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 Μονάδα ελέγχου / Χειρολαβή / Ποδοδιακόπτης 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
Στοιχεία επιλογής και 
ελέγχου 

1  Μονάδα ελέγχου 
2  Στοιχείο ελέγχου κρουστικής ενέργειας   
3  Γραφίδα αφής στην υποδοχή 
4 Οθόνη 
5 Στοιχείο ελέγχου συχνότητας 
6 Υποδοχή κάρτας SD 

  
Χειρολαβή 7 Χειρολαβή µε κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 

8 Οπές αερισµού, εµπρός 
9 Οπές αερισµού µε ανεµιστήρα, πίσω 

  
Ποδοδιακόπτης 10 Ποδοδιακόπτης 
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 Εικόνες 

Πρόσθια όψη της συσκευής 
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 Απεικόνιση 
 
 

 

 

 
 

 
  
Απεικονίσεις οθόνης 11 Γραµµή κατάστασης 

12 Κουµπιά στην οθόνη  
13 Γραµµή τίτλου   
14 Γραµµή πλοήγησης 
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 ∆ιακόπτης και υποδοχές σύνδεσης 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
∆ιακόπτης /  
Υποδοχές σύνδεσης 

15 Κύριος διακόπτης 
16 Ηλεκτρική ασφάλεια 
17 Θύρα ηλεκτρικού καλωδίου 
18 Θύρα για ποδοδιακόπτη 
19 Θύρα για χειρολαβή 
20 Αριθµός σειράς / πινακίδα κατασκευαστή 
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Παρελκόµενα 
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 21 Σιλικονούχο πώµα 

22 Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 
23 Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm 
24 Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm 
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 Ισχύει για τη συσκευή enPuls Version 2.0. 

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν συστατικό στοιχείο της συσκευής.  
Αυτές πρέπει να φυλάσσονται µαζί µε τη συσκευή, ώστε τα εντεταλµένα µε το χειρισµό της 
συσκευής άτοµα να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγµή. 
Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν από τις 01.03.2010. 
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Τι είναι το enPuls; Μια καινοτόµος συσκευή προηγµένης τεχνολογίας για θεραπεία µε 

κρουστικά κύµατα. 
  
Θεραπεία µε κρουστικά 
κύµατα 

Η θεραπεία µε ακτινικά βαλλιστικά κρουστικά κύµατα είναι µια τεχνική 
µε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, από την αντιµετώπιση επιφανειακών 
ορθοπεδικών προβληµάτων έως τη θεραπεία µυοπεριτοναϊκών σηµείων 
πυροδότησης πόνου. 

  
Τι κάνει το  
enPuls; 

∆ηµιουργία κρουστικών κυµάτων χρησιµοποιώντας µια εργονοµική 
χειρολαβή και µετάδοση των κρουστικών κυµάτων µέσω ειδικών 
εφαρµογέων. 
Το µέγιστο βάθος διείσδυσης του enPuls στον ανθρώπινο ιστό είναι 
περίπου 35 mm. 

  
Πώς  
δηµιουργούνται τα 
κρουστικά κύµατα  
µε το  
enPuls; 

∆ηµιουργείται ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο µέσω ενός πηνίου που 
βρίσκεται στο πίσω µέρος της χειρολαβής.  
Λόγω του µαγνητικού πεδίου το βλήµα επιταχύνεται. Προσκρούει στην 
κεφαλή του εφαρµογέα στο πρόσθιο µέρος της χειρολαβής και 
δηµιουργεί κρουστικά κύµατα τα οποία διασκορπίζονται ακτινικά στον 
ιστό. 

  
Ποια είναι τα 
πλεονεκτήµατα του 
enPuls; 

Η καινοτόµος τεχνολογία διασφαλίζει βολική σχεδίαση χωρίς να 
χρειάζεται συµπιεστής. 
Η ευκρινής και µοντέρνα έγχρωµη οθόνη που εµφανίζει όλες τις σχετικές 
µε τη θεραπεία παραµέτρους και η προηγµένη λειτουργία αφής 
διασφαλίζουν ικανοποίηση και παρακίνηση κατά την παροχή 
θεραπείας.  
Η διαµόρφωση έναρξης κάθε προγράµµατος και η σαφής και εύκολη 
πλοήγηση µενού καθιστά τη λειτουργία αυτής της συσκευής εύκολη και 
βολική για τους χρήστες. 
 
Χάρη στις πολυάριθµες µεταβλητές συχνότητες και τους διάφορους 
διαθέσιµους εφαρµογείς η θεραπεία είναι δυνατό να προσαρµοστεί στη 
εκάστοτε πάθηση του ασθενούς. 
 
Βολική σχεδίαση που εξοικονοµεί χώρο στην πρακτική, ιδιαίτερα 
κατάλληλη για χρήση σε κατ’ οίκον επισκέψεις.  

  
Σηµείωση: Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από ειδικούς ιατρικής 

φροντίδας (π.χ. ιατρούς, θεραπευτές και παρα-επαγγελµατίες υγείας). 
 
Το enPuls είναι κατασκευασµένο και σχεδιασµένο µόνο για θεραπεία 
επιφανειακών ορθοπεδικών προβληµάτων σε ανθρώπους και ζώα. 
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Σηµείωση: Όλες οι παρακάτω περιγραφές βασίζονται στις εργοστασιακές 

ρυθµίσεις. 
 

Σηµείωση: Όλα τα κουµπιά, τα µενού και τα υποµενού ενεργοποιούνται απευθείας 
στην οθόνη µε άγγιγµα ή µε χρήση της γραφίδας αφής. 
 

Έναρξη του 
προγράµµατος 

 

 
 
Πιέστε το κουµπί “Έναρξη” για να ανοίξει η οθόνη θεραπείας για το 
πρόγραµµα P 02. 
 

  
Οθόνη 'Θεραπεία’ 

 
  
Εφαρµογέας   
 
 
Τοποθέτηση χειρολαβής 
/ εφαρµογέα 

Επιλέξτε τον κατάλληλο εφαρµογέα για τη θεραπεία που επιθυµείτε να 
εκτελέσετε και βιδώστε τον σωστά στη χειρολαβή. 
 
Τοποθετήστε τη χειρολαβή πάνω στο επιλεγµένο σηµείο / πεδίο 
θεραπείας. Προς αποφυγή τυχόν τριβής πάνω στο δέρµα, θα πρέπει να 
εφαρµόζεται πρώτα η λοσιόν enPuls, εφόσον χρειάζεται. 
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Προσοχή! 
Κατά τη χρήση λιπαντικών, ο εφαρµογέας πρέπει να καλύπτεται µε το 
σιλικονούχο πώµα για προστασία. 
 

  
Ρύθµιση  
κρουστικής ενέργειας 

Η κρουστική ενέργεια ρυθµίζεται χρησιµοποιώντας το αριστερό στοιχείο 
ελέγχου. 
 

  
Έναρξη θεραπείας Πιέστε τον ποδοδιακόπτη για να ξεκινήσει η θεραπεία. 

Η απεικόνιση στην κάτω γραµµή κατάστασης αλλάζει από ‘Έτοιµο’ σε 
‘’Ενεργό’. 
 

Σηµείωση: Ενεργοποιήστε την κρουστική ενέργεια µέσω του ποδοδιακόπτη µόνο 
όταν έχει τοποθετηθεί η χειρολαβή στον ασθενή. 
 

  
Τερµατισµός θεραπείας Απενεργοποιώντας τον ποδοδιακόπτη διακόπτεται ή τερµατίζεται η 

θεραπεία. Η απεικόνιση στην κάτω γραµµή κατάστασης αλλάζει από 
‘Ενεργό’ σε ‘Έτοιµο’. 

  

Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο/η ασθενής θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά και η θεραπεία πρέπει να ρυθµίζεται εφόσον 
χρειάζεται ή να διακόπτεται σε περίπτωση που παρουσιαστούν τυχόν 
προβλήµατα. 
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Έναρξη θεραπείας Το enPuls λειτουργεί µε µηχανική ενέργεια.  

 

Η ενέργεια µεταδίδεται στον/στην ασθενή µέσω της χειρολαβής η οποία 
συνήθως κρατιέται στο ένα χέρι. 
 
Για να γίνει αυτό, η χειρολαβή τοποθετείται στην περιοχή ή στο σηµείο 
θεραπείας µε την κεφαλή του εφαρµογέα κρατηµένη κάθετα. 
 

Όταν το κρουστικό κύµα ενεργοποιείται η θεραπεία είναι δυνατό να 
εφαρµοστεί σταθερά σε µία µεµονωµένη θέση ή δυναµικά σε µια 
περιοχή. 
Συνιστάται η χρήση της λοσιόν enPuls (που περιλαµβάνεται στα 
παρελκόµενα) για να µειώνεται η τριβή πάνω στο δέρµα. 
 

