδρομα 
• Νευρικά σύνδρομα συμπίεσης 
• Αλλοδυνία 
• Καυσαλγία 

 
Θεραπεία προαγωγής 
του 
αιμάτωσης 

• Φλεβικές εξελκώσεις 
• Νευροτροφικές εξελκώσεις 
• Εξελκώσεις από κατάκλιση 
• Καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων 
• Οστεοπόρωση 
• Καθυστερημένη επούλωση οστών 
• Ρήξεις συνδέσμων 

  
Θεραπεία προαγωγής 
του 
μυικού τόνου 

• Μυική ατονία 
• Εξασθένηση της εννεύρωσης των σκελετικών μυών 
• Απουσία μυικής αίσθησης 

  



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.1 Ενδείξεις ηλεκτροθεραπείας 1  

 

 
 Σελίδα 2  

 

Θεραπεία ελάττωσης του 
μυικού τόνου 

• Υπερβολική καταπόνηση των μυών 
• Επώδυνη μυική τάση 
• Μυοπροσωπικά επώδυνα σύνδρομα 
• Ρήξης τενόντων και μυών 
• Συσπάσεις 

  
Εμπειρικές τιμές από την 
πρακτική χρήση 
καταδεικνύουν εκτός 
αυτού ότι μπορεί να 
προκύψει μια θετική 
δράση κατά τη θεραπεία 
των παρακάτω 
παθήσεων: 
 

• Περιαρθροπάθειες και ενθεσοπάθεια του Αχιλλείου τένοντα (οξεία, υποξεία) 
• Περιαρθροπάθειες και ενθεσοπάθεια του Αχιλλείου τένοντα (χρόνια) 
• Πάθηση περιφερικών αρθρώσεων (οξεία, υποξεία) 
• Περιστατικά μετατραυματικών καταστάσεων (αιματώματα, οιδήματα) 
• Υπεριδρωσία χεριών και ποδιών 

(Hyperhidrosis palmarum et plantarum) 
• Επίκτητες βλάβες της σπονδυλικής στήλης από κακή στάση του σώματος: 

μετατραυματικές, κατόπιν φλεγμονής, εκφυλιστικές 
• Βλάβες της σπονδυλικής στήλης από κακή στάση του σώματος στην παιδική και νεαρή 

ηλικία 
• Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης, σπονδυλοδεσίες 
• Χειρουργικές επεμβάσεις σε αρθρώσεις, αρθροσκόπηση, αρθροτομία 
• Συγγενείς δυσπλασίες και διαμαρτίες ή εσφαλμένη θέση του μυοσκελετικού συστήματος 

και των κινητήριων οργάνων για αντιμετώπιση στην παιδική ηλικία 
• Ακράτεια κοπράνων 
• Ακράτεια ούρων 
• Διαταραχή της κινητικότητας του εντέρου 
• Χρόνια δυσκοιλιότητα 
• Δευτερογενές λεμφικό οίδημα και λεμφική συμφόρηση 
• Νόσος της πυέλου 
• Πολυνευροπάθεια 
• Σύνδρομο πρόσθιου κέρατος του νωτιαίου μυελού 
• Περιφερικές παρέσεις, παρέσεις του βραχιόνιου πλέγματος 
• Μη εντοπισμένες, γενικευμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης 
• Σπαστικά περιστατικά 
• Σπαστικές παρέσεις 
• Αδυναμικές παρέσεις 
• Ψωρίαση 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.2 Αντενδείξεις ηλεκτροθεραπείας 1  

 

 
 Σελίδα 3  

 

Γενικές  
αντενδείξεις 

• Ασαφή επώδυνα συμπτώματα  
• οξείες φλεγμονές (τοπικές, συστημικές) 
• (Υπόνοιες για) παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος 
• (Υπόνοιες για) επιληψία 
• Αρτηριακή αποφρακτική νόσος από το στάδιο IIb κατά Fontaine 
• πυώδεις διεργασίες 
• Πυρετός 
• Γενικές λοιμώξεις 
• Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι 
• Θρομβοφλεβίτιδα 
• Φλεβοθρόμβωση με κίνδυνο εμβολής 
• Βηματοδότες και άλλες εμφυτευμένες ηλεκτρονικές διατάξεις 
• διακαρδιακή παροχή 
• Μεταλλικά εμφυτεύματα στην περιοχή του ρεύματος κατά τη χρήση γαλβανικών ή 

μονοπολικών ρευμάτων με εύρος παλμού άνω του 1 ms 
• Ψυχώσεις 
• με περιορισμένη ευαισθησία του δέρματος  
• Εφαρμογή επί ή πλησίον ανοικτών τραυμάτων ή επάνω από κατάγματα 

  
Για τη θεραπεία TENS 
πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη επιπρόσθετα τα 
εξής 

• ανάλογη του αιτίου αντιμετώπιση του άλγους 
• κατά κύριο λόγο ψυχογενή άλγη (η θεραπεία TENS είναι αναποτελεσματική) 
• κεντρικά επώδυνα σύνδρομα, π.χ., επώδυνο σύνδρομο υποθαλάμου 

  
Αντενδείξεις που πρέπει 
να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη 

Θεραπεία μυών με ομαδικούς παλμούς έξαρσης (ρεύματα έξαρσης) για: 
• απώλεια αισθήσεων, σκοτοδίνη 
• αναστολή των αντανακλαστικών (π.χ., σε κατάγματα) 
• μυική φλεγμονή 
• μιμητικοί προσωπικοί μύες 
• όταν η θεραπεία ρευμάτων διέγερσης προκαλεί συνεχές άλγος 
• βρέφη, μικρά παιδιά 
• όταν επιτείνεται η σπαστική κατάσταση 
• εγκυμοσύνη 

Ιδιαίτερη προσοχή: 
• σε περιπτώσεις αιμορραγικής προδιάθεσης ύστερα από οξύ τραύμα ή κάταγμα 
• ύστερα από χειρουργικές επεμβάσεις, όταν η σύσπαση των μυών μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα κατά τη διαδικασία της επούλωσης 
  
Μέτρα προφύλαξης για 
συγκεκριμένες 
μορφές ρεύματος 

Διαδυναμικό ρεύμα, ρεύμα Träbert 
• Απαιτείται σχολαστική τεχνική ηλεκτροδίων για την αποφυγή πιθανών δερματικών 

βλαβών από το υψηλό γαλβανικό ποσοστό των διαδυναμικών ρευμάτων  
• Προσεκτική δοσολογία σε περιπτώσεις διαταραχής της ευαισθησίας 
Ηλεκτροβελονισμός 
• Κανένας βελονισμός σε περιπτώσεις διαταραχών της πήξης του αίματος 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.3 Ενδείξεις θεραπείας υπερήχων 1  

 

 
 Σελίδα 4  

 

Ενδείξεις από τους 
τομείς 
της ορθοπεδικής, της 
χειρουργικής, 
της τραυματολογίας, 
Της ρευματολογίας 
 
 

• Σπονδυλογενή σύνδρομα άλγους, π.χ., αυχενικό σύνδρομο 
• Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (μόνο στο χωρίς φλεγμονή στάδιο) 
• Αρθροπάθειες 
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα (εφόσον ενδείκνυται η θερμική θεραπεία) 
• Αρθρίτιδα 
• Περιαρθροπάθειες 
• Επικονδυλοπάθεια 
• Ενθεσοπάθειες, περιοστεώσεις, οστικές προεξοχές της πτέρνας 
• Αχιλλειοδυνία 
• Ουλές, συστολές, συστολή του Dupuytren 
• Μετατραυματικές ενοχλήσεις 
• Κατάγματα (ιδίως σε περιπτώσεις καθυστερημένου σχηματισμού τύλου) 

  
Άλλες ενδείξεις • Βρογχικό άσθμα 

• Ρινίτιδα 
• Επίμονες ενοχλήσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ύστερα από 

σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού με επαναλαμβανόμενες συμφορήσεις 
• Κεφαλαλγία 
• Ωταλγία 
• Μεθερπητική νευραλγία 
• Λειτουργικές διαταραχές του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου 
• Νόσος της πυέλου 
• Λειτουργικές ενοχλήσεις της πυέλου 



 Ενδείξεις/Αντενδείξεις 
 
1.4 Αντενδείξεις θεραπείας υπερήχων 1  

 

 
 Σελίδα 5  

 

 
Γενικές 
αντενδείξεις 

• Ασαφή επώδυνα συμπτώματα 
• Παθήσεις, στις οποίες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή θερμότητας, π.χ., οξείες φλεγμονώδεις 

παθήσεις 
• Παθήσεις, στις οποίες αντενδείκνυνται μηχανικές επιδράσεις,  

π.χ., φλεβοθρόμβωση, 
• Περιορισμένη ροή αίματος  
• Υπόνοιες για παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος 
• Αιμορραγική διάθεση 
• χρήση υπερήχων όχι υψηλότερα από τη θέση C 3 αυχενικά 
• Χρήση υπερήχων παρεγχυματικών ή ευαίσθητων στη θερμότητα οργάνων  

(όρχεις, μάτια, μήτρα εγκύου, ήπαρ, νεφρός κλπ.) 
• Αναισθητοποιημένες κύριες περιοχές 
• Διαταραχές της αίσθησης της θερμότητας 
• ύστερα από θεραπεία με ιοντίζουσα ακτινοβολία 
• Επιφυσιακές πλάκες 
• Όγκοι 
• Ηλεκτρονικοί βηματοδότες 
• Εφαρμογή επί ή πλησίον ανοικτών τραυμάτων 
• Περιορισμένα αντανακλαστικά ή ευαισθησία στο άλγος 
• Εφαρμογή στην κοιλία, στην περιοχή της λεκάνης ή της οσφυικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης κατά την εγκυμοσύνη ή πιθανή εγκυμοσύνη 
 
 
Μεταλλικά εμφυτεύματα και ενδοπροσθετικές 
 
Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον ενστάσεις κατά της δυναμικής εφαρμογής υπερήχων σε χαμηλές 
δόσεις. 



 Παρενέργειες 2  
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Παρενέργειες της 
ηλεκτροθεραπείας 

Με τη σωστή χρήση δεν είναι γνωστή καμία παρενέργεια. 

  
Παρενέργειες θεραπείας 
υπερήχων 

Με τη σωστή χρήση δεν είναι γνωστή καμία παρενέργεια. 

 
 



 Υποδείξεις χρήσης 
 
3.1 Γενικά 3  

 

 
 Σελίδα 7  

 

 Πριν από τη χρήση της συσκευής στον ασθενή, ο χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί με τις 
οδηγίες χρήσης ή τις επιμέρους μεθόδους θεραπείας, τις ενδείξεις/αντενδείξεις, καθώς και με 
τις υποδείξεις προειδοποίησης και χρήσης. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες πηγές 
πληροφοριών σχετικών με τη θεραπεία με υπερήχους. 

  
 Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τη συσκευή ώστε να είναι 

ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του επιφορτισμένου με τη χρήση της συσκευής προσωπικού. 
  
Προσοχή! Για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, η συσκευή πρέπει να απομονώνεται από το 

ηλεκτρικό δίκτυο με αποσύνδεση του φις του καλωδίου σύνδεσης πριν από κάθε εργασία 
συντήρησης ή καθαρισμού. 

  
Προσοχή! Πριν από τη χρήση πρέπει να εξακριβώνετε ότι η συσκευή συνδέεται σε πρίζα με επαφή 

προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ηλεκτρική εγκατάσταση κατά το πρότυπο DIN 
VDE 0100 Μέρος 710). Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το 
συνοδευτικό ηλεκτρικό καλώδιο. Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να προστατεύεται από 
μηχανικές καταπονήσεις. 

  
Προσοχή! Μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής. Για το 

λόγο αυτό μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές, οι οποίες παράγουν ισχυρά 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μηχανήματα ακτίνων Χ ή διαθερμίας, τομογράφοι πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού). Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας πολλών μέτρων. 

  
Προσοχή! Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους εκρηκτικού, εύφλεκτου ή πυραγωγού 

περιβάλλοντος. 
  
Προσοχή! Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τη χρήση κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η άμεση 

πρόσβαση στην κεντρική τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να 
αποσυνδεθεί ανά πάσα στιγμή από το ηλεκτρικό δίκτυο.  

  
Προσοχή! Επιθεωρείτε τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν διαπιστώσετε ζημίες, δεν 

επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσετε. 
  
Προσοχή! Επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά παρελκομένων της εταιρείας Zimmer MedizinSysteme 

GmbH. 
  
Προσοχή! Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή να βλάψει τη λειτουργία συσκευών στο 

άμεσο περιβάλλον. Μπορεί να καταστεί αναγκαία η λήψη κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης, 
όπως, π.χ., νέα ευθυγράμμιση, νέα διάταξη της συσκευής ή θωράκιση. 

  
Προσοχή! Κατά τη διάρκεια ζωής προϊόντος της συσκευής απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση της 

συσκευής ή του ιατρικού συστήματος. 
  
Προσοχή! Ολόκληρο το ιατρικό σύστημα ενδείκνυται για τη χρήση στο περιβάλλον του ασθενή. 
  
Προσοχή! Για την ασφαλή απομόνωση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας 

αποσυνδέετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την υποδοχή του περιβλήματος ή την πρίζα. 



 Υποδείξεις χρήσης 
 
3.2 Ηλεκτροθεραπεία 3  

 

 
 Σελίδα 8  

 

 Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και η επιλογή των παραμέτρων θεραπείας πρέπει να 
προσαρμόζονται πάντοτε στις προδιαγραφές θεραπείας. 

  
 Για ρεύματα, τα οποία εγκυμονούν κίνδυνο εγκαύματος (π.χ., γαλβανικό ρεύμα, διαδυναμικά 

ρεύματα, ρεύματα με γαλβανικό ποσοστό), η συνιστώμενη μέγιστη πυκνότητα ρεύματος 
ανέρχεται σε 2 mA eff/cm² επιφανείας ηλεκτροδίου.  

  
 Όταν η πυκνότητα ρεύματος υπερβαίνει τα 2 mA eff/cm², απαιτείται αυξημένη προσοχή του 

χρήστη.  
  
 Κατά τη χρήση διαφόρων ηλεκτροδίων λαμβάνετε υπόψη ότι με μικρότερη επιφάνεια 

ηλεκτροδίου επιτυγχάνεται υψηλότερη πυκνότητα ρεύματος. 
  

Προσοχή! Η θεραπεία με ρεύματα διέγερσης δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην κεφαλή ή απευθείας στο 
μάτι. 

  
Προσοχή! Σε ταυτόχρονη λειτουργία, η κεφαλή υπερήχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δυναμικό 

ηλεκτρόδιο σε συνδυασμό με ένα σταθερό ηλεκτρόδιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο μέσω του 
καλωδίου ηλεκτροδίου. Στην περίπτωση αυτή, το κανάλι υπερήχων και το κανάλι ηλεκτροδίου 
συγκροτούν ένα τμήμα εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας 
ρέουν θεραπευτικά ρεύματα μέσω της κεφαλής υπερήχων. 