Το βάρος της χειρολαβής είναι τέτοιο ώστε κανονικά να µη χρειάζεται να 
ασκείται πίεση στην περιοχή / στο σηµείο θεραπείας. 
Η χειρολαβή τοποθετείται στην περιοχή /στο σηµείο θεραπείας και 
κρατιέται χαλαρά στη θέση µε ένα χέρι. 
Αν χρειάζεται, είναι δυνατό να εφαρµοστεί επιπρόσθετη πίεση στην 
κατεύθυνση του ιστού και η γωνία λειτουργίας µπορεί να µεταβληθεί. 
 

Προσοχή! Κατά τη χρήση της λοσιόν EnPuls ή άλλων λιπαντικών, η κεφαλή 
εφαρµογέα πρέπει να καλύπτεται µε το σιλικονούχο πώµα για 
προστασία. 

  

Σηµείωση: Παρά την υψηλή εσωτερική απόσβεση λόγω του βάρους και της 
σχεδίασης της χειρολαβής, οι κραδασµοί είναι δυνατό να προκαλέσουν 
καταπόνηση στο χέρι του χρήστη.  
 
Συνιστώµενα µέτρα προστασίας: 
- Περιορισµός διάρκειας έκθεσης 
 

  
Σηµείωση: Ο/η ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θεραπείας. 
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 Η χειρολαβή (7) περιλαµβάνει γεννήτρια κρουστικών κυµάτων, 

ανεµιστήρα για τον διασκορπισµό της θερµότητας και υποδοχή για 
διάφορες κεφαλές εφαρµογέα. Συνδέεται στη µονάδα ελέγχου (1). 

   
Σηµείωση: Η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων στη χειρολαβή είναι ένα αναλώσιµο 

εξάρτηµα και πρέπει να αντικαθίσταται µετά από µια συγκεκριµένη 
περίοδο χρήσης καθώς η λειτουργικότητά της µειώνεται µε το πέρασµα 
του χρόνου. 

  
 Η Zimmer MedizinSysteme GmbH εγγυάται απεριόριστη χρήση µε 

τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια κρούσεις για κάθε γεννήτρια κρουστικών 
κυµάτων. 
 
Η φθορά στη γεννήτρια κρουστικών κυµάτων διαφέρει. Ανάλογα µε την 
απόδοση και τη συχνότητα, ορισµένες φορές είναι δυνατή η παροχή 
περισσότερων από 2 εκατοµµυρίων κρούσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάγκη αντικατάστασης της 
γεννήτριας κρουστικών κυµάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11. 
 

  

 

Κατά την εφαρµογή θεραπείας µε τη χειρολαβή σε κάποιον/α ασθενή, 
είναι σηµαντικό η κεφαλή του εφαρµογέα που χρησιµοποιείται να είναι 
σφικτά βιδωµένη στη χειρολαβή. 
 

  
 Το ελικοειδές καλώδιο δεν πρέπει να τεντώνεται πέραν του µέγιστου 

µήκους του και πρέπει να προστατεύεται από σύνθλιψη ή τυχόν άλλη 
µηχανική ζηµιά. 
 
Για να αποφεύγεται η συσσώρευση θερµότητας στη χειρολαβή, είναι 
σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι οι οπές αερισµού στο άνω µέρος και 
ιδιαίτερα στη βάση της χειρολαβής δεν φράσσονται από το χέρι που την 
κρατά ή οτιδήποτε άλλο. 
 

  
Λειτουργία αναµονής 
στη συσκευή και 
 στη χειρολαβή 

Ο ανεµιστήρας στη χειρολαβή τίθεται σε λειτουργία πιέζοντας τον 
ποδοδιακόπτη και σταµατάει αυτόµατα όταν φτάσει σε µια συγκεκριµένη 
θερµοκρασία. 
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 Υπάρχουν 3 διαφορετικές κεφαλές εφαρµογέα διαθέσιµες για θεραπεία. 

 
  
Αλλαγή κεφαλών 
εφαρµογέα 

Για την αλλαγή των διάφορων κεφαλών εφαρµογέα, κρατήστε τη 
χειρολαβή στο ένα χέρι και ξεβιδώστε την κεφαλή εφαρµογέα από τη 
χειρολαβή µε το άλλο χέρι (αριστερόστροφα). Βιδώστε σφικτά την 
απαιτούµενη κεφαλή στη χειρολαβή (δεξιόστροφα), έως ότου ο µαύρος 
εξωτερικός δακτύλιος της κεφαλής εφαρµογέα εδραστεί πάνω στη 
χειρολαβή (δεν θα πρέπει να είναι πλέον ορατό κανένα σπείρωµα). 
 

Σηµείωση: Οι κεφαλές εφαρµογέα είναι αναλώσιµα εξαρτήµατα και πρέπει να 
αντικαθίστανται µετά από µια συγκεκριµένη περίοδο χρήσης. 
 

  
 Τυχόν µικρή / ελαφριά παραµόρφωση ή βράχυνση του πίσω θολωτού 

άκρου δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα. 
 
Σε περιπτώσεις µεγαλύτερης παραµόρφωσης του πίσω θολωτού άκρου ή 
βράχυνσης, η κεφαλή εφαρµογέα πρέπει να αντικαθίσταται. 
 
Μια καλίµπρα ελέγχου παρέχεται µαζί µε τη συσκευή που επιτρέπει στον 
χρήστη να ελέγχει αν έχει επιτευχθεί το όριο φθοράς 
(βλέπε σχεδιάγραµµα). 

 

 
 

 
 
 
 

Κενό αέρος � εφαρµογέας OK 

Καλίµπρα ελέγχου 

Καλίµπρα ελέγχου 

Η καλίµπρα έρχεται σε επαφή ή κενό αέρος στο άκρο � Το όριο φθοράς έχει 

επιτευχθεί 
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 Τοποθετήστε τον ποδοδιακόπτη έτσι ώστε να είναι εύκολα 

προσβάσιµος κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η µονάδα ελέγχου του 
ποδοδιακόπτη είναι µη κατευθυντική - έτσι δεν είναι απαραίτητη η 
ακριβής ευθυγράµµιση του ποδοδιακόπτη. 
 
Προς αποφυγή ζηµιάς, παρακαλούµε έχετε υπόψη ότι χρειάζεται να 
ασκείται µόνο ελαφριά πίεση στον ποδοδιακόπτη. Για τη λειτουργία του 
ποδοδιακόπτη χρησιµοποιείτε το πρόσθιο µέρος του ποδιού σας, όχι 
την πτέρνα. 
 
Ο ποδοδιακόπτης δεν διαθέτει συσκευή µανδάλωσης, το οποίο σηµαίνει 
ότι παραµένει ενεργοποιηµένος µόνο εφόσον ασκείται πίεση επί αυτού. 



 Εγκατάσταση 

2.1. Προσαρµογή καλωδίων, εκκίνηση 
 συστήµατος 

2 
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Σηµείωση: 
 

 

Πριν από την εκκίνηση του συστήµατος, αφαιρέστε το enPuls από τη 
θήκη µεταφοράς. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται στη 
θήκη. 
Βεβαιωθείτε ότι το enPuls είναι τοποθετηµένο πάνω σε σταθερή 
επιφάνεια. 
 

  
Σηµείωση: 
 

Βεβαιωθείτε ότι ο κύριος διακόπτης στη συσκευή έχει τεθεί στη θέση '0'. 

  
Σύνδεση 
ηλεκτρικού καλωδίου 

Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην αντίστοιχη θύρα 17) της συσκευής 
και στη συνέχεια συνδέστε το στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
 

  
Σύνδεση 
χειρολαβής 

Συνδέστε τη χειρολαβή στην κατάλληλη 
υποδοχή (19) της συσκευής και τοποθετήστε την στην τράπεζα. 

  
Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι στη χειρολαβή έχει τοποθετηθεί η κεφαλή εφαρµογέα και 

ότι είναι σφικτά βιδωµένη. 
 

  
Σύνδεση 
ποδοδιακόπτη 

Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη στην κατάλληλη υποδοχή (18) της 
συσκευής και τοποθετήστε τον στο δάπεδο. 
 

  
Ενεργοποίηση  
συσκευής 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας τον κύριο διακόπτη (15). 
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 15 
 

 

 
 
Σηµείωση: Οι αλλαγές των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων είναι δυνατό να 

πραγµατοποιούνται µόνο από την οθόνη έναρξης. 
Πιέστε το κουµπί “Ρυθµίσεις” για να ανοίξει η οθόνη ‘Ρυθµίσεις’ 

  
 

 
Εικόνα 1 

  
Γλώσσα 
 

Πιέστε αυτο το κουµπί για να ανοίξει το µενού για την επιλογή της 
επιθυµητής γλώσσας. Η γλώσσα επιλέγεται πατώντας στην κατάλληλη 
σειρά στο πτυσσόµενο µενού επιλογών. 
 

  
Ρυθµίσεις έναρξης  
  

Οθόνη έναρξης ∆υνατότητα επιλογής µεταξύ 5 οθονών έναρξης. 
Πατήστε το κουµπί για να ανοίξει το πτυσσόµενο µενού επιλογών για 
την επιλογή της οθόνης έναρξης. 
Η οθόνη έναρξης επιλέγεται πατώντας πάνω στην κατάλληλη σειρά. 