 Υποδείξεις χρήσης 
 
3.3 Υπέρηχοι 3  

 

 
 Σελίδα 9  

 

 Χειρίζεστε με προσοχή την κεφαλή υπερήχων . Η βίαια μεταχείριση μπορεί να 
διαφοροποιήσει τις ιδιότητές της. Μην φέρετε την κεφαλή υπερήχων σε επαφή με κοφτερά ή 
αιχμηρά αντικείμενα, επειδή η κεφαλή αλουμινίου είναι ευαίσθητη στην εκδορά. 

  
 Η χρήση άλλων μέσων διασύνδεσης αντί της ειδικής γέλης υπερήχων Sono μπορεί να 

προκαλέσει ζημίες στην κεφαλή υπερήχων.  
  
 Απολυμαίνετε την κεφαλή υπερήχων μετά τη χρήση με απολυμαντικά συσκευών του 

εμπορίου. 
  
 Πριν από κάθε χρήση επιθεωρείτε την κεφαλή υπερήχων για ζημίες. Εάν διαπιστώσετε 

ζημίες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή υπερήχων. 
  

Προσοχή! Στην ταυτόχρονη λειτουργία, η κεφαλή υπερήχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δυναμικό 
ηλεκτρόδιο σε 
συνδυασμό με ένα σταθερό ηλεκτρόδιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο μέσω του καλωδίου 
ηλεκτροδίου. Στην περίπτωση αυτή, το κανάλι υπερήχων και το κανάλι ηλεκτροδίου 
συγκροτούν ένα τμήμα εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας 
ρέουν θεραπευτικά ρεύματα μέσω της κεφαλής υπερήχων. 

  
Προσοχή! Κατά την τακτική χρήση της κεφαλής υπερήχων σε υδατόλουτρο πρέπει 

να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για το χρήστη. Όλα τα μέρη του σώματος του χρήστη που 
εμβαπτίζονται στο νερό, πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα. Ως κατάλληλο μέτρο 
προστασίας θεωρούνται τα λεγόμενα «ενδύματα που συγκρατούν τον αέρα». Αυτά μπορούν 
να είναι, π.χ.: γάντια από νεοπρένιο ή λατέξ επάνω από βαμβακερό γάντι. 



 Υποδείξεις προειδοποίησης 
 
4.1 Γενικά 4  

 

 
 Σελίδα 10  

 

 
Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό.  

  

 
Λαμβάνετε οπωσδήποτε υπόψη: Μην συνδέετε ποτέ ταυτόχρονα δύο ασθενείς με τη συσκευή 
σε μία συνεδρία θεραπείας! 

  

 
Ο ασθενής δεν πρέπει να είναι χωρίς επίβλεψη κατά τη θεραπεία. 

  

 
Οι οδηγίες θεραπείας που αφορούν στο σημείο, στη διάρκεια και στην ένταση της θεραπείας 
προϋποθέτουν ιατρικές γνώσεις και επιτρέπεται να δίδονται αποκλειστικά από ιατρούς, 
θεραπευτές και επαγγελματίες του βοηθητικού ιατρικού τομέα που κατέχουν σχετική άδεια. 
Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε. 

  

 
Απαγορεύεται η χρήση σε υγρούς χώρους και σε περίπτωση παράβλεψης αυτής της 
απαγόρευσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες τόσο για τον ασθενή όσο και 
για το χρήστη. 

  

 
Διαθέτετε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Φροντίζετε ώστε να μην έχουν 
πρόσβαση σε αυτό παιδιά.  

  

 
Η χρήση της συσκευής με ρυθμίσεις εκτός των προβλεπόμενων στις οδηγίες χρήσης ή για 
άλλες εφαρμογές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους από την ανεξέλεγκτη απόδοση 
ενέργειας υπερήχων.  

  

 
Ασθενείς που φέρουν εμφυτεύματα ή εμφυτευμένη ηλεκτρονική συσκευή πρέπει να 
υποβάλλονται σε θεραπεία μόνον αφού εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. 

  

 
Απαγορεύεται η ταυτόχρονη σύνδεση του ασθενή σε μια χειρουργική συσκευή υψηλής 
συχνότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να προκληθούν εγκαύματα. 

 
 



 Υποδείξεις προειδοποίησης 
 
4.2 Ηλεκτροθεραπεία 4  

 

 
 Σελίδα 11  

 

Ηλεκτροθεραπεία Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων κοντά στο θώρακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κοιλιακής 
μαρμαρυγής. 
 
Κατά τη διεξαγωγή ιοντοφόρησης, το χρησιμοποιούμενο φάρμακο μπορεί να έχει αναλγητική 
δράση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ευαισθησίας στο άλγος. 
 
Το ρεύμα διέγερσης μπορεί να έχει διεγερτική επίδραση στην έκλυση ινσουλίνης. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να προκληθεί υπογλυκαιμία σε διαβητικούς ασθενείς. 
 
Με την ηλεκτρική διέγερση ή τα χρησιμοποιούμενα υλικά μπορούν να προκληθούν ερεθισμοί 
του δέρματος ή υπερευαισθησία σε ευαίσθητους ασθενείς. Αυτό μπορεί να περιοριστεί με τη 
χρήση εναλλακτικού υλικού ηλεκτροδίου ή διαφοροποίηση της τοποθέτησης των ηλεκτροδίων. 
 
Η διέγερση απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: 

• επάνω από το νεύρο του καρωτιδικού κόλπου 
• επάνω από τον αυχένα και το στόμα 
• διαθωρακικά 
• διεγκεφαλικά 
• επάνω από διογκωμένες, μολυσμένες, φλεγμονώδεις περιοχές 
• επάνω από καρκινικές αλλοιώσεις σε περίπτωση καρκινικών αλλοιώσεων 

  
Αναρρόφηση Ασθενείς με έφεση σε αιματώματα πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία μόνον αφού 

εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. 
  
Υπόδειξη: Για την ηλεκτροθεραπεία σε συνδυασμό με τη μονάδα κενού ισχύουν οι προαναφερόμενες 

υποδείξεις προειδοποίησης. 
  

 

Όταν είναι ανεβασμένος ο ρυθμιστής έντασης μπορούν να ρέουν ρεύματα άνω των 10 
mA eff ή να επικρατούν τάσεις άνω των 10 V στις υποδοχές εξόδου. 

 



 PhySys – εν συντομία 
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Τι είναι το PhySys; Μια υπερσύγχρονη, καινοτομική συνδυασμένη συσκευή για ηλεκτροθεραπεία και θεραπεία 

υπερήχων με δυνατότητα επιπρόσθετης χρήσης μιας μονάδας κενού. 
  
Τι παρέχει η συσκευή 
PhySys; 

Απόδοση μονοφασικών και διφασικών ρευμάτων και ρευμάτων μέσης συχνότητας για 
διέγερση των νεύρων και θεραπεία των μυών σε λειτουργία 1 και 2 καναλιών, καθώς και 
απόδοση θεραπευτικών υπερήχων. 

  
Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα της 
συσκευής PhySys; 

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη με απεικόνιση όλων των σχετικών με τη θεραπεία παραμέτρων, 
σύγχρονο χειρισμό αφής και εξατομικευμένες ρυθμίσεις έναρξης προγράμματος, καθώς και η 
σαφής, απλή καθοδήγηση μενού παρέχουν μέγιστη άνεση στο χρήστη. 
 
Ο συνδυασμός ηλεκτροθεραπείας και θεραπείας υπερήχων σε μία συσκευή καθιστά δυνατή 
τη δοκιμασμένη ταυτόχρονη θεραπεία. 
 
Η ενσωμάτωση και η χρήση της μονάδας κενού διασφαλίζουν την άνετη τοποθέτηση των 
ηλεκτροδίων και παρέχουν ένα ευχάριστο αίσθημα μάλαξης στον ασθενή. 
 
Σε συνδυασμό με τη στήλη καθίσταται δυνατή η άνετη αποθήκευση των παρελκομένων. 

  
Καινοτομίες της 
συσκευής PhySys 

SonoSwing, η καινοτομία στον τομέα της θεραπείας υπερήχων: 
• μια κεφαλή υπερήχων με 2 συχνότητες 
• ελεύθερη επιλογή του βάθους επίδρασης με την ποσοστιαία δυνατότητα ρύθμισης των 

ποσοστών συχνότητας 
 
Η δυνατότητα ανεξάρτητης δοσιμέτρησης της μηχανικής και της θερμικής επίδρασης καθιστά 
δυνατή την εξατομικευμένη επιλογή του τρόπου δράσης. 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν προτιμά τη θερμική ή τη μηχανική επίδραση. 

  
Υπόδειξη: Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

(π.χ., από ιατρούς, θεραπευτές, επαγγελματίες βοηθητικού ιατρικού τομέα). 



 Προβλεπόμενη χρήση 
 6  

 

 
 Σελίδα 13  

 

Προβλεπόμενη χρήση Η συσκευή PhySys είναι μια συνδυασμένη συσκευή για θεραπεία υπερήχων και 
ηλεκτροθεραπεία με τη δυνατότητα χρήσης μιας μονάδας κενού για την εφαρμογή των 
ηλεκτροδίων και υποστηρικτική μάλαξη. 



 Θέση σε λειτουργία της συσκευής 
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 Σελίδα 14  

 

 
Ηλεκτροθεραπεία Συνδέστε το καλώδιο ασθενή για το κανάλι Ι στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή 

(9). Συνδέστε το καλώδιο ασθενή για το κανάλι Ι στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό 
υποδοχή (7). Συνδέστε τα βύσματα στο άκρο του καλωδίου ηλεκτροδίου (κόκκινο βύσμα στην 
υποδοχή με κόκκινη σήμανση, μαύρο βύσμα στην υποδοχή με μαύρη σήμανση) με το καλώδιο 
ασθενή καναλιού I. Συνδέστε τα βύσματα στο άκρο του καλωδίου ηλεκτροδίου (κόκκινο βύσμα 
στην υποδοχή με κόκκινη σήμανση, μαύρο βύσμα στην υποδοχή με μαύρη σήμανση) με το 
καλώδιο ασθενή καναλιού II. 

  
Υπέρηχος Συνδέστε τις κεφαλές υπερήχων στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό υποδοχές (6 και/ή 10).  
  
Υπόδειξη: Η μονάδα κενού ενσωματώνεται στη στήλη ως συρταρωτό στοιχείο. Η στερέωση της 

επιτραπέζιας συσκευής PhySys στη στήλη και η εγκατάσταση της μονάδας κενού στη στήλη 
περιγράφονται στις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης. 

  
Μονάδα κενού  
(VacoP) 

Συνδέστε τον κόκκινο αγωγό κενού στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή, στην 
πίσω πλευρά της στήλης για το «Κύκλωμα 1, Άνοδος». 
Συνδέστε το μαύρο αγωγό κενού στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή, στην πίσω 
πλευρά της στήλης για το «Κύκλωμα 1, Κάθοδος». 
Συνδέστε τον κόκκινο αγωγό κενού στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή, στην 
πίσω πλευρά της στήλης για το «Κύκλωμα 2, Άνοδος». 
Συνδέστε το μαύρο αγωγό κενού στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή, στην πίσω 
πλευρά της στήλης για το «Κύκλωμα 2, Κάθοδος». 
Συνδέστε τα ηλεκτρόδια αναρρόφησης κενού με το βύσμα στο ελεύθερο άκρο των αγωγών 
κενού. 

  
Σύνδεση του ηλεκτρικού 
καλωδίου 

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό υποδοχή (8) και 
συνδέστε το καλώδιο με την ηλεκτρική παροχή. 

  
Ενεργοποίηση της 
συσκευής 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη ρεύματος (1), δεξιά κάτω από την οθόνη. 

  
Συντονισμός σύζευξης Όταν είναι συνδεδεμένη η κεφαλή υπερήχων, εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της 

συσκευής το αίτημα για το συντονισμό της κεφαλής υπερήχων. 
  
Διεξαγωγή 
συντονισμού σύζευξης 

Ετοιμάστε ένα δοχείο με νερό και ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες στην οθόνη. 

  
Υπόδειξη: Όταν είναι συνδεδεμένες και οι δύο κεφαλές υπερήχων στη συσκευή PhySys, τότε 

προβάλλονται με μπλε φόντο και είναι ενεργές οι ενδείξεις και των δύο κεφαλών για το 
συντονισμό σύζευξης. Διεξάγετε το συντονισμό για τις δύο κεφαλές διαδοχικά. Όταν είναι 
συνδεδεμένη μόνο μία κεφαλή υπερήχων, τότε προβάλλεται με μπλε φόντο και είναι ενεργό 
μόνο το κουμπί της συνδεδεμένης κεφαλής υπερήχων για τη διαδικασία συντονισμού. Το 
δεύτερο κουμπί της μη συνδεδεμένης κεφαλής υπερήχων προβάλλεται με γκρι φόντο και είναι 
ανενεργό. 



 Βασικές ρυθμίσεις 
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 Σελίδα 15  

 

 
Υπόδειξη: Οι παρακάτω περιγραφές αναφέρονται πάντοτε στη θεραπεία με ένα κανάλι και με τις 

εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις. 
 

Υπόδειξη: Η τροποποίηση των βασικών ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο από την οθόνη έναρξης. 
  
Οθόνη έναρξης Μετά την ενεργοποίηση και τον αυτοέλεγχο της συσκευής ανοίγει η οθόνη έναρξης. 

 
 

  
Επιλογή ρυθμίσεων Με πάτημα του πλήκτρου «Ρυθμίσεις» ανοίγει το μενού ρυθμίσεων. 
  
Μενού ρυθμίσεων Στο μενού ρυθμίσεων παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης και εξατομικευμένης ρύθμισης 

των εργοστασιακών ρυθμίσεων. 
Μετά την ενεργοποίηση του μενού ρυθμίσεων είναι ενεργή η οθόνη «Ρυθμίσεις Γενικά». 
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Ρυθμίσεις 
Γενικά 

 
 
Οι δυνατότητες ρύθμισης περιγράφονται παρακάτω. 
Οι βασικές ρυθμίσεις προγραμματίζονται εκ των προτέρων από το εργοστάσιο όπως 
απεικονίζονται στην οθόνη. 

 
(1) Αρχικές ρυθμίσεις Επιμέρους δυνατότητες επιλογής των αρχικών ρυθμίσεων. 
  
(2) Οθόνη έναρξης Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο οθονών έναρξης. 

Η επιλογή πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
(3) Γλώσσα Επιλογή της γλώσσας.  

Η επιλογή πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
(4) Ρυθμίσεις γραφικών 1. Χαιρετισμός: 

Με πάτημα του πεδίου «Χαιρετισμός» ανοίγει ένα παράθυρο με αλφαβητικό πληκτρολόγιο 
για την καταχώριση ενός εξατομικευμένου κειμένου χαιρετισμού στην οθόνη έναρξης.  
Με πάτημα του πλήκτρου «Αποθήκευση» αποθηκεύεται το καταχωρισμένο κείμενο. 
Με πάτημα του πλήκτρου «Διακοπή» επιστρέφετε στο μενού ρυθμίσεων 
 
2. Φωτεινότητα: 
Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας του φωτισμού οθόνης. 

  
(5) Κλείσιμο Με πάτημα του πλήκτρου «Κλείσιμο» μεταβαίνετε στην οθόνη έναρξης. 
  