  

Απεικόνιση έναρξης ∆υνατότητα επιλογής µεταξύ 2 απεικονίσεων έναρξης. 
Πιέστε το κουµπί για να ανοίξει το µενού για την επιλογή της επιθυµητής 
απεικόνισης έναρξης. 
Η απεικόνιση έναρξης επιλέγεται πατώντας πάνω στην κατάλληλη 
σειρά. 

  
Μήνυµα ‘Καλώς ορίσατε’ Επιλογή για τη διαµόρφωση προσωπικού µηνύµατος χαιρετισµού 

υποδοχής 
Ενεργοποιήστε το πεδίο του µηνύµατος χαιρετισµού υποδοχής για να 
ανοίξει το πληκτρολόγιο για την πληκτρολόγηση του µηνύµατος. 
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Ρυθµίσεις ήχου και 
γραφικών 

 

 Φωτεινότητα 
 
 

Επιλογή για τη ρύθµιση της φωτεινότητας της οθόνης. 
Επιλογή για τη ρύθµιση της έντασης των σηµάτων κατά την 
ενεργοποίηση των πεδίων ελέγχου. 
 

 Ένταση Ρυθµίστε την ένταση χρησιµοποιώντας τα δύο πλήκτρα βέλους. 
 

  
Κατάσταση µετρητή 
χειρολαβής 

Η κατάσταση µετρητή της τρέχουσας συνδεδεµένης χειρολαβής 
εµφανίζεται σ’ αυτό το πεδίο απεικόνισης. 
 

  
Έκδοση Πιέστε το κουµπί ‘Έκδοση’ για να ανοίξει το παράθυρο µε τις 

πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα έκδοση λογισµικού της 
συσκευής. 
 

  
Προεπιλεγµένες  
ρυθµίσεις 

Πιέστε το κουµπί ‘Τυπικό’ για επαναφορά των εργοστασιακών 
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων. 
 

  
Βαθµονόµηση αφής Πιέστε το κουµπί “ Βαθµονόµηση αφής” για να ανοίξει η οθόνη 

προκειµένου να εκτελεστεί η βαθµονόµηση αφής. 
 
Αυτή µπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η καταχώριση αφής αν δεν είναι 
επαρκώς ακριβής. 
 
+ 
 
 
 
    + 
Πρώτα πατήστε του σύµβολο ‘συν’ στην επάνω αριστερή γωνία. Στη 
συνέχεια εµφανίζεται ένα σύµβολο ‘συν’ στην κάτω δεξιά γωνία. 
Έπειτα πατήστε ακριβώς το σύµβολο ‘συν’ στην κάτω δεξιά γωνία. 
 
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ολοκληρώσετε τη βαθµονόµηση της 
αφής. 
 

  
Εναλλακτική γλώσσα Η επιλογή “Εναλλακτική γλώσσα” είναι ανενεργή. 



 Κάρτα SD 

 3 
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 Οι ρυθµίσεις που ορίζονται από τον χρήστη και η λίστα ‘Ενδείξεις' 

αποθηκεύονται στην κάρτα SD. 
 

  
Σηµείωση: Αν η κάρτα SD δεν έχει τοποθετηθεί, εµφανίζεται το µήνυµα ‘∆εν 

βρέθηκε κάρτα SD’ όταν πιέζονται τα κουµπιά  'Αγαπηµένα' και ‘Μνήµη'. 
Το κουµπί ‘Ενδείξεις’ δεν εµφανίζεται. 
 
Απενεργοποιήστε το µήνυµα πατώντας το κουµπί “OK” και συνεχίστε. 

 



 Οθόνη ‘Θεραπεία’ 
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Γραµµή τίτλου 
 

Η γραµµή τίτλου εµφανίζει το όνοµα του τρέχοντος προγράµµατος. 

  
Γραµµή κατάστασης 
 

Η γραµµή κατάστασης εµφανίζει τις πληροφορίες σχετικά µε την 
τρέχουσα κατάσταση της θεραπείας. Αν η θεραπεία δεν είναι ενεργή, 
εµφανίζεται η λέξη ‘Έτοιµο’ και όταν η θεραπεία εκτελείται εµφανίζεται το 
κείµενο 'Ενεργό'. 

  
Τρόπος λειτουργίας Εµφανίζει τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας (στην περίπτωση αυτή, 

‘Συνεχής’) 
 
Πιέστε το κουµπί 'Τρόπος λειτουργίας' για να ανοίξει το παράθυρο 
'Καταχώριση' και επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας (Συνεχής, Ριπή 4 
Κρούσεις, Ριπή 8 Κρούσεις, Ριπή 12 Κρούσεις) 
 

 
  

Συχνότητα Εµφανίζει την επιλεγµένη συχνότητα.  
Αλλάξτε την απαιτούµενη συχνότητα χρησιµοποιώντας το δεξιό στοιχείο 
ελέγχου. 
Εύρος συχνότητας: 1 Hz – 16 Hz, ρυθµίζεται χρησιµοποιώντας το δεξιό 
στοιχείο ελέγχου κατά βήµατα του 1 Hz. 
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Ενέργεια/ 
Ραβδογράφηµα 
 

Εµφανίζει την επιλεγµένη κρουστική ενέργεια. Όταν η θεραπεία είναι 
ενεργή το ραβδογράφηµα είναι πλήρες. 
Η ρύθµιση της κρουστικής ενέργειας είναι δυνατή πριν από ή κατά τη 
διάρκεια της παροχής κρουστικής ενέργειας. 
Η κρουστική ενέργεια είναι δυνατό να ρυθµιστεί στα επίπεδα 60, 90, 
120 ή 185 mJ. 
 

  
Αποθήκευση Μετά την αλλαγή των παραµέτρων σύµφωνα µε τις προσωπικές 

ανάγκες, πιέστε το κουµπί  “Αποθήκευση” για να αποθηκευτούν οι 
ρυθµίσεις στη λίστα ‘Αγαπηµένα’ ή στη λίστα ‘Μνήµη’. 
 

  
Κατεύθυνση µέτρησης Πατήστε για τον επιλογή της κατεύθυνσης µέτρησης (αύξουσα ή 

φθίνουσα) του αριθµού κρούσεων που έχει ορισθεί. 
 

  
Αριθµός κρούσεων 
 
 

Εµφανίζει τους προεπιλεγµένους αριθµούς κρούσεων, καθώς και τον 
τρέχοντα αριθµό κρούσεων που παρέχονται στον/στην ασθενή. 
Επίσης εµφανίζεται η κατεύθυνση µέτρησης (στην περίπτωση αυτή, 
αύξουσα).  
 
Πατώντας το πεδίο “Αριθµός κρούσεων” ανοίγει το παράθυρο 
΄Καταχώριση’ που καθορίζει την προεπιλογή και την κατεύθυνση 
µέτρησης. 

 
  
Σηµείωση: 
 
 

Το enPuls διαθέτει δύο επιλογές για την παροχή κρουστικής ενέργειας: 
 

Παροχή κρουστικής 
ενέργειας χωρίς 
προεπιλογή αριθµού 
κρούσεων 

Για την παροχή κρουστικής ενέργειας χωρίς προεπιλεγµένο αριθµό 
κρούσεων, η θεραπεία δεν τερµατίζεται από τη συσκευή. Οι κρούσεις 
παρέχονται, εφόσον ενεργοποιείται ο ποδοδιακόπτης. 
 

Για την παροχή κρουστικής ενέργειας χωρίς προεπιλεγµένο αριθµό, 
µόνο η ανοδική κατεύθυνση µέτρησης είναι ενεργή. 
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Παροχή κρουστικής 
ενέργειας µε προεπιλογή 
αριθµού κρούσεων 

Για την παροχή κρουστικής ενέργειας µε προεπιλεγµένο αριθµό 
κρούσεων, η θεραπεία τερµατίζεται από τη συσκευή µόλις επιτευχθεί ο 
προεπιλεγµένος αριθµός κρούσεων.  
 
Ο ποδοδιακόπτης απενεργοποιείται και η παροχή κρουστικής ενέργειας 
δεν είναι πλέον δυνατή. 
 
Η θεραπεία είναι δυνατό να συνεχιστεί επαναφέροντας τον τρέχοντα 
αριθµό κρούσεων ή ρυθµίζοντας την προεπιλογή. 
 

 Όταν ο αριθµός κρούσεων είναι προεπιλεγµένος η κατεύθυνση 
µέτρησης ρυθµίζεται αυτόµατα σε φθίνουσα. Πατώντας το κουµπί 
'Κατεύθυνση µέτρησης’ στην οθόνη ‘Θεραπεία’, είναι δυνατό να επιλεγεί 
το κουµπί φθίνουσας κατεύθυνσης µέτρησης. 



 Λίστα ‘Αγαπηµένα’ και ‘Μνήµη’ 

5.1. Αποθήκευση τροποποιηµένων 
 προγραµµάτων 
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 Τα προγράµµατα είναι δυνατό να αποθηκευτούν στη λίστα ‘Αγαπηµένα’ 

ή στη λίστα ‘Μνήµη’. 
  