(6) Βασικές ρυθμίσεις Με πάτημα του κουμπιού «Τυπικό» αποκαθίστανται οι εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις. 
  
(7) Έκδοση Με πάτημα του κουμπιού «Έκδοση» ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών σχετικών με την 

τρέχουσα έκδοση λογισμικού. 
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(8) Βαθμονόμηση  
αφής 

Με πάτημα του πλήκτρου «Βαθμονόμηση αφής» ανοίγει η οθόνη για τη διεξαγωγή της 
βαθμονόμησης αφής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση σε περίπτωση 
ανεπαρκούς ακρίβειας της καταχώρισης αφής. 
Για τη βαθμονόμηση αφής πρέπει να πατηθεί σύντομα το αριστερό περιστροφικό κουμπί. 
Κατά τη διαδικασία αυτή είναι σημαντικό ότι δεν επιτρέπεται να αγγίξετε την οθόνη. 
 
Εκτός αυτού μπορείτε να μεταβείτε από την οθόνη έναρξης απευθείας στο μενού 
βαθμονόμησης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να πατηθεί το δεξιό περιστροφικό κουμπί για 
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Κατόπιν αυτού ανοίγει το μενού βαθμονόμησης αφής και 
μπορεί να διεξαχθεί η βαθμονόμηση αφής όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 

  
(9) Διάστημα προβολής 

οθόνης έναρξης 
Δυνατότητα ρύθμισης του διαστήματος προβολής για την οθόνη έναρξης μέσω των δύο 
πλήκτρων βέλους. 
Μετά τη λήξη του χρόνου έναρξης πραγματοποιείται αυτόματα η μετάβαση στην επιλεγμένη 
αρχική οθόνη. 
 
Με τη ρύθμιση «0 δευτερόλεπτα» η οθόνη έναρξης προβάλλεται μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο 
«Άμεση έναρξη». 

  
(10) Ηχητικές ρυθμίσεις 1. Ένταση: 

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης των ήχων σήματος κατά την ενεργοποίηση των πεδίων 
χειρισμού. 
Η ρύθμιση διεξάγεται μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
 
2. Ήχοι αφής: 
Μέσω του πλαισίου επιλογής «Ήχοι αφής» ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι ήχοι 
των πλήκτρων. 
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Ρυθμίσεις 
θεραπείας 

Με πάτημα του πεδίου «Θεραπεία» ανοίγει η οθόνη «Ρυθμίσεις θεραπείας». 
Εδώ μπορούν να γίνουν σχετικές με τη θεραπεία ρυθμίσεις. 

  
  

 
 
 

(1) Ηλεκτροθεραπεία Δυνατότητα ρύθμισης του τύπου ένδειξης των προγραμμάτων ηλεκτροθεραπείας. 
Η επιλογή πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 

  
(2) Κύκλος εναλλαγής 
πόλων 

Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου εναλλαγής πόλων μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 

  
(3) Διάρκεια θεραπείας Δυνατότητα ρύθμισης μιας ενιαίας διάρκειας θεραπείας για όλα τα προγράμματα μέσω των 

δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(4) Συχνότητα Δυνατότητα ρύθμισης της βασικής συχνότητας στις βαθμίδες 2500 Hz, 4000 Hz και 8000 Hz. 

Η ρύθμιση διεξάγεται μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(5) Ρυθμίσεις 
Υπερήχων 

Δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας έντασης στο γράφημα ράβδων. Η επιλογή 
πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 

  
(6) Σήμα σύζευξης Δυνατότητα ρύθμισης της οριακής τιμής της σύζευξης μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(7) Καλιμπράρισμα 

κεφαλής 
 

Για την αντιστάθμιση ενδεχόμενου εσφαλμένου συντονισμού που οφείλεται στις ώρες 
λειτουργίας των κεφαλών υπερήχων μπορεί να διεξαχθεί ένας συντονισμός σύζευξης. Για το 
σκοπό αυτό επιλέγετε με τα πλήκτρα «Μορφοτροπέας 1» και «Μορφοτροπέας 2» την κεφαλή 
υπερήχων που πρόκειται να συντονίσετε. Για στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή του 
συντονισμού της σύζευξης βλ. κεφάλαιο 6 «Θέση σε λειτουργία». 

  
(8) Αναρρόφηση Δυνατότητα ρύθμισης της μονάδας έντασης της υποπίεσης. Η επιλογή πραγματοποιείται 

απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
(9) Έκδοση 
 

Με πάτημα του κουμπιού «Έκδοση» ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών σχετικών με την 
τρέχουσα έκδοση λογισμικού. Με πάτημα του πλήκτρου «OK» κλείνει το παράθυρο. 

  
(10) Συντήρηση Το μενού «Συντήρηση» δεν αφορά στο χρήστη. Τα αναφερόμενα εκεί στοιχεία 

χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση σέρβις από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
  
(11) Κλείσιμο Με πάτημα του πλήκτρου «Κλείσιμο» ανοίγει το παράθυρο για την αποθήκευση των 

ρυθμίσεων. Με πάτημα του πλήκτρου «Ναι» αποθηκεύονται οι τροποποιημένες ρυθμίσεις και 
επιστρέφετε στην οθόνη έναρξης. Με πάτημα του πλήκτρου «Όχι» επιστρέφετε στην οθόνη 
έναρξης χωρίς να αποθηκευτούν οι τροποποιημένες ρυθμίσεις. Με πάτημα του πλήκτρου 
«Διακοπή» διακόπτεται η διαδικασία. 
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Υπόδειξη: Η παρακάτω υπόδειξη ισχύει για όλες τις διαθέσιμες στο σύστημα μορφές θεραπείας. 
Όταν η διάρκεια της θεραπείας παρατείνεται σε μεμονωμένη βάση, μπορεί να προκύψει 
διαφοροποίηση του τρόπου δράσης και ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται με αυξημένη 
προσοχή κατά την εφαρμογή. 

   
Έναρξη προγράμματος 

 
 
Με το πλήκτρο (1) ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Ηλεκτροθεραπεία». 

  
Προγράμματα 
Ηλεκτροθεραπεία 

Στο παράθυρο «Προγράμματα – Ηλεκτροθεραπεία», οι μορφές ρεύματος διαρθρώνονται κατά 
ομάδες μορφών ρεύματος (εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση με βάση παραμέτρους κατά τη 
διαμόρφωση). 
 

 
  
Ομάδα μορφών 
ρεύματος/Επιλογή 
μορφής ρεύματος 

Η επιλογή της επιθυμητής ομάδας μορφών ρεύματος και της μορφής ρεύματος 
πραγματοποιούνται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 

  
 

1 
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Οθόνη θεραπείας Μετά την επιλογή της μορφής ρεύματος ανοίγει αυτόματα η οθόνη θεραπείας στο 
κανάλι I. 
 

 
 
 

  
Έναρξη θεραπείας Με τη ρύθμιση της έντασης μέσω του αριστερού ρυθμιστή έντασης, η ένδειξη στην 

κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Έτοιμο» σε «Ενεργό» και διεξάγεται η 
θεραπεία. Στο γράφημα ράβδων (1) προβάλλεται η τρέχουσα ροή ρεύματος και η 
διάρκεια της θεραπείας ελαττώνεται με ρυθμό δευτερολέπτων. 

  
Τερματισμός της 
θεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον 
τερματισμό της, το ρολόι σταματά στην ένδειξη 00:00, η ένταση μηδενίζεται αυτόματα 
και σβήνει η ένδειξη του γραφήματος ράβδων. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή 
κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε «Τερματισμός». 

  
Ενεργοποίηση της 
διάρκειας θεραπείας 
 

Με το πλήκτρο (2) ενεργοποιείται και πάλι η διάρκεια θεραπείας μετά το τέλος της 
θεραπείας. 

Περιγραφή των 
στοιχείων ένδειξης 
και των κουμπιών 
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(1) Ένταση Προβάλλει την επιλεγμένη ένταση. 
  
(2) Παράμετροι Προβάλλονται οι παράμετροι του τρέχοντος προγράμματος θεραπείας.  

Προβάλλονται οι παρακάτω παράμετροι: 
• Διάρκεια παλμού και Χρόνος παύσης παλμού και συνεπώς η Συχνότητα 
• Πολικότητα, CC/CV, Γαλβανικό ποσοστό 
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού «Παράμετροι» ανοίγει το παράθυρο «Παράμετροι 
της μορφής ρεύματος». Εδώ μπορούν να τροποποιηθούν οι παράμετροι από το 
χρήστη. 
 
Οι παράμετροι παλμού που πρόκειται να τροποποιηθούν επιλέγονται με πλήκτρα 
βέλους. 
Με τα πλήκτρα βέλους, οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν εντός των καθορισμένων 
στον ορισμό της μορφής ρεύματος ορίων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. 
 
Η τροποποίηση της πολικότητας, της εναλλαγής CC/CV και του γαλβανικού ποσοστού 
διεξάγεται με πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου. 

  
(3) Αναρρόφηση Στην οθόνη θεραπείας σηματοδοτεί τη σύνδεση της μονάδας κενού. Με πάτημα του 

πλήκτρου «Αναρρόφηση» ανοίγει η οθόνη ρυθμίσεων και έναρξης «Αναρρόφηση». 
  
(4) Έξαρση Στην ενεργοποιημένη κατάσταση προβάλλονται οι παράμετροι έξαρσης του τρέχοντος 

προγράμματος θεραπείας. 
Προβάλλονται οι παρακάτω παράμετροι: 
Χρόνος ανόδου, Χρόνος αναμονής και Χρόνος παύσης. 
 
Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η έξαρση, το παράθυρο Έξαρση ελαχιστοποιείται.  
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού «Έξαρση» ανοίγει το παράθυρο «Παράμετροι της 
έξαρσης». Εδώ μπορεί να ενεργοποιηθεί η έξαρση ή να τροποποιηθούν οι παράμετροι 
από το χρήστη. 

  
Υπόδειξη: Εάν δεν προβλέπεται από το εργοστάσιο έξαρση για ένα πρόγραμμα, τότε δεν 

προβάλλεται καθόλου αυτό το παράθυρο. 
  
Υπόδειξη: Σε περίπτωση τροποποίησης παραμέτρων, το πάτημα του πλήκτρου «OK» 

αποθηκεύει τις τροποποιήσεις. Με πάτημα του πλήκτρου «Διακοπή» διακόπτεται η 
διαδικασία. 

  
(5) Επιδράσεις Παρέχεται μια επισκόπηση των επιμέρους ιατρικών τρόπων λειτουργίας της εκάστοτε 

μορφής ρεύματος. 
  
Υπόδειξη: Σε περίπτωση τροποποίησης των παραμέτρων της μορφής της καμπύλης (διάρκεια ή 

παύση παλμού), μεταβάλλεται επίσης ο τρόπος λειτουργίας της μορφής ρεύματος. Για 
το λόγο αυτό παύει να προβάλλεται το παράθυρο ύστερα από μια αλλαγή. 

  
(6) Διάρκεια θεραπείας Προβάλλει τη διάρκεια θεραπείας. 
  
(7) Κανάλι Μεταβαίνει στη λειτουργία καναλιού. 
  
(8) Χρόνος (min/sec) Με πάτημα του πλήκτρου αυξάνεται η διάρκεια της θεραπείας. 
  
(9) Έξοδος Με πάτημα του πλήκτρου, η θεραπεία τερματίζεται πριν από τη λήξη της διάρκειας 
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θεραπείας. 
  
(10) Παύση Με πάτημα του πλήκτρου σταματά η διάρκεια θεραπείας και η θεραπεία διακόπτεται. 
  
(11) Έναρξη Με πάτημα του πλήκτρου στην κατάσταση παύσης συνεχίζεται η θεραπεία. 

Με πάτημα του πλήκτρου μετά τη λήξη της διάρκειας θεραπείας, η διάρκεια θεραπείας 
επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη τιμή. 

  
(12) Χρόνος (min/sec) Με πάτημα του πλήκτρου ελαττώνεται η διάρκεια της θεραπείας. 
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Έναρξη προγράμματος Με το πλήκτρο «Έναρξη» ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Ηλεκτροθεραπεία».. 
  
Προγράμματα υπερήχων Με το πλήκτρο (1) ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Υπέρηχος». 

 

 
  
Επιλογή προγράμματος Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος θεραπείας υπερήχων πραγματοποιείται απευθείας 

στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
Οθόνη θεραπείας Μετά την επιλογή του προγράμματος θεραπείας υπερήχων ανοίγει η οθόνη θεραπείας. 

 

 
  
Ρύθμιση της έντασης Η ένταση ρυθμίζεται με τον αριστερό ρυθμιστή έντασης. 
  
Έναρξη θεραπείας Με πάτημα του πλήκτρου (2) ξεκινά η θεραπεία. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης 

αλλάζει με την έναρξη της θεραπείας από «Έτοιμο» σε «Ενεργό». Στα δύο γραφήματα 
ράβδων (1) προβάλλεται η επιλεγμένη δόση και η διάρκεια της θεραπείας ελαττώνεται με 
ρυθμό δευτερολέπτων. Η ένδειξη σύζευξης είναι ενεργή. 

  
Τερματισμός της 
θεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας της θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον τερματισμό 
της θεραπείας. Η ένδειξη στο ρολόι είναι 00:00. Η ένταση μηδενίζεται αυτόματα, η ένδειξη 
γραφήματος ράβδων σβήνει και η ένδειξη σύζευξης είναι ανενεργή. Η ένδειξη στην κάτω 
γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε «Τερματισμός». 

  
Ενεργοποίηση της 
διάρκειας θεραπείας 
 

Με το πλήκτρο (2) ενεργοποιείται και πάλι η διάρκεια θεραπείας μετά το τέλος της θεραπείας. 
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Περιγραφή των στοιχείων 
ένδειξης και των 
κουμπιών 

 
 

 
  
(1)/(2) Θερμική 
επίδραση/Μηχανική 
επίδραση 

Τα γραφήματα ράβδων (1) σηματοδοτούν την επιλεγμένη ένταση. 
Τα προγράμματα US 00, US 01, US 02 και US 09 αποδίδουν την ισχύ υπερήχων χωρίς 
παλμούς και για το λόγο αυτό έχουν αποκλειστικά θερμική επίδραση. Στην οθόνη θεραπείας 
απεικονίζεται μόνο το γράφημα ράβδων θερμικής επίδρασης και για δοσιμέτρηση. Στα 
προγράμματα χωρίς παλμούς παρέχεται με τη δυνατότητα της ανεξάρτητης δοσιμέτρησης της 
θερμικής και της μηχανικής επίδρασης η δυνατότητα να επιλέγετε αν η θεραπεία υπερήχων 
θα επικεντρώνεται περισσότερο στη θερμική ή στη μηχανική επίδραση. Για την τροποποίηση 
της εργοστασιακά προεπιλεγμένης αναλογίας σε μεμονωμένη βάση, το γράφημα ράβδων 
ενεργοποιείται απευθείας στην ένδειξη γραφήματος ράβδων. Η μπλε ράβδος στο κάτω μέρος 
της ένδειξης γραφήματος ράβδος (2) σηματοδοτεί ότι το γράφημα ράβδων είναι 
ενεργοποιημένο. 