 

 
  
Όνοµα προγράµµατος Για την αποθήκευση του προγράµµατος εισαγάγετε το όνοµα του 

προγράµµατος χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο.  
 

  
Αγαπηµένα Πατήστε το κουµπί “Αγαπηµένα” για να ανοίξει η λίστα ‘Αγαπηµένα’ και 

να αποθηκευτεί το πρόγραµµα αυτόµατα. 
Το πρόγραµµα αποθηκεύεται αυτόµατα στον πρώτο ελεύθερο χώρο της 
λίστας. 
 

  
Μνήµη Πατήστε το κουµπί “Μνήµη” για να ανοίξει η λίστα ‘Μνήµη’ και να 

αποθηκευτεί το πρόγραµµα αυτόµατα. 
Το πρόγραµµα αποθηκεύεται αυτόµατα στον πρώτο ελεύθερο χώρο της 
λίστας. 

  
Σηµείωση: Αν το κουµπί 'Μνήµη ή ‘Αγαπηµένα’ πατηθεί χωρίς να έχει εισαχθεί 

όνοµα προγράµµατος, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. 
Επιβεβαιώστε τη λήψη αυτού µηνύµατος µε ‘OK’, εισαγάγετε ένα όνοµα 
προγράµµατος και επαναλάβετε τη διαδικασία αποθήκευσης όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 



 Λίστα ‘Αγαπηµένα’ και ‘Μνήµη’ 

5.2. Ανάκτηση και επεξεργασία λίστας 
 ‘Αγαπηµένα’ και λίστας ‘Μνήµη’ 
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Σηµείωση: Τα παρακάτω βήµατα για την επεξεργασία της λίστας ‘Αγαπηµένα’ 

αντιστοιχούν ακριβώς µε αυτά που χρησιµοποιούνται για τη λίστα 
‘Μνήµη’. 
 

 Τα µεµονωµένα προγράµµατα που αποθηκεύονται βρίσκονται στη λίστα 
‘Αγαπηµένα’ ή ‘Μνήµη’. 
 
Από εδώ είναι δυνατή: 

1. η ανάκτησή τους για θεραπεία ή 
2. η επεξεργασία τους (αλλαγή ή διαγραφή ακολουθίας). 

  
 

Επιλογή λίστας ‘Μνήµη’ 
ή ‘Αγαπηµένα’ 

Στη γραµµή πλοήγησης πατήστε το κουµπί ‘Αγαπηµένα’ ή ‘Μνήµη’ για 
να ανοίξει η σχετική λίστα.  

  
 

 
  
Ανάκτηση 
προγράµµατος 
 

Επιλέξτε το επιθυµητό πρόγραµµα στη λίστα πατώντας την κατάλληλη 
σειρά. 

 



 Λίστα ‘Αγαπηµένα’ και ‘Μνήµη’ 

5.2. Ανάκτηση και επεξεργασία λίστας 
 ‘Αγαπηµένα’ και λίστας ‘Μνήµη’ 
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Επεξεργασία Πιέστε το κουµπί ‘Επεξεργασία’ για να ανοίξει η οθόνη ‘Επεξεργασία 

Προτιµώµενων’. 
 

 

 
 

 Ενεργοποιήστε το επιθυµητό πρόγραµµα πατώντας την κατάλληλη 
σειρά.   

  
 Είστε τώρα σε θέση να: 

• Μετακινήσετε ή 
• ∆ιαγράψετε 
το επιλεγµένο πρόγραµµα 

  



 Περιγραφή των πλήκτρων επιλογής 

 6 
 

 24 
 

 

 
 

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου ανοίγει την οθόνη για την αποθήκευση 
ενός προγράµµατος. 
 
Το πλήκτρο "Αποθήκευση" µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο στην οθόνη 
θεραπείας. 

  

 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντιστραφεί η διεύθυνση µέτρησης. 

  

 

Πατώντας το κουµπί επαναφοράς ο υπάρχων αριθµός χτυπηµάτων 
• µηδενίζεται µε αυξητική διεύθυνση µέτρησης 
• επανέρχεται στην προκαθορισµένη τιµή µε φθίνουσα διεύθυνση 

µέτρησης 
 

  

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου µετακινεί τη διαδοχή στη λίστα κατά µία 
θέση προς τα επάνω. 
 

  

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου µετακινεί τη διαδοχή στη λίστα κατά µία 
θέση προς τα κάτω. 

  

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου διαγράφει το επιλεγµένο πρόγραµµα από 
τη λίστα. 

  

 

Αλλαγή σελίδας προς τα εµπρός 
Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου στη λίστα αλλάζει η σελίδα προς τα 
εµπρός. 

  

 

Αλλαγή σελίδας προς τα πίσω 
Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου στη λίστα αλλάζει η σελίδα προς τα 
πίσω. 

  

 

Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου γίνεται αποδοχή των ρυθµίσεων. 
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Με την ενεργοποίηση του πλήκτρου απορρίπτονται οι 
πραγµατοποιηµένες αλλαγές. 

  

 
 
 
 

 
 

Πατώντας το κουµπί „+“ αυξάνεται ο αριθµός των χτυπηµάτων κατά 1000. 
Πατώντας το κουµπί „-“ µειώνεται ο αριθµός των χτυπηµάτων κατά 1000. 

 
 
Πατώντας το κουµπί „+“ αυξάνεται ο αριθµός των χτυπηµάτων κατά 100. 
Πατώντας το κουµπί „-“ µειώνεται ο αριθµός των χτυπηµάτων κατά 100. 
 

  

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου ανοίγει το παράθυρο προγραµµάτων. 

  

 

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου οδηγεί πίσω στην οθόνη έναρξης. 
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 Το µενού ’Σύσταση θεραπείας’ σας βοηθάει να επιλέξετε τη θεραπεία. 

Η ένδειξη είναι δυνατό να επιλεγεί χρησιµοποιώντας το µενού ‘Περιοχή 
σώµατος’ ή τη λίστα ‘Θεραπεία'. 
 

Θεραπεία 
 
 
 

Πιέστε το κουµπί “Θεραπεία” για να ανοίξει το παράθυρο “ Σύσταση 
θεραπείας”. 
 

 
  
Επιλογή κατά περιοχή 
σώµατος 

Επιλέξτε µια περιοχή του σώµατος αγγίζοντας έναν κύκλο. 
 

 
 



 Μενού ‘Θεραπεία’ 
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Επιλογή από τη  
λίστα ‘Σύσταση 
θεραπείας’ 

Πατήστε το κουµπί “Λίστα” για να ανοίξει η λίστα ‘Σύσταση θεραπείας’. 
 

 
 

  
Σηµείωση: 

 
Επιλέγοντας από τη λίστα ή κατά περιοχή σώµατος τα περαιτέρω 
βήµατα στην οθόνη θεραπείας είναι ίδια. Για το λόγο αυτό η περιγραφή 
των βηµάτων θα γίνει µόνο µία φορά.   
 

  
Επιλογή κατά αναλυτική 
κατάσταση 
συµπτωµάτων 

Μετά την επιλογή µιας ένδειξης ανοίγει ένα άλλο παράθυρο που 
εµφανίζει την αναλυτική κατάσταση συµπτωµάτων. 
 
Η αναλυτική κατάσταση συµπτωµάτων επιλέγεται κάνοντας κλικ 
απευθείας πάνω στη σειρά [Για παράδειγµα, 'Οξεία’]  
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Πληροφορίες θεραπείας Μετά την επιλογή της αναλυτικής κατάστασης συµπτωµάτων, ανοίγει 

ένα άλλο παράθυρο που εµφανίζει την αναλυτική θεραπεία και 
πληροφορίες σχετικά µε τη θεραπεία. 
 

 
 

  
Επιλογή 
προγράµµατος 
θεραπείας 
 
 

Πατήστε το κουµπί “Θεραπεία” για να ανοίξει η οθόνη θεραπείας µε το 
πρόγραµµα. 
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Ανάκτηση πληροφοριών 
θεραπείας 

Πατήστε το κουµπί “Πληροφορίες” για να ανοίξει το παράθυρο µε τις 
πληροφορίες της θεραπείας. 
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 • Κερκιδική και ωλένια επικονδυλίτιδα 

• Ασβεστοποιός τενοντίτιδα / προβλήµατα ώµου 

• Κατάσταση µετά από µυϊκό τραυµατισµό 

• Τενοντίτιδα της επιγονατίδας 

• Τενοντοπάθεια της επιγονατίδας  

• Αχιλλειοδυνία 

• Πελµατιαία απονευρωσίτιδα 

• Άκανθες πτέρνας 

• Θεραπεία µυοπεριτοναϊκών σηµείων πυροδότησης πόνου π.χ. 
του τραχήλου 

• Θεραπεία µυοπεριτοναϊκών σηµείων πυροδότησης πόνου π.χ. 
ράχης, µυϊκός πόνος ράχης 

• Τροχαντηρική ορογονοθυλακίτιδα 

• Περιοστίτιδα / έσω κνηµιαίο σύνδροµο (κατάσταση µετά από 
διάστρεµµα) 
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 • Αγγειοπάθειες στην περιοχή θεραπείας ή κοντά σε αυτή 

• Τοπικές λοιµώξεις στην περιοχή θεραπείας 
• Παρακείµενοι κακοήθεις ή καλοήθεις όγκοι 
• Απευθείας σε επιφάνειες χόνδρου ή κοντά στις µικρές 

ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης   
• Απευθείας πάνω από εµφυτευµένες ηλεκτρονικές συσκευές όπως 

βηµατοδότες, αντλίες αναλγητικού, κ.λ.π. 
• Σε περιοχές στις οποίες η µηχανική ενέργεια σε µορφή δονήσεων 

είναι δυνατό να προκαλέσει ιστική βλάβη όπως στην περίπτωση 
µεταλλικών εµφυτευµάτων µετά από κάταγµα. 
 