  
Υπόδειξη: Η ανεξάρτητη δοσιμέτρηση της μηχανικής και της θερμικής επίδρασης παρέχει τη δυνατότητα 

να επιλέγετε αν η θεραπεία υπερήχων θα επικεντρώνεται περισσότερο στη θερμική ή στη 
μηχανική επίδραση. 
Για την τροποποίηση της προεπιλεγμένης αναλογίας σε μεμονωμένη βάση, ενεργοποιήστε το 
γράφημα ράβδων απευθείας στην ένδειξη γραφήματος ράβδων. 
Η μπλε ράβδος κάτω από την μπλε κουκίδα σηματοδοτεί ποιο από τα δύο γραφήματα 
ράβδων είναι ενεργοποιημένο. 

  
(3) Τρόπος Προβάλλονται οι παράμετροι του τρέχοντος προγράμματος θεραπείας. 

Προβάλλονται οι παρακάτω παράμετροι: 
Δεδομένα της ενεργής κεφαλής υπερήχων, τρόπος λειτουργίας, διάρκεια παλμών, συχνότητα 
παλμών. 
Με την ενεργοποίηση του κουμπιού «Τρόπος» ανοίγει το παράθυρο «Υπέρηχος». Εδώ 
μπορεί να ενεργοποιηθεί η άλλη κεφαλή υπερήχων και να τροποποιηθούν οι παράμετροι από 
το χρήστη. 
Η επιλογή της κεφαλής υπερήχων, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, της συχνότητας παλμών 
και σε συνάρτηση με αυτήν της διάρκειας παλμών πραγματοποιούνται με πάτημα του 
αντίστοιχου πλήκτρου. 

  
Υπόδειξη Όταν η θεραπεία υπερήχων διεξάγεται σε νερό, πρέπει να ρυθμιστεί πριν από τη θεραπεία η 

επιτήρηση θερμοκρασίας της κεφαλής υπερήχων. 
Με πάτημα του πλήκτρου «Υδατόλουτρο», η κεφαλή υπερήχων τροποποιείται για τη θεραπεία 
σε υδατόλουτρο. 
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(4) Επίδραση βάθους Το γράφημα ράβδων απεικονίζει τη σχέση συχνότητας από 0,8 MHz προς 2,4 MHz ως 
ποσοστό. Η μεμονωμένη ρύθμιση διεξάγεται μέσω των δύο πλήκτρων βέλους, δεξιά δίπλα 
στο παράθυρο ένδειξης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο βιβλίο θεραπειών. 

  
(5) Σύζευξη Ένδειξη της σύζευξης. Η σύζευξη απεικονίζεται τόσο γραφικά, με διάφορα χρώματα ανάλογα 

με την τιμή σύζευξης, όσο και ψηφιακά ως ποσοστό. 
  
(6) Έναρξη Με πάτημα του πλήκτρου ξεκινά η θεραπεία. 
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Έναρξη προγράμματος Με το πλήκτρο «Έναρξη» ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Ηλεκτροθεραπεία».. 
  
Προγράμματα 
Συνδυασμένο 
 

Με το πλήκτρο (1) ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Συνδυασμένο». 
 

 
  
Επιλογή προγράμματος Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος ταυτόχρονης θεραπείας πραγματοποιείται 

απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 
  
Οθόνη θεραπείας Μετά την επιλογή του προγράμματος ταυτόχρονης θεραπείας ανοίγει η οθόνη θεραπείας. 

 

 
Ρύθμιση 
έντασης υπερήχων 

 
Ρύθμιση της θερμικής επίδρασης μέσω του αριστερού ρυθμιστή έντασης. 

  
Ρύθμιση έντασης 
ρεύματος 
διέγερσης/Έναρξη 
θεραπείας 

Με τη ρύθμιση του ρεύματος διέγερσης μέσω του δεξιού ρυθμιστή έντασης ενεργοποιείται η 
συνδυασμένη θεραπεία. 
Η ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Έτοιμο» σε «Ενεργό». Στο αριστερό 
γράφημα ράβδων (1) προβάλλεται η επιλεγμένη δόση υπερήχων και είναι ενεργή ή ένδειξη 
σύζευξης. Στο δεξί γράφημα ράβδων (2) προβάλλεται η τρέχουσα ροή ρεύματος. Η διάρκεια 
θεραπείας ελαττώνεται με ρυθμό δευτερολέπτων. 

  
Υπόδειξη: Κατά την ταυτόχρονη θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το ηλεκτροφόρο καλώδιο 

ηλεκτροδίου (άνοδος) είναι γενικά ενεργό μόνο στο κανάλι I. 
  
Τερματισμός της 
θεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας της θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον τερματισμό 
της θεραπείας. Η ένδειξη στο ρολόι είναι 00:00. Η ένταση μηδενίζεται αυτόματα, η ένδειξη 
γραφήματος ράβδων σβήνει και η ένδειξη σύζευξης είναι ανενεργή. Η ένδειξη στην κάτω 
γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε «Τερματισμός». 

  
Ενεργοποίηση της 
διάρκειας θεραπείας 

Με το πλήκτρο «Έναρξη» (3) ενεργοποιείται και πάλι η διάρκεια θεραπείας μετά το τέλος της 
θεραπείας. 

  
Περιγραφή των στοιχείων 
ένδειξης και των 
κουμπιών 

Τα στοιχεία ένδειξης και τα κουμπιά περιγράφονται αναλυτικά στα κεφάλαια 8.1 και 8.2. 
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Έναρξη προγράμματος Με το πλήκτρο «Έναρξη» ανοίγει το παράθυρο «Προγράμματα – Ηλεκτροθεραπεία».. 
  
Παράθυρο Αναρρόφηση Με το πλήκτρο «Αναρρόφηση» ανοίγει το παράθυρο Αναρρόφηση. 

 

 
  
Οθόνη Αναρρόφηση 

 
 

  
Ενεργοποίηση βασικού 
κενού 

Ένα βασικό κενό 16 kPa είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο (3). 
 
Με το πλήκτρο έναρξης (4) ενεργοποιείται η αναρρόφηση των ηλεκτροδίων αναρρόφησης. Η 
ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Έτοιμο» σε «Ενεργό». 
 
Στο γράφημα ράβδων (1) προβάλλεται η τιμή του βασικού κενού και η διάρκεια της θεραπείας 
ελαττώνεται με ρυθμό δευτερολέπτων. 

  
Ρύθμιση αναρρόφησης Η ρύθμιση της αναρρόφησης διεξάγεται μέσω των πλήκτρων βέλους δεξιά και αριστερά του 

παραθύρου (2) ή μέσω του αριστερού ρυθμιστή έντασης. 
Μετά τη ρύθμιση της αναρρόφησης προβάλλεται στο γράφημα ράβδων η τρέχουσα τιμή 
αναρρόφησης. 

  
Λήξη διάρκειας 
θεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον τερματισμό της, 
το ρολόι σταματά στην ένδειξη 00:00, η τιμή αναρρόφησης μηδενίζεται αυτόματα και σβήνει η 
ένδειξη του γραφήματος ράβδων.  
Η ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε «Τερματισμός». 

  
Ενεργοποίηση της 
διάρκειας θεραπείας 

Με το πλήκτρο «Έναρξη» ενεργοποιείται και πάλι η διάρκεια θεραπείας μετά το τέλος της 
θεραπείας. 

  
Υπόδειξη: Επειδή η μονάδα κενού χρησιμοποιείται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε συνδυασμό 

με την ηλεκτροθεραπεία, το πλήκτρο παύσης είναι ανενεργό στη λειτουργία υπερήχων. 
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Περιγραφή των 
στοιχείων ένδειξης και 
των κουμπιών 

 
 
 

 
 

  
(1) Έναρξη κενού (kPa) Προβάλλει το εργοστασιακά επιλεγμένο βασικό κενό. 

Η αύξηση ή η ελάττωση έως 12 kPa του βασικού κενού πραγματοποιείται μέσω των δύο 
πλήκτρων βέλους. 

  
(2) Παλμός (δλ) Προβάλλονται οι παράμετροι του τρέχοντος προγράμματος. 

 
Προβάλλονται οι παρακάτω παράμετροι: 
Μη παλμικός ή παλμικός τρόπος λειτουργίας με προβολή της διάρκειας παλμού. 
 
Στην παλμική λειτουργία, η ρύθμιση της διάρκειας παλμού πραγματοποιείται μέσω των δύο 
πλήκτρων βέλους, δίπλα στο παράθυρο ένδειξης. 

  
(3) Αναρρόφηση (kPa) Προβάλλεται το επιλεγμένο κενό. Η ρύθμιση της αναρρόφησης πραγματοποιείται μέσω των 

πλήκτρων βέλους δεξιά και αριστερά. 
  
(4) Έναρξη Με πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται το βασικό κενό για την αναρρόφηση των 

ηλεκτροδίων. 
  
Υπόδειξη: Έως την οθόνη θεραπείας, η διαδικασία είναι ανάλογη εκείνης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 

8.1 «Ηλεκτροθεραπεία». 
 

Υπόδειξη Η παλμική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με τα μεγάλα ηλεκτρόδια αναρρόφησης. 
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Άνοιγμα μενού 
αναρρόφησης 

 
 
Με πάτημα του πεδίου (1) ανοίγει το μενού Αναρρόφηση (2). 

  
Οθόνη θεραπείας 
 

 
 

  
Επιλογή αναρρόφησης Η αναρρόφηση ρυθμίζεται με τα δύο πλήκτρα βέλους (3). 

Μετά τη ρύθμιση της αναρρόφησης προβάλλεται στο γράφημα ράβδων (4) η τρέχουσα τιμή 
αναρρόφησης. 

  
Έναρξη 
ηλεκτροθεραπείας 

Με τη ρύθμιση της έντασης μέσω του αριστερού ρυθμιστή έντασης (5), η ένδειξη στην κάτω 
γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Έτοιμο» σε «Ενεργό» και διεξάγεται η θεραπεία. Στο 
γράφημα ράβδων προβάλλεται η τρέχουσα ροή ρεύματος και η διάρκεια της θεραπείας (6) 
ελαττώνεται με ρυθμό δευτερολέπτων. 

  
Τερματισμός 
ηλεκτροθεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον τερματισμό της, 
το ρολόι σταματά στην ένδειξη 00:00, η ένταση μηδενίζεται αυτόματα και σβήνει η ένδειξη του 
γραφήματος ράβδων. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή κατάστασης αλλάζει από «Ενεργό» σε 
«Τερματισμός». 

  
Υπόδειξη: Μετά τη λήξη της θεραπείας, η μονάδα κενού πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με το 

πλήκτρο «Έναρξη/Διακοπή». 
  
Απενεργοποίηση της 
μονάδας κενού 

Η μονάδα κενού απενεργοποιείται με το πλήκτρο «Έναρξη/Διακοπή» (7). 

  
Ενεργοποίηση της 
διάρκειας θεραπείας 

Με το πλήκτρο «Έναρξη» ενεργοποιείται και πάλι η διάρκεια θεραπείας μετά το τέλος της 
θεραπείας. 
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Περιγραφή των 
στοιχείων ένδειξης και 
των κουμπιών 

 
 

Υπόδειξη: Με πάτημα του κουμπιού «Αναρρόφηση» ανοίγει το παράθυρο παραμέτρων. 
  
(1) Έναρξη/Διακοπή Με πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται το βασικό κενό για την αναρρόφηση των 

ηλεκτροδίων. Η αναρρόφηση απενεργοποιείται με πάτημα του πλήκτρου. 
  
(2) Τρόπος Με πάτημα του πλήκτρου ανοίγει το πεδίο καταχώρισης «Αναρρόφηση» για τη ρύθμιση των 

παραμέτρων. 
  
(3) Αναρρόφηση Η ρύθμιση της αναρρόφησης διεξάγεται μέσω των δύο πλήκτρων βέλους. 
  
(4) Ένδειξη (kPa) Αριθμητική ένδειξη της επιλεγμένης αναρρόφησης. 
  
(5) Τρόπος λειτουργίας Προβάλλει τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. 
  
(6) Γράφημα ράβδων Προβάλλει την επιλεγμένη ένταση. 
  
Υπόδειξη: Η παλμική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με τα μεγάλα ηλεκτρόδια αναρρόφησης. 
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 Η ενσωματωμένη στη στήλη συσκευή VacoP περιλαμβάνει ένα διαχωριστή νερού, ο οποίος 

συλλέγει την αποδιδόμενη από τα σφουγγάρια υγρασία προστατεύοντας έτσι το συγκρότημα 
κενού από επασβεστώσεις. 

  
Υπόδειξη: Προτού εκκενώσετε το διαχωριστή νερού, αποσυνδέστε ένα οποιοδήποτε ηλεκτρόδιο Vaco 

από τον εύκαμπτο σωλήνα. 
  
Εκκένωση του 
διαχωριστή νερού 

Εκκενώνετε το διαχωριστή νερού ανοίγοντας τη βάνα αποστράγγισης.  
Η βάνα αποστράγγισης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής VacoP.  
Κατόπιν αυτού κλείνετε και πάλι τη βάνα αποστράγγισης. 
 
 

 
 
Συνιστάται να εκκενώνετε το διαχωριστή νερού σε καθημερινή βάση. 

  
Υπόδειξη: 
 

Φροντίζετε ώστε η βάνα αποστράγγισης νε είναι υπό γωνία 90° ως προς την παροχή μετά το 
κλείσιμο (βλ. εικ.). 

  
VacoP και «Ανεξάρτητη 
λειτουργία DuoStim» 
 

Στην «Ανεξάρτητη λειτουργία DuoStim» δεν είναι δυνατή μια εφαρμογή κενού δύο 
κυκλωμάτων. 
 
Στην «Ανεξάρτητη λειτουργία DuoStim» είναι αποκλειστικά ενεργό το κανάλι I για την 
εφαρμογή κενού. Το κανάλι II δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εφαρμογή κενού. 
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 Το μενού ενδείξεων χρησιμοποιείται για υποστήριξη κατά την επιλογή της θεραπείας. 
  
Ενδείξεις Με πάτημα του πλήκτρου «Ενδείξεις» ανοίγει το μενού «Ενδείξεις». 
  
Υπόδειξη: Στο μενού «Ενδείξεις» παρέχονται δύο δυνατότητες για την επιλογή της επιθυμητής 

εφαρμογής: 
• μέσω της επιλογής μιας περιοχής του σώματος 
• μέσω καταλόγου. 

  

 
 
Επιλογή της εφαρμογής 
μέσω της περιοχής 
σώματος 

Με πάτημα του πλήκτρου (1) ανοίγει το μενού «Επιλογή ανάλογα με την περιοχή του 
σώματος». 
Η επιλογή της περιοχής του σώματος πραγματοποιείται με κλικ στο μπλε κύκλο (3).  

  
Επιλογή της εφαρμογής 
μέσω καταλόγου 

Με πάτημα του πλήκτρου (2) ανοίγει ένα μενού, στο οποίο παρατίθενται οι περιοχές 
θεραπείας με αλφαβητική σειρά. 
 

 
 
Η επιλογή πραγματοποιείται με καταχώριση με το πληκτρολόγιο (4). 