 
Γενικά οι θεραπείες δεν συνιστούνται 

• Αν υπάρχουν διαταραχές πήξης του αίµατος ή αν η θεραπεία που 
χορηγείται στον/στην ασθενή προκαλεί αλλαγή στην συµπεριφορά 
της πήξης του αίµατος 

• Κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης 
• Σε ασθενείς µε νευρολογικές παθήσεις, προκαλώντας επιδείνωση 

της αγγειοκινητικής λειτουργίας στην περιοχή θεραπείας 
• Πάνω από κοιλότητες που περιέχουν αέρα όπως θωρακική µοίρα 

σπονδυλικής στήλης  κ.λ.π. 
• Σε παιδιά, ιδιαίτερα γύρω από τις επιφυσιακές πλάκες 

 
 
Απαιτείται φροντίδα για ασθενείς 

• Που παρουσιάζουν διαταραχή αισθητικότητας 
• Που παρουσιάζουν σοβαρές αυτονοµικές διαταραχές 
• Που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή/και οινοπνεύµατος 
 
καθώς δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν τυχόν κυκλοφορικά στρες και 
παράδοξες αντιδράσεις στη θεραπεία. 
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Κίνδυνος / 
Προειδοποίηση 
 

 

Στο εγχειρίδιο χρήσης, αυτό το σύµβολο σηµαίνει Κίνδυνος / 
Προειδοποίηση. 
 

  
Προσοχή 
 

! 

Στις οδηγίες λειτουργίας, αυτό το σύµβολο σηµαίνει 'Προσοχή' 
αναφορικά µε πιθανή υλική ζηµιά. 

  

 

Θύρα χειρολαβής 

  

 

Υποδοχή ποδοδιακόπτη 

  

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας 

  

 

Όργανο τύπου BF (κατά EN60601-1):  
Βαθµός προστασίας από ηλεκτροπληξία 
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στην καρδιά 

 
 

 

 Ονοµαστική ένταση ασφάλειας αλλαγής 
 
 

 

 

Κλάση II 
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� Οι χρήστες της συσκευής of the enPuls για θεραπεία µε κρουστικά 
κύµατα πρέπει να είναι εκπαιδευµένοι όσον αφορά τη σωστή χρήση 
του συστήµατος και να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση.  

 
� Για όλες τις οδηγίες θεραπείας αναφορικά µε τη θέση, τη διάρκεια 

και την ισχύ θεραπείας απαιτούνται ιατρικές γνώσεις και θα πρέπει 
να παρέχονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους ιατρούς, θεραπευτές 
και παρα-επαγγελµατίες υγείας. Η τήρηση αυτών των οδηγιών είναι 
επιτακτική. 

 
� Η θεραπεία θα πρέπει πάντοτε να πραγµατοποιείται υπό ιατρική 

επίβλεψη. 
 
� Η χειρολαβή enPuls δεν είναι σχεδιασµένη για µόνιµη χρήση. Ανά 

6000 κρούσεις το µέγιστο είναι απαραίτητη η διακοπή της 
θεραπείας για 15 λεπτά. 

 
 
� Προσοχή: 

Ασθενείς στους οποίους επί του παρόντος χορηγείται φαρµακευτική 
αγωγή για µείωση ή/και µεταβολή της πήξης του αίµατος ή 
παράταση του χρόνου πήξης του αίµατος (π.χ. µε 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ) θα πρέπει να συµβουλευτούν το θεράποντα 
ιατρό τους για πιθανή διακοπή της φαρµακευτικής αγωγής, καθώς 
οι εν λόγω ασθενείς είναι περισσότερο επιρρεπείς να 
παρουσιάσουν αύξηση αιµορραγίας ή µωλωπισµού κατά την 
εφαρµογή των ακτινικών κρουστικών κυµάτων. 

 
 
� Τα κρουστικά κύµατα διασκορπίζονται σθεναρά σε θύλακες αέρα 

και δηµιουργούν ανακλάσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές 
επιδράσεις.  
Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εφαρµόζεται θεραπεία απευθείας 
πάνω από τους πνεύµονες (µεσοπλεύρια διαστήµατα) ή στην 
γαστρεντερική περιοχή. 
 

 

� ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται σε υγρές περιοχές. Σε περίπτωση 
χρήσης σε υγρές περιοχές, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή βλάβη 
και οι ασθενείς και οι χρήστες να εκτεθούν σε κίνδυνο. 

 
Τα όργανα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µε το παρεχόµενο 
ηλεκτρικό καλώδιο. Προστατεύστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τυχόν 
µηχανικές καταπονήσεις. 
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enPuls Version 2.0: Σύστηµα θεραπείας για ηλεκτροµαγνητική παραγωγή / εφαρµογή 

ακτινικών κρουστικών κυµάτων στην ορθοπεδική και φυσιοθεραπεία. 
  
∆ιαστάσεις Π 322 mm / Β 235 mm / Υ 130 mm 
Βάρος 2,7 kg 
  
Τροφοδοσία ισχύος 100–240 VAC / 50/60 Hz, 220 VAC / 60 Hz 
Ασφάλεια 3,15 AT 
Συµµόρφωση Κλάση προστασίας lΙ / Κλάση εφαρµογής BF 
  
Εύρος συχνότητας 1 Hz – 16 Hz, ρυθµίσιµη σε βήµατα 1 Hz  
Λειτουργία 3 ριπών ριπές των 4, 8, 12 κρούσεων στα 16 Hz (0,5 s) 

Επίπεδα κρουστικής ενέργειας 

4 επιλέξιµες σταθερές 
ρυθµίσεις 

60 / 90 / 120 / 185 mJ (επί του εφαρµογέα) 
σε16 Hz µέγ. 120 mJ 

Τρόπος λειτουργίας ∆ιακεκοµµένη χρήση 6000 κρούσεων/ διακοπή 15 λεπτών. 
  

Ακρίβεια ± 20% 

Χειρολαβή κρουστικών 
κυµάτων: 

Εργονοµικό µοντέλο µε περίβληµα ανοδιωµένου αλουµινίου και 
ανεµιστήρα ψύξης. 

  
∆ιαστάσεις Μήκος 230 mm, διάµετρος 50 mm 
Βάρος 850 g (µε καλώδιο) 
  
∆ιάρκεια ζωής 2.000.000 κρούσεις (ελάχιστο) 
  
 Ανταλλάξιµες κεφαλές εφαρµογέα χωρίς άλλα εργαλεία (διάµετρος 6 / 15 

/ 25 mm) 

∆ιαστάσεις  
(µαζί µε θήκη) 

Π 580 mm / Β 470 mm / Υ 250 mm 

  
Ολικό βάρος 13 kg (συνολικά µε τσάντα µεταφοράς) 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 

Περιβάλλον λειτουργίας  10 έως 35 °C (50 έως 95 °F), 700 hPa – 1060 hPa 
 20% έως 80% σχετ. υγρασία, µη συµπυκνωµένη 
  
Αποθήκευση / Μεταφορά  
Βραχυπρόσθεσµα -10 έως 55 °C (14 έως 131 °F), 700 hPa – 1060 hPa 

20% έως 80% σχετ. υγρασία, µη συµπυκνωµένη 
Μακροπρόθεσµα 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F), 700 hPa – 1060 hPa 

20% έως 80% σχετ. υγρασία, µη συµπυκνωµένη 
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 Ως κατασκευαστής της συσκευής η Zimmer MedizinSysteme µπορεί να 

είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της µόνον στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
 
 
• Εφόσον η συσκευή λειτουργεί από εγκεκριµένη, γειωµένη πρίζα 

τοίχου και η ηλεκτρική εγκατάσταση συµµορφώνεται προς το DIN 
VDE 0100 Μέρος 710 

 
• Εφόσον η συσκευή λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας 
 
• Εφόσον τυχόν επεκτάσεις, επαναδιαµορφώσεις ή τροποποιήσεις 

πραγµατοποιούνται από άτοµα που είναι εξουσιοδοτηµένα από την 
Zimmer MedizinSysteme 

 
• Οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι η συσκευή και η χειρολαβή 

λειτουργούν σωστά, είναι ακέραια από µηχανική άποψη και ότι 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση 

 
• Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο από ειδικά 

εκπαιδευµένο προσωπικό 
 

• Σε περίπτωση έκθεσης της συσκευής σε υγρά, αποσυνδέστε την 
αµέσως από την τροφοδοσία ισχύος. 
 