  
Υπόδειξη: Ανεξάρτητα από το αν η επιλογή της εφαρμογής γίνει ανάλογα με την περιοχή του σώματος ή 

μέσω του καταλόγου, τα βήματα του προγράμματος είναι από εδώ και μετά πανομοιότυπα 
και περιγράφονται ακολούθως μόνο μία φορά. 
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Επιλογή εικόνας 
πάθησης 

Μετά την επιλογή της επιθυμητής περιοχής του σώματος ή την επιλογή από τον κατάλογο 
(εδώ «Ώμος») ανοίγει το παράθυρο (5) με διάφορες ενδείξεις στην περιοχή του ώμου.  
 

 
 
Η επιλογή της επιθυμητής εικόνας πάθησης πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη 
γραμμή (εδώ Σύνδρομο ώμου-βραχίονα). 
 
Ανάλογα με την εφαρμογή ακολουθούν και άλλες δυνατότητες επιλογής. Η επιλογή 
πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή. 

  
Πληροφορίες θεραπείας Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή ανοίγει ένα άλλο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες 

θεραπείας και μια πρόταση προγράμματος. 
 

 
 

  
Επιλογή προγράμματος 
θεραπείας 

Με πάτημα του πλήκτρου «Θεραπεία» ανοίγει το μενού θεραπείας. 

  
Υπόδειξη: Οι παράμετροι των προεπιλεγμένων προγραμμάτων μπορούν να τροποποιηθούν και να 

αποθηκευτούν σε μεμονωμένη βάση.  
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Υπόδειξη: Για την αποθήκευση προγραμμάτων πρέπει να έχει εισαχθεί σωστά η κάρτα SD στην 
υποδοχή κάρτας SD. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση 
προγραμμάτων. 

  
 Τα προγράμματα μπορούν να αποθηκευτούν επίσης αμετάβλητα.  

 
Η διαδικασία της αποθήκευσης είναι ανάλογη σε όλες τις μορφές θεραπείας. Ακολούθως 
περιγράφεται η διαδικασία αποθήκευσης ενός προγράμματος ηλεκτροθεραπείας. 
 
Στην οθόνη θεραπείας παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης και αποθήκευσης των 
προγραμμάτων. 

  
Υπόδειξη: Εκτός από την αποθήκευση προγραμμάτων παρέχεται στην οθόνη καμπυλών I/T (διάγνωση 

παράλυσης) η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων της καμπύλης I/T. Αυτά τα δεδομένα 
μπορούν να εξαχθούν, να εισαχθούν, π.χ., στο Excel και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε 
μεμονωμένη βάση.   

  
Άνοιγμα καταλόγου 
αποθήκευσης και 
ονομασία 
προγράμματος 

Με πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» ανοίγει το πληκτρολόγιο για την καταχώριση της 
ονομασίας του προγράμματος. 
 

 
 

Για την ονομασία του προγράμματος παρέχονται δύο δυνατότητες: 
 
1. αποθήκευση της καταχωρισμένης στο πεδίο καταχώρισης ονομασίας προγράμματος. 
2. καταχώριση μιας εξατομικευμένης ονομασίας προγράμματος. Η εξατομικευμένη 

ονομασία προγράμματος καταχωρίζεται μέσω του πληκτρολογίου. 
  
Υπόδειξη: 
 

Πριν από την καταχώριση μιας εξατομικευμένης ονομασίας προγράμματος πρέπει να 
διαγραφεί η καταχωρισμένη στο πεδίο καταχώρισης ονομασία προγράμματος. 

  
Υπόδειξη: Τα προγράμματα μπορούν να αποθηκεύονται στον κατάλογο προτιμώμενων ή στον κατάλογο 

αποθήκευσης. Είναι διαθέσιμες 120 θέσεις αποθήκευσης. 
  
Αποθήκευση στον 
κατάλογο 
προτιμώμενων/ 
κατάλογο αποθήκευσης 

Με πάτημα του πλήκτρου (1) ανοίγει ο κατάλογος προτιμώμενων και το πρόγραμμα 
αποθηκεύεται αυτόματα στον κατάλογο προτιμώμενων. 
Με πάτημα του πλήκτρου (2) ανοίγει ο κατάλογος αποθήκευσης και το πρόγραμμα 
αποθηκεύεται αυτόματα στον κατάλογο αποθήκευσης. 
Με το πάτημα του πλήκτρου «Ok» κλείνει η οθόνη «Αποθήκευση» και το πρόγραμμα 
αποθηκεύεται στον αντίστοιχο κατάλογο. 
 
Το πρόγραμμα αποθηκεύεται πάντοτε στην πρώτη ελεύθερη θέση του καταλόγου.  
 
Με πάτημα του πλήκτρου «Διακοπή» (3) διακόπτεται η διαδικασία αποθήκευσης.  

1 

2 
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 Στους καταλόγους προτιμώμενων και αποθήκευσης αναφέρονται τα επιμέρους αποθηκευμένα 
προγράμματα. Αυτά μπορούν εδώ 
1. να προσπελαστούν για θεραπεία ή 
2. να υποβληθούν σε επεξεργασία (να μετατεθούν στη σειρά και να διαγραφούν). 

  
Υπόδειξη: Τα βήματα για την προσπέλαση και την επεξεργασία του καταλόγου 

προτιμώμενων/αποθήκευσης είναι πανομοιότυπα. Για το λόγο αυτό περιγράφεται μόνο η 
προσπέλαση και η επεξεργασία του καταλόγου προτιμώμενων.  

  
Επιλογή του καταλόγου 
προτιμώμενων 

Με πάτημα του πλήκτρου «Προτιμώμενα» ανοίγει ο κατάλογος προτιμώμενων. 

  
Προσπέλαση 
προγράμματος 

Η επιλογή του επιθυμητού προγράμματος πραγματοποιείται απευθείας στη γραμμή. 

  
Επεξεργασία του 
καταλόγου 
προτιμώμενων 

Με πάτημα των πλήκτρων (1) και (2) μπορείτε να προβάλλετε τις επιμέρους σελίδες 
προτιμώμενων. Με το πλήκτρο (1) προχωρείτε και με το πλήκτρο (2) επιστρέφετε. 
 

 
 
Με πάτημα του πλήκτρου (3) ανοίγει η οθόνη «Επεξεργασία προτιμώμενων». 

  
Επεξεργασία 
προτιμώμενων 

Η επιλογή του προγράμματος για επεξεργασία πραγματοποιείται απευθείας στη γραμμή. 
 

 
 
Με πάτημα του πλήκτρου (1) επιστρέφετε στον κατάλογο προτιμώμενων 
Με πάτημα του πλήκτρου (2), το πρόγραμμα μετατίθεται προς τα επάνω. 
Με πάτημα του πλήκτρου (3), το πρόγραμμα μετατίθεται προς τα κάτω. 
Με πάτημα του πλήκτρου (4) το πρόγραμμα διαγράφεται. 

  
Υπόδειξη: Με πάτημα του πλήκτρου (4) ενεργοποιείται ένα ερώτημα ασφαλείας: 

«Θέλετε πράγματι να διαγράψετε το πρόγραμμα»; 
Με πάτημα του πλήκτρου «Ναι» το πρόγραμμα διαγράφεται. 
Με πάτημα του πλήκτρου «Όχι» διακόπτεται η διαδικασία διαγραφής. 

3 
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 Τα προγράμματα σειράς αποτελούν μια ομάδα έως τριών προγραμμάτων ηλεκτροθεραπείας, τα 
οποία δρομολογούνται αυτόματα με διαδοχική σειρά. Στην ομάδα προγραμμάτων «Ρεύματα για 
αποκατάσταση αθλητών» περιλαμβάνονται διάφορα εργοστασιακά προκαθορισμένα 
προγράμματα. Αυτά περιλαμβάνουν κατά κανόνα τα στάδια 
Προθέρμανση, Προπόνηση ή Ενδυνάμωση και Χαλάρωση. 
 
Επιπλέον διατίθεται ένα ελεύθερα προγραμματιζόμενο πρόγραμμα. 

  
Οθόνη θεραπείας 
εκ των προτέρων 
προγραμματισμένου 
προγράμματος 

 
 
 

  
Κατάλογος σειράς Ένδειξη των τριών σταδίων του προγράμματος σειράς. Το ενεργό στάδιο απεικονίζεται με μπλε 

χρώμα (1). 
  
Διάρκεια θεραπείας Και για τα τρία στάδια είναι προεπιλεγμένη μια διάρκεια θεραπείας (2). Ο επάνω χρόνος 

σηματοδοτεί το υπολειπόμενο διάστημα του τρέχοντος σταδίου. Ο κάτω χρόνος σηματοδοτεί το 
υπολειπόμενο συνολικό διάστημα. 

  
Υπόδειξη: Επειδή οι διάφορες μορφές παλμών και οι συχνότητες συνεπάγονται διαφορετική αίσθηση του 

ρεύματος, καθορίζονται τα κατώφλια έντασης για τις επιμέρους ακολουθίες πριν από τη θεραπεία. 
  
Σειρά 1 
Προθέρμανση 

Η σειρά 1 προβάλλεται με μπλε φόντο και συνεπώς είναι ενεργή.  
Ρύθμιση της έντασης για τη σειρά 1 με τους δύο ρυθμιστές έντασης. 

  
Σειρά 2 
Προπόνηση 

Η επιλογή της σειράς 2 πραγματοποιείται απευθείας στον κατάλογο (1).  
Η σειρά 2 προβάλλεται με μπλε φόντο και συνεπώς είναι ενεργή. 
Ρύθμιση της έντασης για τη σειρά 2 με τους δύο ρυθμιστές έντασης. 

  
Σειρά 3 
Χαλάρωση 

Η επιλογή της σειράς 3 πραγματοποιείται απευθείας στον κατάλογο (1). 
Η σειρά 3 προβάλλεται με μπλε φόντο και συνεπώς είναι ενεργή. 
Ρύθμιση της έντασης για τη σειρά 3 με τους δύο ρυθμιστές έντασης. 

  
Υπόδειξη: Με τον καθορισμό των τιμών έντασης ξεκινά η διάρκεια θεραπείας των επιμέρους σειρών. 

Με την επιλογή της επόμενης σειράς αποθηκεύεται αυτόματα η προεπιλεγμένη ένταση της σειράς. 
  
Ενεργοποίηση  
σειράς 1 

Μετά τη ρύθμιση των εντάσεων και για τις 3 σειρές, ενεργοποίηση της σειράς 1 στον κατάλογο (1). 
Ταυτόχρονα επαναφέρεται και πάλι η διάρκεια θεραπείας στις προεπιλεγμένες τιμές και 
ενεργοποιείται το πλήκτρο Έναρξη. 

  
Έναρξη θεραπείας Με πάτημα του πλήκτρου «Έναρξη» (4) ξεκινά η θεραπεία. 

Οι 3 σειρές εκτελούνται διαδοχικά. Η αλλαγή σειράς σηματοδοτείται με ακουστικό σήμα. 
  
Τερματισμός της 
θεραπείας 

Μετά τη λήξη της διάρκειας της θεραπείας, ένα ακουστικό σήμα σηματοδοτεί τον τερματισμό της 
θεραπείας.. 

1 

2 
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 Στην ομάδα προγραμμάτων «Ρεύματα για αποκατάσταση αθλητών» παρέχεται η δυνατότητα 
ορισμού ενός εξατομικευμένου προγράμματος σειράς με την επιλογή «SR 07». 

  
Υπόδειξη: Τα προγράμματα σειράς μπορούν να εκτελεστούν τόσο στον τρόπο λειτουργίας Monostim όσο 

και στον τρόπο λειτουργίας Twinstim. 
Το ελεύθερα προγραμματιζόμενο πρόγραμμα σειράς ορίζεται από το εργοστάσιο σε τρόπο 
λειτουργίας Monostim. Για τον προγραμματισμό ενός προγράμματος Twinstim πρέπει να 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία καναλιού Twinstim. 

  
Οθόνη 
ορισμού 
προγράμματος σειράς 

 
 

Επιλογή σειράς Από το εργοστάσιο είναι ενεργή η πρώτη σειρά με την επιλογή του προγράμματος (1). 
Η επιλογή της επιθυμητής σειράς πραγματοποιείται απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή και 
προβάλλεται με μπλε χρώμα μετά την ενεργοποίηση. Με την επιλογή της προγραμματιζόμενης 
σειράς ανοίγει η οθόνη «Ομάδες μορφών ρεύματος». 

  
Επιλογή ομάδας 
μορφών ρεύματος 

Επιλογή της επιθυμητής ομάδας μορφών ρεύματος. 

  
Επιλογή μορφής 
ρεύματος 

Επιλογή της επιθυμητής μορφής ρεύματος. 

  
Αποθήκευση σειράς 1 Με την επιλογή της επιθυμητής μορφής ρεύματος, αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα σειράς και 

αποθηκεύεται στην ενεργοποιημένη θέση σειράς. 
  
Ορισμός σειρών 2 
και 3 

Ο ορισμός των σειρών 2 και 3 πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία. 

Οθόνη 
ελεύθερα οριζόμενης 
σειράς προπόνησης 

 
  
Υπόδειξη: Η ρύθμιση των εντάσεων και της έναρξης της θεραπείας περιγράφονται αναλυτικά στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

1 
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Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 
PhySys 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 
VacoP 

220 – 240 V~ /50/60 Hz 
220 V~ / 60 Hz 

  
Κατανάλωση ισχύος μέγ. 150 VA 
  
Κατανάλωση ισχύος 
VacoP 

μέγ. 50 VA 

  
Κατηγορία προστασίας I 
  
Ασφάλεια δικτύου 2 x 2,0 A T (PhySys) 

1 x T 200 mA (VacoP) 
  
Τμήμα εφαρμογής Τύπου BF  
  
Τρόπος λειτουργίας Διακοπτόμενη λειτουργία- 30 λεπτά σε λειτουργία, 10 λεπτά εκτός λειτουργίας 
  
Διαστάσεις  
PhySys με στήλη Υ 138 x Π 53 x Μ 52 cm 
PhySys Υ 30 x Π 35 x Μ 20 cm 
Στήλη Υ 109 x Π 53 x Μ 52 
  
Βάρος  
PhySys με στήλη και 
VacoP 

10,9 kg 

PhySys με στήλη 
χωρίς VacoP 

8,9 kg 

Στήλη και VacoP 7,8 kg 
PhySys  3,1 kg 
Στήλη 5,8 kg 
VacoP 2,2 kg 
  
Υπόδειξη: Αποθήκευση και μεταφορά αποκλειστικά στην αυθεντική συσκευασία. 
  
Λειτουργία +10 έως +35 °C, 30 έως 75 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία χωρίς συμπύκνωση στα  

700 έως 1060 hPa 
  
Αποθήκευση και 
μεταφορά 

-10 έως +50 °C, 10 έως 90 % σχετική ατμοσφαιρική υγρασία χωρίς συμπύκνωση στα  
700 έως 1060 hPa 

  
 Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! 
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Αποδιδόμενη  
ισχύς (μέγ.) 