Η συσκευή δεν περιλαµβάνει εξαρτήµατα που χρήζουν συντήρησης ή 
επισκευής από τον χρήστη. 
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Σήµα CE 

Το συγκεκριµένο προϊόν φέρει σήµανση ΕΚ   0123 σύµφωνα µε 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 93/42/ΕΟΚ 
και πληροί τις βασικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος I της εν λόγω 
Οδηγίας. 
 
Το προϊόν σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε 
χρησιµοποιώντας το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά DIN EN ISO 
13485. 
 
Το προϊόν κατατάσσεται στην Κλάση IIb σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX 
της εν λόγω Οδηγίας. 
 

  
Νοµικές υποδείξεις Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτής συσκευής θεραπείας, θα 

πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί νόµοι και κανονισµοί.  
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 ∆εν απαιτείται ξεχωριστό σέρβις για αυτό το προϊόν. 

 
  
 Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισµού, η συσκευή 

πρέπει να απενεργοποιείται στον κύριο διακόπτη και να αποσυνδέεται 
το βύσµα. 
 
Επίσης πρέπει να ελέγχονται τα θολωτά άκρα των εφαρµογέων για 
τυχόν φθορά, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.5. 

  

Προσοχή ! 
Κατά τη χρήση λιπαντικών, είναι σηµαντικό να τοποθετείται το 
σιλικονούχο πώµα πάνω στην κεφαλή εφαρµογέα. 
Αν δεν χρησιµοποιηθεί το προστατευτικό πώµα, το λιπαντικό µπορεί να 
εισχωρήσει στην κεφαλή εφαρµογέα και στη χειρολαβή, προκαλώντας 
ενδεχοµένως µόνιµη ρύπανση και δυσλειτουργία. 
 

 Σηµείωση: Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση ακυρώνεται. 
 

  
Καθαρισµός / 
απολύµανση  
 
 
 
 Σηµείωση: 

Καθαρίζετε τη συσκευή και τη χειρολαβή µόνο µε υγρό πανί. Συνιστάται 
ιδιαίτερα η χρήση ενός κανονικού πανιού µε µικροΐνες.  
Για ρύπους που αφαιρούνται δύσκολα, χρησιµοποιήστε ένα προϊόν 
καθαρισµού ήπιας δράσης.  
 
Χρησιµοποιείτε σαπωνούχες λοσιόν ή προϊόντα καθαρισµού και 
απολυµαντικά που δεν περιέχουν αλκοόλη ή διαλύτες. 
 
Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες, χλωριούχα, γυαλιστικά, συνθετικά 
καθαριστικά, καθαριστικά κεριά ή σπρέι αεροζόλ. 

  
 Σηµείωση: Κατά τον καθαρισµό είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν εισχωρεί 

υγρασία στο σύστηµα. 
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Παρακολούθηση 
θερµοκρασίας 
της χειρολαβής 

Η δηµιουργία µηχανικής ενέργειας κρουστικών κυµάτων προκαλεί 
σηµαντική συσσώρευση θερµοκρασίας στη χειρολαβή. Για να 
αποφεύγεται η µείωση της διάρκειας ζωής της χειρολαβής υπάρχει 
ενσωµατωµένος ένας διακόπτης θερµοκρασίας. Όταν η θερµοκρασία 
γίνεται πολύ υψηλή, ενεργοποιείται η εσωτερική διακοπή λειτουργίας 
εξαναγκάζοντας την ψύξη της χειρολαβής. 
 
Όταν ο διακόπτης θερµοκρασίας ενεργοποιείται, εµφανίζεται ένα 
µήνυµα στην οθόνη και δεν είναι πλέον δυνατή η εκποµπή κρούσεων. 
 

 
 
Μετά την επιβεβαίωση αυτού του µηνύµατος µε ‘OK’, η οθόνη θεραπείας 
τίθεται στο προσκήνιο εµφανίζοντας το µήνυµα ‘Υπερθέρµανση’ στη 
γραµµή κατάστασης. 
 
Μόλις η χειρολαβή φτάσει στη θερµοκρασία λειτουργίας, το µήνυµα 
'Υπερθέρµανση' αντικαθίσταται από το µήνυµα 'Έτοιµο' στη γραµµή 
κατάστασης και η θεραπεία είναι δυνατό να συνεχιστεί. 
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Μη λειτουργία ή 
δυσλειτουργία  
χειρολαβής 

Βεβαιωθείτε ότι το βύσµα της χειρολαβής είναι σωστά συνδεδεµένο στη 
συσκευή.  
Πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεµένο. 
 
Ελέγξτε το καλώδιο της χειρολαβής για τυχόν µηχανική βλάβη. 

  
Μη κανονική παροχή  
κρουστικών κυµάτων /  
υπερθέρµανση  
χειρολαβής 

Πιθανή αιτία 1:  Φθορά της κεφαλής εφαρµογέα  
  ∆υσκολία κίνησης λόγω φθοράς 
 
Οι κεφαλές εφαρµογέα είναι αναλώσιµα εξαρτήµατα και πρέπει να 
αντικαθίστανται µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό κρούσεων. 
 

  
Αποκατάσταση  
αιτίας 1 

Αφαίρεση εξαρτηµάτων που έχουν υποστεί φθορά: 
Αφαιρέστε την κεφαλή εφαρµογέα από τη χειρολαβή και καθαρίστε 
επιµελώς το πίσω θολωτό άκρο. Στη συνέχεια κρατήστε τη χειρολαβή, 
χωρίς την κεφαλή εφαρµογέα, µε το άνοιγµα προς τα κάτω και σε 
συχνότητα 2 ή 5 Hz, αποδεσµεύστε µερικές κρούσεις (10 το ανώτερο) 
στο πιο χαµηλό επίπεδο ενέργειας. Κατόπιν επανατοποθετήστε την 
κεφαλή εφαρµογέα. 
 
Αν το σφάλµα συνεχίζει να εµφανίζεται, η κεφαλή εφαρµογέα πρέπει να 
αντικατασταθεί. 

  
 Πιθανή αιτία 2: Φθορά της γεννήτριας κρουστικών κυµάτων 

 
Η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων είναι ένα αναλώσιµο εξάρτηµα και 
πρέπει να αντικαθίσταται µετά από 2 εκατοµµύρια κρούσεις. 
Ελέγξτε τον συνολικό αριθµό κρούσεων της συσκευής στο µενού 
‘Ρυθµίσεις’.  
 

  
Αποκατάσταση  
αιτίας 2 

Αν ο συνολικός αριθµός των 2 εκατοµµυρίων κρούσεων έχει επιτευχθεί 
ή ξεπεραστεί, η γεννήτρια κρουστικών κυµάτων πρέπει να 
αντικατασταθεί. 
 
Για την αντικατάσταση της γεννήτριας κρουστικών κυµάτων, 
επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικευµένο µηχανικό τεχνικής εξυπηρέτησης 
ή µε τα κεντρικά γραφεία στην Neu-Ulm, Γερµανία. 
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Καµία απόκριση στον 
κύριο διακόπτη / 
η οθόνη παραµένει 
σκοτεινή 

Βεβαιωθείτε ότι ο ρευµατολήπτης είναι σωστά τοποθετηµένος στον 
ρευµατοδότη και ότι ο συνδετήρας της συσκευής είναι σταθερά 
συνδεδεµένος στη θύρα της συσκευής. 
 
Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν βλάβη. 
Ελέγξτε την τροφοδοσία ισχύος και τον ρευµατολήπτη. 
 
Πάνω από την υποδοχή ρεύµατος εισόδου της συσκευής, υπάρχουν 
ασφάλειες λεπτού σύρµατος, που αποµονώνουν την τάση της κύριας 
τροφοδοσίας σε περίπτωση κάποιου ηλεκτρικού προβλήµατος. Ανοίξτε 
το καπάκι και ελέγξτε τις ασφάλειες. 
Αντικαταστήστε τυχόν ελαττωµατικές ασφάλειες. 
 
 

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, η καινούρια ασφάλεια πρέπει να έχει 
ακριβώς το ίδιο όνοµα ή να είναι αντίστοιχη.   Πριν από την 
αντικατάσταση, ελέγξτε εξ ολοκλήρου την τροφοδοσία ισχύος για τυχόν 
βλάβες. 
 
Αν το πρόβληµα επανεµφανιστεί, είναι σηµαντικό να ενηµερώσετε το 
τµήµα τεχνικής υποστήριξης/εξυπηρέτησης πελατών µετά την πώληση. 
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 Μετά την ενεργοποίησή του, το enPuls εκτελεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 

όλων των εσωτερικών στοιχείων.  
 
Σε περίπτωση προβληµάτων, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. 

  
 Εκτός αυτού µπορεί να εκτελεστεί ένας διευρυµένος έλεγχος λειτουργίας 

όπως περιγράφεται ακολούθως. 
  
 Οι έλεγχοι αυτοί οφείλουν να εκτελούνται µηνιαία ή όταν υπάρχουν 

αµφιβολίες για τη λειτουργική ικανότητα της συσκευής. 
 