Για αντίσταση φορτίου 500 Ohm 

  
Γαλβανισμός (mA eff) 80 
  
Δυναμικά 
ρεύματα (mA eff) 
 

20 

  
Ρεύματα υψηλής τάσης 
(mA peak) 

250 

  
Ρεύματα μέσης 
συχνότητας 
(mA peak/mA eff) 

140/100 

  
Ρεύματα 
παρεμβολής 
(mA eff) 

100 

  
Μικρορεύμα διέγερσης 
(mA peak) 

2  

  
Ορθογώνια ρεύματα 
χαμηλής συχνότητας 
(mA peak/mA eff) 

80/80 

  
Ακρίβεια ± 20 % 

  
Τμήμα εφαρμογής  Ηλεκτρόδια ρεύματος διέγερσης 

  
Πολικότητα των 
ρευμάτων 

Όταν τα ρεύματα παρουσιάζουν πολικότητα: Κόκκινο = θετικό (+), 
Μαύρο = αρνητικό (-) 

  
Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη ότι όσο αυξάνεται η σύνθετη αντίσταση του ασθενή μειώνεται η αποδιδόμενη 

ένταση ρεύματος. Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται στο γράφημα ράβδων. 
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Κεφαλές υπερήχων  
  
Συχνότητα 0,8 MHz και 2,4 MHz 
  
Μικρή κεφαλή υπερήχων 1 cm² , ERA = 0,67cm² στα 0,8 MHz,  

0,65 cm² στα 2,4 MHz 
  
Μέγιστη ισχύς 1,0 W στα 0,8 MHz, 0,6 W στα 2,4 MHz 
  
Βαθμίδες έντασης 0,1 έως 1 W/cm² δραστ. σε βήματα του 0,1 W/cm² 
  
Μεγάλη κεφαλή 
υπερήχων 

5 cm², ERA = 2,30 cm² στα 0,8 MHz,  
2,38 cm² στα 2,4 MHz 

  
Μέγιστη ισχύς 6,9 W στα 0,8 MHz, 7,1 W στα 2,4 MHz 
  
Βαθμίδες έντασης 0,1 έως 3 W/cm² δραστ. σε βήματα του 0,1 W/cm² 
  
Ακρίβεια ± 20 % 
  
Μορφές ήχου 1. Συνεχής ήχος 

2. Παλμικός ήχος, ρυθμιζόμενες συχνότητες παλμών 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Κύκλος λειτουργίας 1: 10.............9 : 10 

  
Δυνατότητα 
αντικατάστασης 

Οι κεφαλές υπερήχων βαθμονομούνται από το εργοστάσιο και μπορούν να αντικαθίστανται 
χωρίς κανένα πρόβλημα. 

  
Τμήμα εφαρμογής Κεφαλή υπερήχων Schwinger 
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Υποπίεση 12 – 60 kPa 
  
Παλμική λειτουργία Διάρκεια περιόδου 1 έως 8 s ρυθμιζόμενη σε βήματα του 0,5 δευτερολέπτου, κύκλος 

λειτουργίας 1: 1 
  
Ακρίβεια ± 20 % 
  
Τμήμα εφαρμογής Βεντούζες κενού και σπόγγοι 
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– Πριν από την έναρξη εργασιών συντήρησης και καθαρισμού πρέπει πάντοτε να 
απενεργοποιείτε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη και να αποσυνδέετε το φις του ηλεκτρικού 
καλωδίου. 
 
– Προσέχετε ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον 
καθαρισμό και την απολύμανση. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι. 
 
– Εάν εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό ή την απολύμανση, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή, ασφαλίστε την ώστε να αποκλείεται η επανενεργοποίησή της 
και ενημερώστε το τμήμα σέρβις. 
 
– Κατά τον καθαρισμό και την απολύμανση προσέχετε ώστε να μην υποστούν ζημίες οι 
επιγραφές της συσκευής (π.χ., υποδείξεις προειδοποίησης, επιγραφές των χειριστηρίων, 
πινακίδα τύπου). 
 
– Η συσκευή και το τμήμα εφαρμογής θεωρούνται ως μη κρίσιμα όσον αφορά στην υγιεινή 
κατά τη χρήση σε μη τραυματισμένο και υγιές δέρμα. 

  
Περίβλημα/καλώδια Καθαρισμός: Σε περίπτωση εμφανούς ακαθαρσίας, το περίβλημα και όλα τα καλώδια 

μπορούν να καθαρίζονται με απορρυπαντικά πλαστικών που δεν περιέχουν αλκοόλη του 
εμπορίου. Σκουπίζετε με ένα εμποτισμένο μαλακό πανί που δεν στάζει τις επιφάνειες μέχρι να 
αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή του απορρυπαντικού. 

  
 Απολύμανση: Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 

όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό συνεννοείστε με τον υπεύθυνο 
υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε πάντοτε καθαρισμό. 
 
Το περίβλημα και όλα τα καλώδια μπορούν να απολυμαίνονται με σκούπισμα. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιείτε ένα απολυμαντικό χωρίς αλκοόλες του εμπορίου για μέταλλα και 
πλαστικά, το οποίο έχει βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μηκυτοκτόνο δράση. Λαμβάνετε υπόψη τις 
οδηγίες χρήσης του εκάστοτε προμηθευτή. Σκουπίζετε με ένα εμποτισμένο μαλακό πανί που 
δεν στάζει ή προεμποτισμένα μαντιλάκια απολύμανσης (τα λεγόμενα Wipes) τις επιφάνειες 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή του απολυμαντικού.  
Λαμβάνετε κατά περίπτωση υπόψη και τις υποδείξεις για στέγνωμα ή συμπληρωματικό 
καθαρισμό. 

  
Κεφαλές υπερήχων Καθαρισμός: Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Περίβλημα».  
  
 Απολύμανση: Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα «Περίβλημα».  

  



 Καθαρισμός 
απολύμανση 11  

 

 
 Σελίδα 43  

 

Ηλεκτρόδια Vaco Καθαρισμός: Σε περίπτωση εμφανούς ακαθαρσίας, τα ηλεκτρόδια Vaco μπορούν να 
καθαρίζονται με απορρυπαντικά πλαστικών που δεν περιέχουν αλκοόλη του εμπορίου. 
Αποσυνδέστε το ηλεκτρόδιο Vaco από τον εύκαμπτο σωλήνα ηλεκτροδίου και 
αναποδογυρίστε εντελώς τη χοάνη αναρρόφησης. Εμβαπτίστε το ηλεκτρόδιο Vaco σε 
απορρυπαντικό που έχετε παρασκευάσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του προμηθευτή και 
καθαρίστε σχολαστικά το ηλεκτρόδιο χρησιμοποιώντας μια σκληρή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι 
έχει καθαριστεί εντελώς και το διάκενο κάτω από τη μεταλλική πλάκα. Ξεπλύνετε με καθαρό 
νερό. 

  
 Απολύμανση: Συνιστάται να διεξάγετε απολύμανση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 

όταν υπάρχουν ενδείξεις πιθανής μόλυνσης. Για το σκοπό αυτό συνεννοείστε με τον υπεύθυνο 
υγιεινής. Πριν από την απολύμανση διεξάγετε πάντοτε καθαρισμό. 
 
Τα ηλεκτρόδια Vaco μπορούν να απολυμαίνονται με απολυμαντικό του εμπορίου για μέταλλα 
και πλαστικά που δεν περιέχει αλκοόλη και δρα ως βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μηκυτοκτόνο. 
Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε προμηθευτή. Εμβαπτίζετε τα ηλεκτρόδια 
Vaco ολοκληρωτικά στο απολυμαντικό και τα μετακινείτε ελαφρώς. Φροντίζετε ώστε να 
διαβρέχεται εντελώς με το απολυμαντικό η εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια.  
Λαμβάνετε κατά περίπτωση υπόψη και τις υποδείξεις για στέγνωμα ή συμπληρωματικό 
καθαρισμό. 

  
Σφουγγάρια/θήκες 
σφουγγαριών 

Καθαρισμός: Ξεπλένετε σχολαστικά τα σφουγγάρια/τις θήκες των σφουγγαριών με νερό. Η 
χρήση απορρυπαντικών δεν συνιστάται, επειδή τα συστατικά τους που κατακρατούνται στα 
σφουγγάρια, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς του δέρματος κατά τη χρήση. Εκτός αυτού 
μπορούν να προκληθούν ζημίες στο υλικό. 

  
 Απολύμανση: Για θερμική απολύμανση βράζετε τα σφουγγάρια/τις θήκες των σφουγγαριών 

για 10 λεπτά ή τα πλένετε (ελάχ. θερμοκρασία νερού 95 °C) σε καθαρό νερό χωρίς πρόσθετα. 
Η χρήση απολυμαντικών δεν συνιστάται, επειδή τα συστατικά τους που κατακρατούνται στα 
σφουγγάρια, μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς. Μπορούν επίσης να προκληθούν ζημίες 
στο υλικό. 

  

 

Όταν χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό και την απολύμανση, πρέπει να 
περιμένετε για επαρκές διάστημα για την εξάτμιση του υγρού πριν από τη χρήση. Διαφορετικά 
μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. 

  
Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε από άποψη υγιεινής άψογο περιβάλλον. 
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Γενική υπόδειξη: Η επιλογή και η εφαρμογή των ηλεκτροδίων πρέπει να γίνεται επιμελώς. Σε λειτουργία 
σταθερού ρεύματος πρέπει να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα. Ο 
περιορισμός της επιφάνειας επαφής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένη αίσθηση του 
ασθενούς.  
Πριν από τη θεραπεία πρέπει να ελέγχετε και κατά περίπτωση να καθαρίζετε το δέρμα, π.χ., 
όταν ένας ασθενής είναι ιδρωμένος ή έχουν επαλειφθεί κρέμες. Φλεγμονώδη σημεία του 
δέρματος, μικρά τραύματα ή ραγάδες καλύπτονται με βαζελίνη ή πάστα ψευδαργύρου. Και οι 
φρέσκες ουλές πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. 

  
Ηλεκτρόδια μίας χρήσης Το αυτοκόλλητο ηλεκτρόδιο μίας χρήσης καθιστά δυνατή τη άνετη και γρήγορη εφαρμογή. Η 

μεμονωμένη χρήση καθιστά υγιεινή την εφαρμογή. Τα θεραπευτικά σκόπιμα μεγέθη 
καθιστούν δυνατή την προσαρμοσμένη στην εικόνα της πάθησης, εξατομικευμένη θεραπεία. 
Τα ηλεκτρόδια μίας χρήσης ενδείκνυνται ιδίως για τη θεραπεία με διπολικά ρεύματα; ενώ για 
τη θεραπεία με μονοπολικά παλμικά ρεύματα ή ρεύματα με γαλβανική συνιστώσα, τα 
ηλεκτρόδια μίας χρήσης θα πρέπει να υποστηρίζονται με υγρό σφουγγάρι.  
Στη συσκευή PhySys μπορούν να συνδεθούν όλα τα συνήθη στον τομέα της 
ηλεκτροθεραπείας ηλεκτρόδια μέσω μονωμένου ακροδέκτη καλωδίου. 

  
Υπόδειξη: Το ηλεκτρόδιο μίας χρήσης προορίζεται για μία χρήση και μπορεί να απορριφθεί χωρίς 

κανένα πρόβλημα στα οικιακά απορρίμματα. 
Η επανειλημμένη χρήση του ηλεκτροδίου μίας χρήσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον 
ασθενή.  

  
 Για εφαρμογές εξαιρετικά μεγάλης επιφάνειας διατίθενται επίσης ηλεκτρόδια τύπου πλάκας 

και ελαστικά ηλεκτρόδια, εκτός από το ηλεκτρόδια μίας χρήσης.  
 
Η ηλεκτρική σύνδεση αποκαθίσταται όπως και στην περίπτωση του ηλεκτροδίου μίας χρήσης 
με τους ακροδέκτες των καλωδίων ηλεκτροδίου. Στερεώνετε τους ακροδέκτες στο ηλεκτρόδιο 
τύπου πλάκας που έχει εισαχθεί εντελώς στη θήκη σφουγγαριού. 

  
Ελαστικά ηλεκτρόδια Τα ελαστικά ηλεκτρόδια ενδείκνυνται για τη θεραπεία με διπολικά ρεύματα. Κατά τη χρήση 

αμιγώς γαλβανικού ρεύματος, ρευμάτων με γαλβανική συνιστώσα ή μακρά διάρκεια παλμού 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η οφειλόμενη στη χρήση, φυσιολογική αφαίρεση άνθρακα 
έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της αγωγιμότητας.  

  
Ηλεκτρόδια πλάκας 
κασσιτέρου 

Για τη θεραπεία με αμιγώς γαλβανικό ρεύμα (γαλβανισμός, ιοντοφόρησης) ενδείκνυνται 
ηλεκτρόδια πλάκας κασσιτέρου μεγάλης επιφανείας. 

  
Θήκες σφουγγαριών και 
σφουγγάρια 

Τόσο τα ελαστικά ηλεκτρόδια όσο και τα ηλεκτρόδια πλάκας κασσιτέρου πρέπει να 
υποστηρίζονται πάντοτε με ένα υγρό ενδιάμεσο στρώμα. Για τα ελαστικά ελατήρια 
συνιστάται η χρήση θηκών σφουγγαριών, ενώ για τα ηλεκτρόδια πλάκας κασσιτέρου 
συνιστώνται σφουγγάρια πάχους τουλάχιστον 1 έως 2 cm. Για την ύγρανση των 
σφουγγαριών συνιστάται νερό της βρύσης. Το αποσταγμένο νερό δεν ενδείκνυται λόγω της 
κακής αγωγιμότητάς του.  
Σε αντίθεση με τα άνετα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, τα ελαστικά ηλεκτρόδια και τα 
ηλεκτρόδια πλάκας κασσιτέρου πρέπει να στερεώνονται. Για το σκοπό αυτό ενδείκνυνται 
ταινίες βέλκρο ή διάτρητες ελαστικές ταινίες. 
 
Εισάγετε τα ηλεκτρόδια ολοκληρωτικά στις θήκες σφουγγαριών και τα τοποθετείτε με ελαφρά 
πίεση μέχρι να εφαρμόσουν άψογα στο σώμα. Οι ταινίες στερέωσης δεν πρέπει να 
σχηματίζουν πτυχές. 
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 Τα προϊόντα φέρουν το σήμα CE 
 

 
 
σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ.  