  
Υπόδειξη: Πριν πραγµατοποιήσετε τον έλεγχο λειτουργίας, ελέγξτε αν η χειρολαβή 

και ο ποδοδιακόπτης είναι σωστά συνδεδεµένα µε τη συσκευή. Ελέγξτε 
ότι το ηλεκτρικό καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά. 

  
 Τεστ λειτουργίας 
  
Πραγµατοποίηση Ενεργοποιείτε την enPuls. 

 
Πατάτε σύντοµα τον ποδοδιακόπτη – ανεµιστήρας και γεννήτρια 
κρουστικών κυµάτων εκκινούν αµέσως, ενώ η γεννήτρια κρουστικών 
κυµάτων πρέπει να λειτουργεί µε την αναφερόµενη επάνω στην οθόνη 
συχνότητα (5 Hz ως προεπιλεγµένη τιµή). 

  
Υπόδειξη: Μετά την ολοκλήρωση του τεστ κλείνετε τη συσκευή από τον κεντρικό 

διακόπτη. 
 
Εάν στη συνέχεια πραγµατοποιηθεί αµέσως µια θεραπεία, ρυθµίζετε τις 
επιθυµητές παραµέτρους θεραπείας και εκτελείτε τη διαδικασία όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. 
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Στη γραµµή κατάστασης 
εµφανίζεται το µήνυµα 
'∆εν βρέθηκε χειρολαβή'. 
 

Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι σωστά συνδεδεµένη 

  
Παρακολούθηση 
θερµοκρασίας 
της χειρολαβής 

Η δηµιουργία µηχανικής ενέργειας κρουστικών κυµάτων προκαλεί 
αισθητή συσσώρευση θερµοκρασίας στη χειρολαβή. Για να 
αποφεύγεται η µείωση της διάρκειας ζωής της χειρολαβής υπάρχει 
ενσωµατωµένος ένα διακόπτης θερµοκρασίας. Όταν η θερµοκρασία 
γίνεται πολύ υψηλή, ενεργοποιείται η εσωτερική διακοπή λειτουργίας 
εξαναγκάζοντας την ψύξη της χειρολαβής. 
 
Όταν ο διακόπτης θερµοκρασίας ενεργοποιείται, εµφανίζεται ένα 
µήνυµα στην οθόνη και δεν είναι πλέον δυνατή η εκποµπή κρούσεων. 
Μετά την επιβεβαίωση αυτού του µηνύµατος µε ‘OK’, η οθόνη θεραπείας 
τίθεται στο προσκήνιο εµφανίζοντας το µήνυµα ‘Υπερθέρµανση’ στη 
γραµµή κατάστασης. 
Μόλις η χειρολαβή φτάσει στη θερµοκρασία λειτουργίας, το µήνυµα 
'Υπερθέρµανση' αντικαθίσταται από το µήνυµα 'Έτοιµο' στη γραµµή 
κατάστασης και η θεραπεία είναι δυνατό να συνεχιστεί. 
 

  
Στη γραµµή κατάστασης 
εµφανίζεται το µήνυµα 
'Έτοιµο' αλλά δεν 
ενεργοποιείται καµία 
κρούση πιέζοντας τον 
ποδοδιακόπτη. 
 

Βεβαιωθείτε ότι η κρουστική ενέργεια είναι ρυθµισµένη. 
Βεβαιωθείτε ότι ο ποδοδιακόπτης είναι σωστά συνδεδεµένος. 
Ελέγξτε το καλώδιο του ποδοδιακόπτη για τυχόν βλάβη ή συστροφές. 
Ελέγξτε αν το θολωτό άκρο του ποδοδιακόπτη µπορεί να κινηθεί ή αν 
είναι µπλοκαρισµένο. 
 
Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης µετά 
την πώληση. 
Μπορείτε να απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης µετά την πώληση 
µέσω του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου πωλήσεων ή 
επικοινωνώντας µε τα κεντρικά γραφεία στην Neu-Ulm. 
 

  
∆εν βρέθηκε κάρτα SD Αν η κάρτα SD δεν έχει τοποθετηθεί, εµφανίζεται το µήνυµα ‘∆εν 

βρέθηκε κάρτα SD’ όταν πιέζονται τα κουµπιά  'Αγαπηµένα' και ‘Μνήµη'. 
Τοποθετήστε την κάρτα και επιβεβαιώστε µε ‘OK’. 
 

  
Απόρριψη Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται από κάποια εγκεκριµένη 

εταιρία αποκοµιδής και δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά ή 
ειδικά απορρίµµατα. 



 Κατάλογος παρεχόµενων 
παρελκοµένων 
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Κατάλογος 
παρεχόµενων 

1 Μονάδα ελέγχου για το enPuls Version 2.0 

1 Χειρολαβή, πλήρης µε κεφαλή εφαρµογέα 15mm 

1 Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm 

1 Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm 

1 Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 

10 Σιλικονούχα πώµατα 

1 Λοσιόν enPuls   

1 Ποδοδιακόπτης  

1 Ηλεκτρικό καλώδιο 

1 Οδηγίες λειτουργίας 

1 Καλίµπρα 

1 Θήκη µεταφοράς 

2 Στυλό αφής 

 
Παρελκόµενα    
Αρ. προϊόντος. 
 

 

50500016 Υποδοχή για χειρολαβή 
50500003 Κεφαλή εφαρµογέα 6 mm 
50500004 Κεφαλή εφαρµογέα 15 mm 
50500005 Κεφαλή εφαρµογέα 25 mm 
50500017 Σιλικονούχο πώµα  

50500018 Λοσιόν enPuls   

94130410 Ποδοδιακόπτης 

118 Ηλεκτρικό καλώδιο 

87053010 Θήκη µεταφοράς µε αφρώδες ένθετο 

10101602 Εγχειρίδιο “Οδηγίες λειτουργίας” 

63061010 Καλίµπρα 

65800410 Στυλό αφής 
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Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως π. χ. η enPuls Version 2.0, υπόκεινται όσον αφορά την ΗΜΣ (ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα) σε ιδιαίτερα προστατευτικά µέτρα και πρέπει να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις ΗΜΣ που εµπεριέχονται στα συνοδευτικά έγραφα. 
 
Φορητές και κινητές εγκαταστάσεις επικοινωνίας υψηλής συχνότητας (π. χ. φορητά, κινητά τηλέφωνα) µπορούν να 
επηρεάσουν ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές. 
 
Η enPuls Version 2.0 επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία µόνο µε το αναφερόµενο στη λίστα του προµηθευόµενου 
εξοπλισµού αυθεντικό ηλεκτρικό καλώδιο. 
Η λειτουργία της συσκευής µ’ ένα διαφορετικό ηλεκτρικό καλώδιο µπορεί να προκαλέσει αυξηµένες παρεµβολές ή µειωµένη 
ατρωσία της συσκευής! 
 

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της enPuls Version 2.0 οφείλει να εξασφαλίσει, ώστε αυτή να χρησιµοποιείται σ’ ένα τέτοιου είδους 
περιβάλλον. 

Μετρήσεις παρεµβολών Συµµόρφωση Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον - οδηγία 

Εκποµπές υψηλών συχνοτήτων σύµφωνα µε το 
CISPR 11 

Οµάδα 1 Η συσκευή enPuls Version 2.0 χρησιµοποιεί 
ενέργεια υψηλής συχνότητας αποκλειστικά 
για την εσωτερική της λειτουργία. Για το λόγο 
αυτό οι εκποµπές υψηλών συχνοτήτων είναι 
πολύ χαµηλές και είναι απίθανο να 
παρεµβάλει σε γειτονικές ηλεκτρονικές 
συσκευές. 

Εκποµπές υψηλών συχνοτήτων σύµφωνα µε το 
CISPR 11 

Κατηγορία A 

Εκποµπές αρµονικών ταλαντώσεων σύµφωνα µε το 
IEC 61000-3-2 

Κατηγορία A 

Εκποµπές διακυµάνσεων τάσης σύµφωνα µε το IEC 
61000-3-3 

Συµφωνεί 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 είναι 
κατάλληλη για τη χρήση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων αυτών 
σε κατοικίες και σε τέτοιες, οι οποίες είναι 
απευθείας συνδεδεµένες στο δηµόσιο 
ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο τροφοδοτεί επίσης 
κτίρια, τα οποία χρησιµεύουν για κατοίκιση. 

 
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί διατεταγµένη άµεσα δίπλα σε άλλες ή στοιβαγµένη επάνω σε άλλες. Εάν 
απαιτείται µια διάταξη δίπλα ή στοιβαγµένη µε άλλες συσκευές, οφείλει να παρατηρείται η συσκευή, για να ελεγχθεί η 
κανονική σύµφωνα µε τον προορισµό της λειτουργία σε αυτήν τη διάταξη. 
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Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 οφείλει να εξασφαλίσει, ώστε αυτή να χρησιµοποιείται 
σ' ένα τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου IEC 
60601 

Επίπεδο 
συµµόρφωσης 

Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
(ESD) κατά IEC 61000-4-2 

± 6 kV εκφόρτιση 
επαφής 
 
± 8 kV εκφόρτιση αέρα 

± 6 kV εκφόρτιση 
επαφής 
 
± 8 kV εκφόρτιση 
αέρα 

Τα δάπεδα οφείλουν να είναι από ξύλο ή 
µπετόν ή να φέρουν κεραµικά πλακίδια. Εάν 
το δάπεδο είναι επιστρωµένο µε συνθετικό 
υλικό, η σχετική υγρασία αέρα πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 30%. 