  
Κατασκευαστής Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Γερμανία 
Τηλ. +49 731. 9761-291 
Φαξ +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

Σύστημα PhySys κομπλέ που περιλαμβάνει: 
μονάδα ηλεκτροθεραπείας και θεραπείας υπερήχων VacoP και στήλη 

Αριθ. προϊόντος*  
 2 τεμάχια καλωδίου ασθενή 

 1 ζεύγος γκρι καλωδίων ηλεκτροδίου με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 
 1 ζεύγος λευκών καλωδίων ηλεκτροδίου με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 
  
 1 κεφαλή υπερήχων 28 mm 
  
 1 ζεύγος κόκκινων εύκαμπτων σωλήνων ηλεκτροδίου Vaco μήκους 1,60 m 
 1 ζεύγος μαύρων εύκαμπτων σωλήνων ηλεκτροδίου Vaco, μήκους 1,60 m 
 2 ζεύγη ηλεκτροδίων Vaco, ø 90 mm, αυτόκλειστων με σφουγγάρια 
 2 ζεύγη ηλεκτροδίων Vaco, ø 60 mm, αυτόκλειστων με σφουγγάρια 
  
 1 δίσκο παρελκομένων για τη στήλη 
  
 1 ηλεκτρικό καλώδιο, γωνιακό 
  

 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
  

Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

Επιτραπέζια συσκευή PhySys που περιλαμβάνει: 
Μονάδα ηλεκτροθεραπείας και θεραπείας υπερήχων 

Αριθ. προϊόντος*  
 2 τεμάχια καλωδίου ασθενή 
 1 ζεύγος γκρι καλωδίων ηλεκτροδίου με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 
 1 ζεύγος λευκών καλωδίων ηλεκτροδίου με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 
  
 1 κεφαλή υπερήχων 28 mm 
 1 βάση κεφαλής υπερήχων 
  
 1 ηλεκτρικό καλώδιο, γωνιακό 
  

 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
* Για αριθμούς προϊόντος 
βλ. επίσης επόμενες 
σελίδες 

 

 
 
Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

Στήλη 

Αριθ. προϊόντος*  
 1 δίσκο παρελκομένων 
 3 ράφια 
  
Παραδιδόμενος 
εξοπλισμός 

VacoP (μόνο ως συρταρωτή μονάδα για στήλη) 

Αριθ. προϊόντος*  
 1 ζεύγος κόκκινων εύκαμπτων σωλήνων ηλεκτροδίου Vaco μήκους 1,60 m 
 1 ζεύγος μαύρων εύκαμπτων σωλήνων ηλεκτροδίου Vaco, μήκους 1,60 m 
 2 ζεύγη ηλεκτροδίων Vaco, ø 90 mm, αυτόκλειστων με σφουγγάρια 
 2 ζεύγη ηλεκτροδίων Vaco, ø 60 mm, αυτόκλειστων με σφουγγάρια 
  
* Για αριθμούς προϊόντος 
βλ. επόμενες σελίδες 
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Παρελκόμενα  
Αριθ. προϊόντος  
  
95800610 Περιστρεφόμενο πέλμα 
117* Ηλεκτρικό καλώδιο, γωνιακό, 3 m 
10101825 Οδηγίες χρήσης 
  
Υπόδειξη: Πληροφορίες για τη χρήση και το χειρισμό των προγραμμάτων διάγνωσης παράλυσης και 

θεραπείας παρέχονται σε ξεχωριστό έγγραφο.  
Μπορείτε να το παραγγείλετε ανά πάσα στιγμή από τον αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη 
υποστήριξης. 

  
  
 Ηλεκτροθεραπεία 
155 Καλώδιο ασθενή PhySys SD 
124 1 ζεύγος γκρι καλωδίων ηλεκτροδίου 

με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 
150 
 

1 ζεύγος λευκών καλωδίων ηλεκτροδίου 
με 1 μαύρο και 1 κόκκινο κροκοδειλάκι 

31100146 Κόκκινο κροκοδειλάκι 
31100147 Μαύρο κροκοδειλάκι 
87200120 Ηλεκτρόδια μίας χρήσης, μικρά 
87200140 Ηλεκτρόδια μίας χρήσης, μεσαία 
87200130 Ηλεκτρόδια μίας χρήσης, μεγάλα 
87200110 Ηλεκτρόδια μίας χρήσης, στρογγυλά 
43 Ηλεκτρόδιο τύπου πλάκας από καθαρό κασσίτερο, 90x120 mm 
96 Σφουγγάρι ιοντοφόρησης, 160x120x19 mm  
212 Μεμβράνη ιοντοφόρησης, 180x120 mm, 1000 τεμάχια 
44 Ελαστικό ηλεκτρόδιο 50x50 mm, 1 ζεύγος 
97 Θήκη σφουγγαριού 70x75 mm, 1 ζεύγος 
46 Ελαστικό ηλεκτρόδιο 100x50 mm, 1 ζεύγος 
98 Θήκη σφουγγαριού 89x125 mm, 1 ζεύγος 
232 Ελαστική ταινία 60 cm 
233 Ελαστική ταινία 120 cm 
230 Ταινία βέλκρο μήκους 60 cm 
231 Ταινία βέλκρο μήκους 120 cm 
  

 
* Τυποποιημένο καλώδιο. Διατίθενται περαιτέρω παραλλαγές βύσματος για συγκεκριμένες 
χώρες.  
Εάν χρειάζεται απευθύνεστε στον προμηθευτή σας. 
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Παρελκόμενα  
Αριθ. προϊόντος  
 Θεραπεία υπερήχων 
4200 Κεφαλή υπερήχων 0,8 και 2,4 MHz, λευκή , ø 28 mm, έκδοση SD 
4220 Κεφαλή υπερήχων 0,8 και 2,4 MHz, γκρι, ø 13 mm, έκδοση SD 
65801010 Βάση κεφαλής υπερήχων, ράφι τραπεζιού PhySys 
6 Γέλη υπερήχων, Sono Plus, φιάλη 0,5 l 
  
 VacoP 
95* Σφουγγάρι για ηλεκτρόδιο Vaco, μεγάλο , 90 mm 
94* Σφουγγάρι για ηλεκτρόδιο Vaco, μικρό, 60 mm 
72 Ηλεκτρόδιο Vaco, ø 90 mm, αυτόκλειστο 
71 Ηλεκτρόδιο Vaco, ø 60 mm, αυτόκλειστο 
164 Εύκαμπτος σωλήνας ηλεκτροδίου Vaco, κόκκινος, μήκους 2,1 m 
165 Εύκαμπτος σωλήνας ηλεκτροδίου Vaco, μαύρος, μήκους 2,1 m 
  
  
 Στήλη PhySys 
66890317 Πλάκα ραφιού για κεφαλή υπερήχων από γυαλί για στήλη PhySys 
66890010 Επάνω γυάλινη πλάκα, στήλη PhySys 
66890110 Μεσαία γυάλινη πλάκα, στήλη PhySys 
66890210 Κάτω γυάλινη πλάκα, στήλη PhySys 
80400756 Πλαστικό ράουλο, διπλό, ø 75 mm, γκρι 11x 22 mm 
  
  
 * Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας ανά μέγεθος: 4 τεμάχια 
  
 Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα, διότι αλλιώς δεν 

διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία. 
 

 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! 
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 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη συσκευή VacoP. Λάβετε υπόψη τις 

οδηγίες χρήσης της συσκευής. 
 
Όποιος συνδυάζει συσκευές και λειτουργεί έτσι ένα ιατρικό σύστημα κατά παράβαση αυτών 
των προδιαγραφών, το πράττει με δική του ευθύνη. 
 
Για συνδυασμούς συσκευών λαμβάνετε υπόψη τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN 
60601-1. 

 



 
 Ασφάλεια και συντήρηση 
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 Η συσκευή PhySys κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας EN 60601-1.  

 
Η εταιρεία Zimmer MedizinSysteme GmbH ως κατασκευαστής μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 
για την ασφάλεια και την αξιοπιστία μόνον όταν 
 
• η συσκευή συνδέεται σε πρίζα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η ηλεκτρική 

εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου DIN VDE 0100 Μέρος 710, 
• η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, 
• τυχόν επεκτάσεις, νέες ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις διεξάγονται αποκλειστικά από άτομα 

εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
• ο χρήστης έχει βεβαιωθεί για την ασφάλεια λειτουργίας και την ενδεδειγμένη κατάσταση 

της συσκευής πριν από τη χρήση της, 
• η κεφαλή υπερήχων, το καλώδιο και τα βύσματα σύνδεσης έχουν ελεγχθεί πριν από τη 

χρήση για ζημίες, οι οποίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια της συσκευής (π.χ., 
ρωγμές), 

• η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, 
• η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και/ή πυραγωγό 

ατμόσφαιρα, 
• η συσκευή αποσυνδέεται άμεσα από την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση εισχώρησης 

υγρών. 
 
Η συσκευή δεν περιέχει κανένα εξάρτημα που μπορεί να συντηρηθεί και να επισκευαστεί από 
τον υπεύθυνο λειτουργίας. 

  

 

Οι ασφάλειες και άλλα ανταλλακτικά επιτρέπεται να αντικαθίστανται αποκλειστικά από 
καταρτισμένο προσωπικό σέρβις. 
Η αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου από μη καταρτισμένο προσωπικό μπορεί να εγκυμονεί 
κινδύνους. 

  

 

Το σέρβις της συσκευής πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε καταρτισμένο προσωπικό. 
Όλες οι απαιτούμενες για το σέρβις περιγραφές περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο σέρβις 
PhySys ή μπορούν να ζητηθούν από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία Zimmer MedizinSysteme 
διαθέτει κατόπιν αιτήματος σχέδια συνδεσμολογίας, καταλόγους κατασκευαστικών στοιχείων, 
περιγραφές, οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλα συμπληρωματικά έγγραφα. 
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 Μετά την ενεργοποίησή της, η συσκευή PhySys εκτελεί 

αυτοέλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχονται όλα τα εσωτερικά στοιχεία.  
 
Σε περίπτωση σφάλματος εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. 
 
Εκτός αυτού μπορεί να διεξαχθεί ένας διευρυμένος έλεγχος λειτουργίας και των τριών 
τρόπων λειτουργίας. 

  
 Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται σε μηνιαία βάση ή όταν υπάρχουν αμφιβολίες για 

τη λειτουργικότητα της συσκευής: 
  

Ρεύμα διέγερσης Επιλέξτε το πρόγραμμα GA 00. Συνδέστε τα κροκοδειλάκια με το ανδρείκελο. 
Με τη μέγιστη ένταση πρέπει να πληρώνεται εντελώς η ένδειξη στο γράφημα ράβδων. 
Διεξάγετε τον έλεγχο διαδοχικά και με τα δύο κανάλια. 

  
Υπέρηχοι Επιλέξτε κεφαλή υπερήχων και καλύψτε την επιφάνεια της κεφαλής υπερήχων με γέλη 

σύζευξης. Με χαμηλή ισχύ και κατά την έναρξη της θεραπείας, η ένδειξη σύζευξης πρέπει να 
υπερβαίνει το 90 %. 
Διεξάγετε τον έλεγχο διαδοχικά και με τις δύο κεφαλές υπερήχων. Κατόπιν αυτού καθαρίστε 
τις κεφαλές υπερήχων. 

  
Αναρρόφηση Αποσυνδέστε τα ηλεκτρόδια αναρρόφησης από τους εύκαμπτους σωλήνες Vaco. Συνδέστε 

τους εύκαμπτους σωλήνες Vaco στο ανδρείκελο. Επιλέξτε Vaco και δημιουργήστε το βασικό 
κενό. Πρέπει να είναι ορατή η ένδειξη στο γράφημα ράβδων. 

  
Ηλεκτρόδια Vaco Γυρίστε τα ηλεκτρόδια Vaco προς τα έξω έτσι ώστε η επιφάνειά τους να μην περιβάλλεται 

πλέον από το ελαστικό χείλος και δημιουργήστε κενό. 
Η συσκευή VacoP πρέπει να αναρροφά συνεχώς. 

  
Υπόδειξη: Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή λειτουργίας απενεργοποιήστε τη συσκευή PhySys. 

 
Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά θεραπεία, ρυθμίστε τις επιθυμητές 
παραμέτρους θεραπείας και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8. 
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 Η συσκευή PhySys και η προαιρετικά διαθέσιμη συσκευή VacoP αναφέρονται στο 

παράρτημα 1 του γερμανικού κανονισμού MPBetreibV (Κανονισμός για τους υπευθύνους 
λειτουργίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Λάβετε υπόψη τα απαιτούμενα βάσει αυτού 
μέτρα. 
 
Οι συσκευές δεν αναφέρονται στο παράρτημα 2 του γερμανικού κανονισμού MPBetreibV 
(Κανονισμός για τους υπευθύνους λειτουργίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
 
Στη Γερμανία πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές DGUV, Προδιαγραφή 3 
(Ηλεκτρικά συστήματα και λειτουργικά μέσα) στην εκάστοτε επίκαιρη έκδοσή τους. 

  
Υπόδειξη: Αυτές οι υποδείξεις ισχύουν για τη χρήση της συσκευής στη Γερμανία. Λαμβάνετε κατά 

περίπτωση υπόψη τυχόν διαφορετικές προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα σας 
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Αστοχία λειτουργίας της 
συσκευής 

Καμία αντίδραση με το γενικό διακόπτη, η οθόνη παραμένει σκοτεινή. 
 

 Πιθανή αιτία 1: Σύνδεση δικτύου 
Αντιμετώπιση αιτίας 1: Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το φις του ηλεκτρικού καλωδίου 
στην πρίζα και το βύσμα της συσκευής έχει συνδεθεί σταθερά στην υποδοχή της συσκευής. 
Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο για ζημίες και αντικαταστήστε κατά περίπτωση το καλώδιο με 
ένα ισάξιο. 
Ελέγξτε το ηλεκτρικό δίκτυο και την πρίζα και δρομολογήστε κατά περίπτωση την 
αντιμετώπιση τυχόν σφαλμάτων του δικτύου ή της πρίζας από ειδικευμένο προσωπικό 
(ηλεκτρολόγο). 

  
 
 
 
 
 

 

Πιθανή αιτία 2: Ασφάλεια δικτύου (PhySys) 
Αντιμετώπιση αιτίας 2: Ελέγξτε την ασφάλεια δικτύου. 
Αντικαταστήστε την ασφάλεια με ασφάλεια με τα ίδια ακριβώς στοιχεία/ισότιμη ασφάλεια. 
Προηγουμένως ελέγξτε την παροχή ρεύματος στο σύνολό της για πιθανά σφάλματα. 
 
Εάν το σφάλμα επαναληφθεί, ενημερώστε οπωσδήποτε το τμήμα σέρβις/τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. 

  
Η κεφαλή υπερήχων δεν 
αναγνωρίζεται  

Πιθανή αιτία 1: Δεν έχει συνδεθεί κεφαλή υπερήχων 
Αντιμετώπιση αιτίας 1: Ελέγξτε τη σύνδεση της κεφαλής υπερήχων και συνδέστε την κεφαλή 
υπερήχων κατά περίπτωση. 

  
 Πιθανή αιτία 2: Ελαττωματική κεφαλή υπερήχων 

Αντιμετώπιση αιτίας 2: Ενημερώστε το τμήμα σέρβις/τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
  
Δεν εκπέμπονται 
υπέρηχοι 

Πιθανή αιτία 1: Επιλογή εσφαλμένης κεφαλής υπερήχων (όταν είναι συνδεδεμένες δύο 
κεφαλές υπερήχων) 
Αντιμετώπιση αιτίας 1: Ελέγξτε ποια κεφαλή υπερήχων είναι ενεργή. Ενεργοποιήστε κατά 
περίπτωση την επιθυμητή κεφαλή υπερήχων (βλ. κεφάλαιο 8.2). 

  
Δεν είναι δυνατή η 
εφαρμογή DuoStim 

Πιθανή αιτία 1: Ηλεκτρόδια Vaco συνδεδεμένα στο κανάλι II. 
Αντιμετώπιση αιτίας 1: Στη λειτουργία «Ανεξάρτητη λειτουργία DuoStim» δεν είναι δυνατή 
καμία εφαρμογή αναρρόφησης δύο κυκλωμάτων. Είναι ενεργό αποκλειστικά το κανάλι I. 
Χρησιμοποιήστε το κανάλι I για την εφαρμογή των ηλεκτροδίων Vaco. 

  
Μηδενική υποπίεση 
(VacoP) – Μη στεγανό 
σύστημα 

Πιθανή αιτία 1: Το ηλεκτρόδιο αναρρόφησης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 
Αντιμετώπιση αιτίας 1: Ελέγξτε την τοποθέτηση του ηλεκτροδίου και τοποθετήστε το ξανά 
κατά περίπτωση. 

  
 Πιθανή αιτία 2: Η βάνα αποστράγγισης του διαχωριστή νερού δεν είναι κλειστή 

Αντιμετώπιση αιτίας 2: Ελέγξτε τη βάνα αποστράγγισης στο διαχωριστή νερού. Η βάνα 
αποστράγγισης πρέπει να κλείσει και πάλι μετά την εκκένωση. 

  
 Πιθανή αιτία 3: Φραγμένος εύκαμπτος σωλήνας Vaco. 

Αντιμετώπιση αιτίας 3: Ελέγξτε τη διαπερατότητα του εύκαμπτου σωλήνα Vaco. Για το 
σκοπό αυτό αποσυνδέστε το ηλεκτρόδιο Vaco και σφραγίστε το στόμιο του εύκαμπτου 
σωλήνα με το δάκτυλο. Εάν δεν δημιουργηθεί κενό, αποσυνδέστε και αντικαταστήστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα. 

  
 Εκτός από τα προαναφερόμενα σφάλματα μπορούν επίσης να προβληθούν από τη συσκευή 

τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος. 
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Έλεγχος καλωδίων Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Έλεγχος καλωδίων». 
 
Κατά τη θεραπεία με ρεύμα διέγερσης σε λειτουργία συνεχούς ρεύματος συνεπάγεται τα εξής: 
διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος του ασθενή. 
Αυτό το μήνυμα σηματοδοτεί κατά κανόνα αποσυνδεδεμένα ηλεκτρόδια, ακάθαρτους 
ακροδέκτες ηλεκτροδίων, ελαττωματικό καλώδιο ασθενή ή ελαττωματική ασφάλεια ασθενή. 
Μετά την αντιμετώπιση της αιτίας, διαγράψτε το σφάλμα με «OK». 

  
Υπερένταση Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Υπερένταση!. (Προστασία ασθενή)». 

 
Αυτό το μήνυμα σηματοδοτεί μια αύξηση του μέγιστου επιτρεπτού ρεύματος. Η αύξηση του 
ρεύματος σε σταθερή λειτουργία συνεπάγεται κατά κανόνα μια βλάβη της συσκευής, ενώ η 
αύξηση του ρεύματος σε λειτουργία σταθερής τάσης μπορεί να προκύψει με τροποποίηση της 
αντίστασης του ασθενή (π.χ., υγρό δέρμα). 
 
Διαγράφετε το μήνυμα επιβεβαιώνοντάς το με «OK». 
Εάν το μήνυμα επαναληφθεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Κάρτα SD Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου». 
 
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να προσπελαστούν αρχεία αποθηκευμένα στην 
κάρτα SD. Συνδέστε την κάρτα και επιβεβαιώστε με «OK». 

  
 Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Δεν βρέθηκε κάρτα SD». 

 
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται  
• όταν πρέπει να αποθηκευτούν προγράμματα στον κατάλογο προτιμώμενων ή στον 

κατάλογο αποθήκευσης και δεν έχει συνδεθεί καμία κάρτα SD, 
• όταν πρέπει να ανοίξει ο κατάλογος προτιμώμενων ή ο κατάλογος αποθήκευσης και δεν 

έχει συνδεθεί καμία κάρτα SD. 
 
Συνδέστε την κάρτα και επιβεβαιώστε με «OK». 

  
Βλάβη Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «Σφάλμα κατά τον αυτοέλεγχο». 

 
Κατά περίπτωση, το σφάλμα μπορεί να αποκατασταθεί ύστερα από απενεργοποίηση, 
αναμονή 5 δευτερολέπτων και επανενεργοποίηση της συσκευής. Διαφορετικά πρέπει να 
ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη υποστήριξης ή με το 
κέντρο στο Neu-Ulm. 

 Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο αποκλειστικά στην αυθεντική συσκευασία 
της. 

  
Κέντρο Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Γερμανία 
Τηλ. +49 731. 9761-291 
Φαξ +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Διάθεση Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί στο εργοστάσιο αποκλειστικά στην αυθεντική συσκευασία 

της. Η διάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω του εργοστασίου στο Neu-
Ulm. 
 
Στο εξωτερικό (ευρωπαϊκές χώρες) λαμβάνετε υπόψη τις εθνικές προδιαγραφές για τη 
διάθεση. Απευθύνεστε κατά περίπτωση στον προμηθευτή σας. 
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Οι ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, όπως. π.χ., η συσκευή PhySys, υπόκεινται στη λήψη ιδιαίτερων μέτρων προφύλαξης για 
την ΗΜΣ (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία σύμφωνα με τις 
υποδείξεις για ΗΜΣ των οδηγιών χρήσης ή των συνοδευτικών εγγράφων. 
 
Φορητά ή κινητά συστήματα υψηλής συχνότητας (HF) (π.χ., κινητά τηλέφωνα) μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία 
ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών. 
 
Η συσκευή PhySys επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το αναφερόμενο στον κατάλογο του παραδιδόμενου 
εξοπλισμού αυθεντικό ηλεκτρικό καλώδιο. 
Η λειτουργία της συσκευής με άλλο ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες εκπομπές ή ελάττωση της 
ατρωσίας! 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές παρασιτικές εκπομπές 

Η συσκευή PhySys προορίζεται για λειτουργία στο παρακάτω αναφερόμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο πελάτης ή ο 
χρήστης της συσκευής PhySys θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Μετρήσεις παρασιτικών εκπομπών Ταύτιση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήρια γραμμή 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Ομάδα 2 Η συσκευή PhySys χρησιμοποιεί ενέργεια 
υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για την 
εσωτερική λειτουργία της. Για το λόγο αυτό, η 
εκπομπή υψηλών συχνοτήτων της είναι 
εξαιρετικά χαμηλή και δεν είναι πιθανό να 
επηρεάζει παρακείμενες ηλεκτρονικές 
συσκευές. 

Εκπομπές υψηλής συχνότητας (HF) κατά CISPR 
11 

Κατηγορία B Η συσκευή PhySys ενδείκνυται για χρήση σε 
όλα τα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων 
του οικιακού περιβάλλοντος και σε 
περιβάλλοντα απευθείας συνδεδεμένα με το 
δημόσιο δίκτυο που τροφοδοτεί επίσης 
κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες. 

Εκπομπές αρμονικών κατά IEC 61000-3-2 Κατηγορία A 

Εκπομπές διακυμάνσεων τάσης κατά IEC 61000-
3-3 

Ταύτιση 

Πίνακας 201 κατά το πρότυπο EN 60601-1-2:2006-10 
 
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής ακριβώς δίπλα σε ή επάνω από άλλη συσκευή. Όταν απαιτείται η λειτουργία κοντά 
σε ή επάνω από άλλες συσκευές, η συσκευή θα πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση προκειμένου να ελεγχθεί η 
προβλεπόμενη λειτουργία στη συγκεκριμένη διάταξη. 
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Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή PhySys προορίζεται για λειτουργία στο παρακάτω αναφερόμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο πελάτης ή ο 
χρήστης της συσκευής PhySys θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου IEC 60601 Στάθμη ταύτισης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες γραμμές 

Εκκένωση 
στατικού 
ηλεκτρισμού 
(ESD) κατά IEC 
61000-4-2 

εκκένωση επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα ± 8 kV 

εκκένωση επαφής ± 6 kV 
 
εκκένωση αέρα ± 8 kV 

Τα δάπεδα πρέπει να 
κατασκευάζονται από ξύλο ή 
σκυρόδεμα ή να καλύπτονται με 
κεραμικά πλακίδια. Όταν το δάπεδο 
καλύπτεται με συνθετικό υλικό, η 
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %. 

Βραχυπρόθεσμα 
παροδικά 
ηλεκτρικά 
παρασιτικά 
μεγέθη/παλμικός 
θόρυβος κατά 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV για αγωγούς δικτύου 
 
± 1 kV για αγωγούς εισόδου 
και εξόδου 

± 2 kV για αγωγούς δικτύου 
 
Όχι για αγωγούς εισόδου και 
εξόδου 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Κρουστικές 
τάσεις 
(κρουστικές 
υπερτάσεις) 
κατά IEC 6100-
4-5 

Τάση συμμετρικής ενίσχυσης 
± 1 kV 
 
Κοινότροπη τάση ± 2 kV 

Τάση συμμετρικής ενίσχυσης 
± 1 kV 
 
Κοινότροπη τάση ± 2 kV 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. 

Πτώσεις τάσης, 
βραχυπρόθεσμες 
διακοπές και 
διακυμάνσεις της 
τάσης 
τροφοδοσίας 
κατά IEC 61000-
4-11 

<5 % UT 
(>95 % πτώση της τάσης UT 
για ½ περίοδο) 
 
40 % UT 
(>60 % πτώση της τάσης UT 
για 5 περιόδους) 
 
70 % UT 
(30 % πτώση της τάσης UT 
για 25 περιόδους) 
 
<5 % UT 
(>95 % πτώση της τάσης UT 
για 5 δευτερόλεπτα) 

<5 % UT 
(>95 % πτώση της τάσης UT 
για ½ περίοδο) 
 
40 % UT 
(>60 % πτώση της τάσης UT 
για 5 περιόδους) 
 
70 % UT 
(30 % πτώση της τάσης UT για 
25 περιόδους) 
 
<5 % UT 
(>95 % πτώση της τάσης UT 
για 5 δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας πρέπει 
να αντιστοιχεί σε εκείνη του 
συνήθους περιβάλλοντος 
επαγγελματικών χώρων ή 
νοσοκομείου. Όταν ο χρήστης της 
συσκευής PhySys απαιτεί τη 
συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και 
όταν προκύπτουν διακοπές τις 
τροφοδοσίας ρεύματος, συνιστάται 
να τροφοδοτείται η συσκευή PhySys 
από συσκευή αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας ρεύματος ή μπαταρία. 

Μαγνητικό πεδίο 
της συχνότητας 
τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) κατά 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία στη συχνότητα 
δικτύου θα πρέπει να αντιστοιχούν 
στις συνήθεις τιμές του 
περιβάλλοντος επαγγελματικών 
χώρων ή νοσοκομείου. 

Παρατήρηση: Η τιμή UT είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν από την εφαρμογή των ορίων ελέγχου. 
Πίνακας 202 κατά το πρότυπο EN 60601-1-2:2006-10 
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Ουσιαστικά χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής PhySys (μόνο ρεύμα διέγερσης) είναι: απρόσκοπτη απόδοση 
ρεύματος διέγερσης και υπερήχων, σε συνδυασμό με τη μονάδα κενού και υποπίεση με τις επιλεγμένες παραμέτρους, 
καθώς και απρόσκοπτος χειρισμός όλων των λειτουργιών. 
 
 
Κατευθυντήριες γραμμές και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή PhySys προορίζεται για λειτουργία στο παρακάτω αναφερόμενο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Ο πελάτης ή ο 
χρήστης της συσκευής PhySys θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Στάθμη ελέγχου 
IEC 60601 

Στάθμη  
ταύτισης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - 
Κατευθυντήριες γραμμές 

Αγόμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-6 
 
Ακτινοβολούμενα 
παρασιτικά 
μεγέθη υψηλής 
συχνότητας κατά 
IEC 61000-4-3 

3 VΠραγματική τιμή 
150 kHz έως 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 
GHz 

3 VΠραγματική τιμή 
150 kHz έως 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

Φορητές και κινητές ραδιοσυσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών, δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε απόσταση από τη 
συσκευή 
PhySysμικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας, η οποία υπολογίζεται με το σχετικό με 
τη συχνότητα εκπομπής τύπο. 
 
Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 0,35 √P για 80 MHz έως 800 MHz 
 
d= 0,7 √P για 800 MHz έως 2,5 GHz 
 
με P ως ονομαστική ισχύ του πομπού σε Watt 
(W) σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
του πομπού και d ως συνιστώμενη απόσταση 
ασφαλείας σε μέτρα (m). 
 
Η ένταση πεδίου σταθερών ραδιοπομπών για 
όλες τις συχνότητες με βάση έναν επιτόπου 
έλεγχοa πρέπει να είναι μικρότερη από τη στάθμη 
ταύτισηςb. 
 
Στο περιβάλλον συσκευών, οι οποίες φέρουν το 
παρακάτω σύμβολο, είναι πιθανό να υπάρχουν 
παρεμβολές: 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση 
ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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a Η ένταση πεδίου σταθερών πομπών, όπως, π.χ., μονάδες βάσης ραδιοτηλεφώνων και κινητοί επίγειοι ασύρματοι, 
ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί, ραδιοτηλεοπτικοί πομποί AM και FM, δεν μπορεί θεωρητικά να προκαθοριστεί με ακρίβεια. 
Για τον προσδιορισμό του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος όσον αφορά στους σταθερούς πομπούς θα πρέπει να 
εξεταστεί η εκπόνηση μελέτης των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων του συγκεκριμένου σημείου. Όταν η προσδιοριζόμενη 
ένταση πεδίου στο σημείο, στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή PhySys , υπερβαίνει τις παραπάνω τιμές στάθμης 
ταύτισης, θα πρέπει να παρακολουθήσετε τη συσκευή PhySysγια να εξακριβώσετε την προβλεπόμενη λειτουργία. Εάν 
παρατηρηθούν ασυνήθιστα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα, όπως, π.χ., 
τροποποίηση του προσανατολισμού ή αλλαγή του σημείου χρήσης της συσκευής PhySys. 
 
b Στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, η ένταση πεδίου πρέπει να υπολείπεται των 3 V/m. 

Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας 
και της συσκευής PhySys  

Η συσκευή PhySys προορίζεται για λειτουργία σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο τα παρασιτικά μεγέθη υψηλής 
συχνότητας είναι ελεγχόμενα. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής PhySys μπορεί να συμβάλλει στην αποφυγή 
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με την τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών 
τηλεπικοινωνίας υψηλής συχνότητας (πομποί) και της συσκευής PhySys σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου της συσκευής 
επικοινωνίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 
Ονομαστική ισχύς του πομπού 

W 
Απόσταση ασφαλείας ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού 

m 

150 kHz έως 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz έως 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 

Για πομπούς, η μέγιστη ονομαστική ισχύς των οποίων δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας d 
σε μέτρα (m) μπορεί να προσδιοριστεί με την εξίσωση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε στήλη, όπου P η μέγιστη ονομαστική ισχύς του 
πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με την υπόδειξη του κατασκευαστή του πομπού. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 Στα 80 MHz και στα 800 MHz ισχύει το ανώτερο εύρος συχνοτήτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Η εξάπλωση ηλεκτρομαγνητικών 
μεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειμένων και ατόμων. 
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