Γρήγορες µεταβατικές 
ηλεκτρικές 
διαταραχές/ριπές 
σύµφωνα µε το IEC 
61000-4-4 

± 2 kV για γραµµές 
παροχής ρεύµατος 
 
± 1 kV για γραµµές 
εισόδου και εξόδου 

± 2 kV για γραµµές 
παροχής ρεύµατος 
 
δεν εφαρµόζεται 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας οφείλει να 
αντιστοιχεί σε τυπικό εµπορικό ή 
νοσοκοµειακό περιβάλλον. 

Υπερτάσεις (Surges) 
σύµφωνα µε το IEC 6100-
4-5 

± 1 kV διαφορική 
λειτουργία 
 
± 2 kV Κοινή 
λειτουργία 

± 1 kV διαφορική 
λειτουργία 
 
± 2 kV κοινή 
λειτουργία 

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας οφείλει να 
αντιστοιχεί στο τυπικό περιβάλλον ενός 
καταστήµατος ή νοσοκοµείου. 

Βυθίσεις τάσης, σύντοµες 
διακοπές και 
διακυµάνσεις της τάσης 
τροφοδοσίας σύµφωνα µε 
το IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% βύθιση της UT 
για 1 περίοδο) 
 
40% UT 
(60% βύθιση της UT 
για 5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% βύθιση της UT 
για 25 περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% βύθιση της UT 
για 5 δευτερόλεπτα) 

<5% UT 
(>95% βύθιση της 
UT για 1 περίοδο) 
 
40% UT 
(60% βύθιση της UT 
για 5 περιόδους) 
 
70% UT 
(30% βύθιση της UT 
για 25 περιόδους) 
 
<5% UT 
(>95% βύθιση της 
UT για 5 
δευτερόλεπτα) 

Η ποιότητα της τροφοδοσίας οφείλει να 
αντιστοιχεί σε τυπικό εµπορικό ή 
νοσοκοµειακό περιβάλλον. Εάν ο χρήστης της 
συσκευής enPuls Version 2.0 απαιτεί συνεχή 
λειτουργία ακόµη και σε διακοπές της 
τροφοδοσίας τάσης, συνιστούµε τη χρήση 
συσκευής αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος ή 
µπαταρίας. 

Μαγνητικό πεδίο σε 
συχνότητα τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) σύµφωνα µε το 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα µαγνητικά πεδία στη συχνότητα του 
δικτύου οφείλουν να αντιστοιχούν στις 
τυπικές τιµές, όπως επικρατούν σε εµπορικό 
ή νοσοκοµειακό περιβάλλον. 

Σηµείωση: UT είναι η εναλλασσόµενη τάση δικτύου πριν την εφαρµογή του επιπέδου ελέγχου. 
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Σηµαντικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της enPuls Version 2.0 είναι: Χωρίς σφάλµατα παραγωγή κρουστικών κυµάτων, 
χωρίς σφάλµατα χειρισµός όλων των λειτουργιών. ∆εν απαιτείται µια λειτουργία χωρίς διακοπές κατά τη χρήση σύµφωνα 
µε τον προορισµό. 
 

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 οφείλει να εξασφαλίσει, ώστε αυτή να χρησιµοποιείται 
σ' ένα τέτοιο περιβάλλον. 

Έλεγχοι 
ατρωσίας 

Επίπεδο ελέγχου 
IEC 60601 

Επίπεδο συµµόρφωσης Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες 

Αγόµενες 
εκποµπές HF 
κατά IEC 
61000-4-6 
 
Ακτινοβολούσες 
εκποµπές HF 
κατά IEC 
61000-4-3 

3 Vενεργός τιµή 
150 kHz µέχρι 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz µέχρι 2,5 
GHz 

3 Vενεργός τιµή 
150 kHz µέχρι 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz µέχρι 2,5 GHz 

Φορητές και κινητές συσκευές ραδιοεπικοινωνίας 
οφείλουν να µη χρησιµοποιούνται σε µικρότερη 
απόσταση από την enPuls Version 2.0 
συµπεριλαµβανοµένων των καλωδίων από τη 
συνιστώµενη απόσταση ασφαλείας, η οποία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
εξίσωση για τη συχνότητα της εκποµπής. 
 
Συνιστώµενη απόσταση ασφαλείας: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P για 80 MHz µέχρι 800 MHz 
 
d= 0,7 √P για 800 MHz µέχρι 2,5 GHz 
 
µε το P ως την ονοµαστική ισχύ του ποµπού σε 
Watt (W) σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
κατασκευαστή του ποµπού και d ως τη 
συνιστώµενη απόσταση ασφαλείας σε µέτρα (m). 
 
Η ισχύς πεδίου σταθερών ποµπών οφείλει σε 
όλες τις συχνότητες σύµφωνα µ’ έναν έλεγχο επί 
τόπουa να είναι µικρότερη από το επίπεδο 
συµµόρφωσηςb. 
 
Στο περιβάλλον συσκευών, οι οποίες φέρουν το 
ακόλουθο εικονοσύµβολο µπορούν να 
προκύψουν παρεµβολές: 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει η υψηλότερη περιοχή συχνότητας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες πιθανά να µην είναι εφαρµόσιµες σ’ όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτροµαγνητικών 
µεγεθών επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειµένων και ανθρώπων. 



 ∆ήλωση κατασκευαστή ΗΜΣ 

 15 
 

 47 
 

 

 
 
a Η ισχύς πεδίου σταθερών ποµπών, όπως π. χ. σταθµοί βάσης ραδιοτηλεφώνων και επίγειων συσκευών 
ασύρµατης επικοινωνίας, ερασιτεχνικών ραδιοσταθµών, ραδιοποµπών AM και FM και ποµπών τηλεόρασης δεν µπορεί 
θεωρητικά να προσδιοριστεί µε ακρίβεια εκ των προτέρων. Για να υπολογιστεί το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον όσον 
αφορά τους σταθερούς ποµπούς, οφείλει να εξεταστεί το ενδεχόµενο µιας µελέτης των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων του 
τόπου εγκατάστασης. Εάν η µετρηµένη ισχύς πεδίου στο χώρο, στον οποίο χρησιµοποιείται η συσκευή enPuls Version 2.0, 
υπερβαίνει το παραπάνω ανεφερόµενο επίπεδο συµµόρφωσης, οφείλει να παρακολουθείται η συσκευή enPuls Version 2.0, 
για να επιβεβαιωθεί η κανονική σύµφωνα µε τον προορισµό λειτουργία. Εάν παρατηρούνται ασυνήθιστα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας, µπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα µέτρα, όπως π. χ. αλλαγή στον προσανατολισµό ή ένας διαφορετικός χώρος 
εγκατάστασης της συσκευής enPuls Version 2.0. 
 
b Πάνω από την περιοχή συχνότητας των 150 kHz µέχρι 80 MHz η ισχύς πεδίου οφείλει να είναι µικρότερη από 3 
V/m. 

Συνιστώµενες αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ φορητών και κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας υψηλών 
συχνοτήτων (HF) και της συσκευής enPuls Version 2.0 

Η συσκευή enPuls Version 2.0 προορίζεται για λειτουργία σ’ ένα ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι παρεµβολές 
HF είναι ελεγχόµενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής enPuls Version 2.0 µπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, µε το να διατηρεί την ελάχιστη απόσταση µεταξύ φορητών και κινητών συσκευών 
τηλεπικοινωνίας HF (ποµπών) και της συσκευής enPuls Version 2.0 – σε εξάρτηση από την ισχύ εξόδου της συσκευής 
τηλεπικοινωνίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

 

Απόσταση ασφαλείας σε εξάρτηση από τη συχνότητα της εκποµπής 
m 

Ονοµαστική ισχύς του ποµπού 
W 

150 kHz µέχρι 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz µέχρι 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz µέχρι 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, των οποίων η µέγιστη ονοµαστική ισχύς δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η συνιστώµενη απόσταση ασφαλείας d 
σε µέτρα (m) µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση της εξίσωσης, η οποία ανήκει στην εκάστοτε στήλη, µε το P ως τη µέγιστη ονοµαστική 
ισχύ του ποµπού σε Watt (W) σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστή του ποµπού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει η υψηλότερη περιοχή συχνότητας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι οδηγίες πιθανά να µην είναι εφαρµόσιµες σ’ όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτροµαγνητικών µεγεθών 
επηρεάζεται από απορροφήσεις και αντανακλάσεις κτιρίων, αντικειµένων και ανθρώπων. 
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